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PREFÁCIO 
 

O CINASAMA é um evento que tem como objetivo 

proporcionar subsídios para que os participantes tenham 

acesso às novas exigências do mercado e da educação. E ao 

mesmo tempo, reiterar o intuito Educacional, Biológico, na 

Saúde, Nutricional e Ambiental de direcionar todos que 

formam a Comunidade acadêmica para uma Saúde Humana 

e Educação socioambiental para a Vida. 

Os livros “ODONTOLOGIA: os desafios da pesquisa 

na atualidade 1 e 2” têm conteúdo interdisciplinar, 

contribuindo para o aprendizado e compreensão de varias 

temáticas dentro da área em estudo. Esta obra é uma 

coletânea de pesquisas de campo e bibliográfica, fruto dos 

trabalhos apresentados no Congresso Internacional de Saúde 

e Meio Ambiente realizado entre os dias 28 e 29 de Novembro 

de 2020. No ano de 2020 devido a pandemia causada pelo 

COVID – 19 o evento foi realizado em sua I Edição On-line. 

Os eixos temáticos abordados no Congresso 

Internacional de Saúde e Meio Ambiente e nos livros 

garantem uma ampla discussão, incentivando, promovendo 

e apoiando a pesquisa. Os organizadores objetivaram 

incentivar, promover, e apoiar a pesquisa em geral para que 

os leitores aproveitem cada capítulo como uma leitura 

prazerosa e com a competência, eficiência e profissionalismo 

da equipe de autores que muito se dedicaram a escrever 



 
 

trabalhos de excelente qualidade direcionados a um público 

vasto. 

O livro ODONTOLOGIA: os desafios da pesquisa 

na atualidade 1” apresenta interdisciplinaridade entre as 

áreas da saúde concentrando em títulos com temas que 

relatam experiências profissionais e revisões bibliográficas 

nas áreas de Biossegurança, Odontologia Legal e Preventiva, 

Saúde Coletiva, Estomatologia, Patologia Oral, Radiologia e 

Cirurgia. 

O livro ODONTOLOGIA: os desafios da pesquisa 

na atualidade 2” apresenta interdisciplinaridade entre a as 

áreas da saúde concentrando em títulos com temas que 

relatam experiências profissionais e revisões bibliográficas 

nas áreas de Harmonização Orofacial, Periodontia, 

Endodontia, Dentistica, Odontopediatria, Ortodontia, Prótese 

e Oclusão, Implantodontia e Odontogeriatria.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 
 

A RELEVÂNCIA E A PRÁTICA DO 

PROCESSAMENTO DE PRODUTOS EM 

SAÚDE PARA A BIOSSEGURANÇA EM 

ODONTOLOGIA 
 

Maria Luisa Faria BARROSO 1 

Dayanne Priscylla de Morais ALVES 2  

Rakel Silva BELCHIOR 2 
Isaías Lopes de MEDEIROS 2 

Ana Larissa Fernandes Holanda SOARES 3 

1 Graduanda do curso de Odontologia, Universidade Potiguar; 2 Cirurgiões-
Dentistas pela Universidade Potiguar; 3 Professora/Orientadora, 

Universidade Potiguar.  
luisafariaa@outlook.com 

 
RESUMO: O trabalho objetivou discutir a relevância e a prática 
dos métodos de esterilização identificados nos serviços 
odontológicos, e analisar a viabilidade dos métodos de 
processamento das peças de mão odontológicas e a viabilidade 
da realização da esterilização das canetas de alta e baixa 
rotação. Trata-se de um estudo observacional descritivo, 
baseado nos dados disponíveis no Relatório sobre 
processamento de produtos para saúde em serviços 
odontológicos da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, 
referente ao ano 2018, os dados foram analisados de forma 
descritiva. O método de esterilização mais frequente foi a 
autoclave (97,69%), e o método de processamento mais 
utilizado no processamento da esterilização das canetas foi 
com o álcool (76,82%). O Método de esterilização por autoclave 
ganhou destaque, evidenciando conhecimento dos 
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profissionais acerca do padrão correto de biossegurança, o 
processamento das canetas ainda é negligenciado, apesar da 
grande viabilidade da execução de processamento na visão dos 
fiscais, assim isso mostrou a necessidade de revisão da prática 
clínica rotineira existente no país, em que torna-se necessário 
o desenvolvimento de novas bases sólidas aplicáveis nesse 
contexto, garantindo assim a execução da atividade 
odontológica pelo país com biossegurança. 
Palavras-chave: Segurança do paciente. Odontólogos. 
Vigilância Sanitária. 
 

INTRODUÇÃO 

 

 O processamento de produtos para a saúde constitui-se 

como a prática de descontaminar e preparar produtos que serão 

utilizados no apoio ao diagnóstico, à terapia e na assistência 

aos pacientes, de forma a garantir a reutilização destes, bem 

como o correto destino final (ANVISA, 2018).  

Esse fluxo de processos prepara os produtos que 

tenham sido utilizados ou contaminados de forma a torná-los 

aptos para uso subsequente, por meio da remoção de 

sujidades, limpeza e inativação de microrganismos através da 

desinfecção ou esterilização (ANVISA, 2018). 

Todos os instrumentos utilizados nos processos de 

atendimento na saúde, dos mais simples ao mais sofisticados, 

escondem uma gama de microrganismos patogênicos, os quais 

formam uma cadeia aberta a infecções e disseminações de 

patologias. Dentro desse contexto, o reprocessamento de 

produtos médicos constitui-se de um processo que objetiva 

garantir a segurança da reutilização de um produto médico, por 

meio de uma sequência de etapas de atividades de limpeza, 
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teste de integridade e de funcionalidade, desinfecção ou 

esterilização e controles de qualidade (COSTA et al, 2011). 

O processamento possui uma padronização através de 

fluxo de processos visando aplicação correta da cadeia que 

engloba todos os passos, desde a aquisição, conversão do 

produto contaminado em um produto pronto para uso até o 

correto destino final. 

As ações de processamento dos produtos são realizadas 

praticamente em todos os serviços de saúde, em maior ou 

menor grau. Em hospitais, policlínicas, unidades de saúde que 

realizam o processamento dentro de suas unidades, há 

estruturas próprias, para isso denominadas Centros de Material 

e Esterilização (CME). Em serviços menores, ambulatoriais e 

consultórios odontológicos, o processamento normalmente é 

executado nas próprias unidades, devendo existir controle 

rigoroso do processo, pautado em padronização do processo e 

execução correta de todas as etapas. Esse sistema requer 

planejamento, gerenciamento de riscos e condições 

organizacionais e isso só é possível com estrutura física 

operacional adequada, profissionais comprometidos e 

preparados e embasamento em planos regulatórios (ANVISA, 

2018). 

Há uma estreita relação entre o processamento de 

produtos e a segurança do paciente. Os riscos associados ao 

processamento se estabelecem na própria cadeia de processos 

com a possibilidade da não correta execução das etapas e na 

alteração da conformação estrutural dos instrumentos 

(ANVISA, 2018). 

 A passagem do agente etiológico de doença de um 

indivíduo para outro susceptível é denominada de infecção 
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cruzada. Nos ambientes de saúde, uma cadeia potencial de 

infecção cruzada pode ser estabelecida, de um paciente para 

outro, através da comunicação de instrumentos contaminados, 

tornando os pacientes vulneráveis à desequilíbrios fisiológicos 

patológicos. A manutenção da cadeia asséptica é fundamental 

como medida de proteção, devendo ser estabelecida e 

rigorosamente cumprida em todas as etapas do atendimento. 

Essa cadeia envolve desde a limpeza do ambiente pré-

atendimento, paramentação correta do profissional com uso de 

EPI’S, instrumentais e acessórios devidamente limpos e 

esterilizados, execução do procedimento em meio vital limpo e 

descarte correto dos materiais utilizados. 

 A existência de padrões de boas práticas nem sempre 

eliminam os erros, mas certamente permite a realização de 

correções de modo que estes não se repitam. Nesse sentido, a 

segurança do paciente e a melhoria do desempenho devem ser 

as principais prioridades de uma organização de saúde 

(ANDREOTTI, 2017).  

É importante destacar que a não correta execução das 

etapas do processamento não garantirá segurança para a 

utilização do instrumental, visto que não haverá total exclusão 

dos microrganismos presentes, constituindo-se em foco 

beneficiário para infecções, uma vez que estes instrumentos 

podem ser contaminados pela deposição de aerossóis 

constituídos pelo sangue, saliva, tecidos e fluidos orgânicos, 

entre outros (JORGE, 2002). 

Devido à diversificação da assistência à saúde, 

necessidade de se estabelecer práticas de controle de IRAS 

(infecções relacionadas à assistência à saúde) e garantir 

segurança e qualidade no processamento de produtos para os 
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usuários e profissionais, programas de regulamentação, 

controle e garantia de padronização e Resoluções de Diretoria 

Colegiada foram criadas, fundamentando a aplicabilidade de 

métodos universais de segurança à 

saúde/paciente/profissionais. O Programa Nacional de 

Prevenção e Controle de Infecções Relacionadas à Saúde – 

PNPCIRAS (2016-2020), foi criado para estabelecer metas e 

ações estratégicas para a redução a nível nacional da 

incidência de infecções relacionadas à assistência à saúde 

(IRAS) e consolidar o Sistema Nacional de Vigilância 

Epidemiológica das IRAS. A agência reguladora Anvisa, 

vinculada ao Ministério da Saúde, exerce o controle sanitário de 

produtos e serviços de diversas áreas, inclusive a saúde, 

através do portal Grecs, o qual mapeia e analisa denúncias 

referentes à serviços de saúde. (ANVISA 2017; ANVISA 2018). 

Ainda nesse contexto, existem normas que são 

aplicadas ao conjunto de saúde como um todo, as quais 

abrangem a Odontologia e sua execução. A portaria SVS/MS 

nº453/1998 – proteção radiológica; RDC/Anvisa nº 50/2002 – 

Infraestrutura; RDC/Anvisa nº 63/2011 - criada com o objetivo 

de estabelecer requisitos de boas práticas para funcionamento 

de serviços de saúde, fundamentados na qualificação, na 

humanização da atenção e gestão, e na redução e controle de 

riscos aos usuários e meio ambiente; RDC/Anvisa nº 02/2010 – 

gerenciamento de tecnologias; RDC Nº 15/2012- requisitos de 

boas práticas para o processamento de produtos para saúde e 

forneceu outras providências no que tange à regulamentação 

desse sistema;  RDC Nº 36/ 2013 – instituição de ações para 

promoção da segurança do paciente e melhoria da qualidade 

nos serviços de saúde; RDC/Anvisa nº 173/2017 – proibição do 
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uso de mercúrio e pó de amálgama não encapsulado e 

RDC/Anvisa nº 222/2018 – Resíduos. Esse conjunto de normas 

e diretrizes regulatórias são essenciais para a garantia de uma 

padronização, visto que o controle de infecção ainda não ocupa 

um lugar de destaque nas rotinas de trabalho praticadas por 

profissionais em todo o país (ANVISA,2018). 

Eventos nacionais já foram destaques na área, como a 

“VI Jornada de Processamento de Produtos para Saúde” 

ocorrida em 16 de agosto de 2019 e o “18º Congresso Mundial 

de Esterilização”, acontecido em Bonn, Alemanha, em 2017, os 

quais foram destaque, pois contribuíram para a consolidação de 

ideias acerca de boas práticas em saúde, com importantes 

representações de órgãos brasileiros sobre o tema. 

Apesar do avanço do conhecimento, verifica-se que 

muitos desafios ainda estão presentes no cotidiano dos 

controladores de infecções e dos profissionais que se dedicam 

à assistência direta aos pacientes. Assim, busca-se 

compreender como será possível reverter esse quadro de forma 

a levar os profissionais a praticarem corretamente o seu papel 

na adoção de medidas de precauções-padrão e vias de 

transmissão.  

Processamento de produtos em Odontologia 

 A Odontologia é uma importante área da saúde, 

responsável por diagnosticar e tratar condições bucais 

insatisfatórias, contribuindo para a completa homeostasia 

fisiológicas da população. Constitui-se de um dos serviços mais 

procurados em órgãos públicos e privados estaduais e 

municipais e representa uma profissão em que a distância entre 

paciente e profissional é pequena. No que tange à Odontologia, 

é imprescindível o estabelecimento de uma correta cadeia de 
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processamento, visto que sua prática abrange inúmeros 

procedimentos que incluem desde simples exames clínicos a 

procedimentos altamente invasivos, utilizando-se de artigos 

críticos, semicríticos e não críticos, de modo que a 

conscientização dos riscos de contaminação e a manutenção 

do estabelecimento da padronização de processos de 

descontaminação são necessários e devem estar presentes 

durante todo o exercício da profissão, garantindo a segurança 

do paciente e do cirurgião-dentista. (JORGE, 2002). 

 No atendimento ao paciente, geralmente é o cirurgião-

dentista e sua auxiliar que fazem todo o trabalho no consultório: 

atendem o paciente, limpam e esterilizam os instrumentos, 

desinfetam os equipamentos e as dependências do consultório, 

marcando hora e outras atividades. É neste ambiente que 

podem originar-se cadeias e rotas de contaminação de doenças 

infecciosas. Independentemente do processo a ser submetido, 

todo artigo deverá ser considerado contaminado, sendo 

necessário passar por processo de eliminação de 

microrganismos patogênicos (JORGE, 2002). O cirurgião 

dentista em sua atividade pode expor seus pacientes, sua 

equipe, ele próprio e seus familiares. E mesmo com todos os 

protocolos muitos ainda são resistentes as medidas 

preconizadas e se expõe.  

 Atualmente a regulação sanitária federal em serviços 

odontológicos, se dá por meio de normas transversais, normas 

essas que regem todo o âmbito da saúde. Apesar do escopo 

legal da RDC Nº 15/2012, a mesma apresenta uma exclusão 

dos consultórios odontológicos individualizados. Essa 

contradição reforça a necessidade de implementação de uma 

norma específica para o exercício seguro e padronizado do 
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processamento de produtos em Odontologia, visto que se 

constitui em uma atividade de alto risco e fragilidade às 

infecções e incidentes, aparecendo em lugar de destaque 

dentre os serviços de saúde mais denunciados (ANVISA, 2018). 

Para prevenção da infecção cruzada no âmbito 

odontológico, o profissional deve empregar processos de 

esterilização dos materiais e seguir rigorosamente todos os 

procedimentos destinados a manter a cadeia asséptica. Tais 

procedimentos são realizados em relação ao pessoal 

odontológico, aos instrumentos e acessórios, ao equipamento 

e ao paciente. Com isso, a segurança será estabelecida 

garantindo que não haverá potencial cadeia de contaminação.   

O presente trabalho objetivou discutir os métodos de 

esterilização identificados nos serviços odontológicos e o 

processamento das peças de mão odontológicas e a viabilidade 

da realização da esterilização das canetas de alta e baixa 

rotação. 

 

MATERIAIS E MÉTODO 

 

O tipo de estudo foi observacional descritivo. O presente 

trabalho foi baseado nos dados disponíveis no Relatório sobre 

processamento de produtos para saúde em serviços 

odontológicos da Agência Nacional de Vigilância Sanitária 

(ANVISA), referente ao ano de 2018. O relatório consistiu em 

um compilado de dados coletados de formas específicas no 

país. Para o levantamento do cenário da distribuição dos 

serviços de odontologia no país foi realizada uma consulta ao 

Cadastro Nacional de Estabelecimento de Saúde – CnesNet 

Para levantamento das normas sanitárias estaduais específicas 
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sobre serviços odontológicos realizou-se uma pesquisa por 

meio do site de pesquisa HELPS e de consultas às vigilâncias 

estaduais e municipais.  

Objetivando conhecer os riscos e os pontos críticos da 

atividade odontológica, foi realizada uma reunião com 

representantes das vigilâncias estaduais e municipais 

presentes no V Seminário Internacional: Redução de Risco para 

a Segurança do Paciente e Qualidade em Serviços de Saúde, 

promovido pela GGTES/Anvisa em agosto de 2017. Além disto, 

consultas foram feitas às vigilâncias sanitárias de estados e 

municípios brasileiros sobre serviços odontológicos utilizando a 

ferramenta de formulário eletrônico FormSUS, com a finalidade 

de identificar inconformidades percebidas pelos fiscais de visa 

em serviços odontológicos, especialmente em relação ao 

processamento de produtos. Os entrevistadores foram 

calibrados e a escolha dos assuntos, para elaboração das 

perguntas, foi baseada nos pontos críticos levantados nos 

estudos preliminares, concentrando-se em problemas de 

esterilização dos serviços odontológicos e métodos de 

processamento de canetas de baixa e alta rotação. Os dados 

foram analisados de forma descritiva, a partir de tabelas. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Como mostra na tabela 1, 97,69% dos serviços 

odontológicos relatam fazer o uso do vapor-autoclave como 

método de esterilização dos artigos clínicos, enquanto 19,4% 

fazem uso de calor seco-estufa para esterilização, e apenas 

10,68% dos serviços utilizavam a forma química como método 

de esterilização. 
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Tabela 1: Métodos de esterilização identificados em serviços de 

odontologia de acordo com o relatório ESTER 2018. 

Métodos de esterilização identificados nos serviços 

odontológicos em estados e municípios  

Vapor – autoclave 97,69%                    

Calor seco – estufa 19,40%               

Química 10,68%               

Fonte: ANVISA,2018. 

 

Tabela 2: Método de processamento de canetas de baixa e alta 

rotação mais utilizados de acordo com o relatório ESTER 2018. 

Método de processamento de canetas de alta e baixa 

rotação mais utilizados 

Álcool 70% 76,82% 

Limpeza e esterilização à 

vapor 

39,96% 

Limpeza com água e sabão 8,21% 

Fonte: ANVISA,2018. 

 

Os métodos de processamento de canetas de baixa e 

alta rotação mais utilizados de acordo com o relatório ESTER 

2018, 76,82% dos serviços utilizam o álcool a 70% como o 

método de escolha para o processamento de canetas de alta e 
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baixa rotação e 39,96% a limpeza e esterilização a vapor, e 

8,21% a limpeza com água e sabão.  

A ANVISA publicou a Resolução de Diretoria Colegiada 

- RDC nº 63, que dispõe sobre as Boas Práticas de 

Funcionamento para os Serviços de Saúde e instituiu os 

requisitos para o funcionamento de serviços de saúde, 

fundamentados na qualificação, na humanização da atenção e 

gestão, e na redução e controle de riscos aos usuários e meio 

ambiente. A também publicada Resolução de Diretoria 

Colegiada - RDC/ANVISA nº 36, dispõe acerca da segurança 

do paciente em serviços de saúde. As mesmas são altamente 

aplicáveis à rotina clínica, garantindo respaldo para um contexto 

prático seguro de atendimento. Apesar dessas normatizações, 

as inconformidades relacionadas aos serviços de odontologia 

mais denunciadas a Ouvidoria da ANVISA, segundo o relatório 

Ester de 2018, foram referentes às boas práticas, o que nos 

leva a perceber uma insatisfação dos usuários em virtude de 

um desconhecimento e/ou descumprimento da legislação por 

parte dos cirurgiões-dentistas. Sendo a população em sua 

totalidade beneficiada com projetos e ações em saúde, a 

opinião dos usuários quanto à qualidade da atenção é 

considerada de extrema relevância quando se busca avaliar 

esses serviços.  

Por ser uma atividade assistencial que abrange grande 

variedade de procedimentos, os quais expõem profissionais e 

pacientes a contaminações, a mesma se torna ainda mais 

perigosa quando não há existência de padronização na cadeia 

de esterilização e uso do material de atendimento. A 

RDC/ANVISA nº 15, DE 15 DE MARÇO DE 2012, dispõe sobre 

requisitos básicos de boas práticas para o processamento de 
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produtos para saúde e das outras providências. Esse fato 

comprova e reforça a enorme necessidade de existência de 

uma base regulatória sólida e direcionada para a Odontologia, 

uma vez que, em se tratando de uma atividade de alto risco de 

contaminação, deveria aparecer em destaque positivo e 

necessitado de atenção na Resolução da Diretoria Colegiada 

citada. 

O manual da Anvisa referente à Serviços Odontológicos 

– Prevenção e Riscos, dispõe dentre outras, de orientações 

acerca do fluxo de processamento de artigos, desde a limpeza 

à manutenção da autoclave. O processamento de artigos 

compreende a limpeza e a desinfecção e/ou esterilização de 

artigos. Para facilitar a adequação dos procedimentos e orientar 

o processamento dos artigos, adota-se a classificação que leva 

em consideração o risco potencial de transmissão de infecção. 

Os artigos são classificados em críticos, semicríticos e não-

críticos pela ANVISA.  

Algumas normas federais transversais aplicáveis à área 

da saúde impactam os serviços de Odontologia, servindo como 

um modelo protocolar a ser seguido no contexto boas 

práticas/processamento. Além dessas normas, estados e 

municípios podem regular seus serviços com base em uma 

norma própria local, servindo como referência para todos os 

serviços odontológicos existentes na área abrangente. A 

existência e aplicabilidade tanto de normas transversais 

existentes que impactam a Odontologia como locais específicas 

garantirá uma padronização mínima e um novo quadro positiva 

da profissão (ANVISA, 2018).  

Dentre os métodos de esterilização identificados em 

serviços de odontologia de acordo com o relatório ESTER 2018, 
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por parte dos fiscais, o método de esterilização por autoclave 

apareceu em primeiro lugar com 97,69%. Esse resultado 

demonstra que o uso do método mais correto, a autoclave, vêm 

liderando na rotina clínica, quando comparado com o uso de 

estufas (19,40%) e meio químico (10,68%). O método da 

autoclave apresenta como vantagem atrativa seu menor tempo 

de processo, aliada ao desuso da estufa e método químico. A 

esterilização faz-se pela ação do vapor de água superaquecido 

e mantido sob pressão, ocorrendo à temperatura de 121ºC por 

período de 15 a 30 minutos (JORGE, 2002). Os resultados 

mostraram ainda, na percepção dos fiscais, cerca de 70% dos 

serviços utilizam exclusivamente autoclave para esterilização 

de produtos, mostrando uma conscientização no uso dessa 

técnica.  

No que tange à esterilização das canetas de alta e baixa 

rotação, há muito receio entre os profissionais cirurgiões-

dentistas, visto que muitos acreditam que o processo trará 

malefícios para o principal instrumento de trabalho. Aliado a 

isso, o alto custo e uso rotineiro das canetas causam 

desconfiança e polêmica na descontaminação, dificultando 

ainda mais a consolidação da teoria de permissão. Os 

resultados mostraram, na visão dos fiscais, que a maior parte 

dos serviços utiliza o álcool 70º com método de limpeza e 

desinfecção, seguido da limpeza e esterilização à vapor 

(39,96%) e limpeza com água e sabão (8,21%). O álcool 

precipita proteínas da saliva e sangue, tornando-as insolúveis e 

adesivas a maioria das superfícies expostas, dificultando sua 

remoção, portanto, não é considerado um agente de limpeza.  

Segundo o guia prático para esterilização Cristófoli, a 

limpeza das canetas de alta rotação, contra ângulos e outras 
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peças de mão devem seguir as recomendações do fabricante e 

realizada separadamente do restante do instrumental. As 

recomendações dos fabricantes estão expostas junto às 

canetas, servindo como norteamento no conhecimento e 

aplicabilidade do processamento das mesmas na rotina clínica 

dos cirurgiões-dentistas. A exemplo disso, a marca Kavo 

apresenta em seu manual -Cuidado com a sua saúde e de seu 

paciente, orientações acerca de biossegurança e esterilização 

de suas canetas. É pedido pela marca lubrificação com spray, 

atentando para os encaixes, antes de cada ciclo de 

esterilização e a cada turno de trabalho, no mínimo duas vezes 

ao dia. Após esse cuidado, as canetas estão prontas para 

esterilização. O manual também alerta para o malefício da não 

lubrificação, consolidando assim a necessidade do 

processamento do seu produto. Mediante à viabilidade da visão 

dos fiscais sobre a exigência normativa de esterilização de 

canetas de alta e baixa rotação 77,21% respondeu que a há 

necessidade dessa exigência. A esterilização das canetas de 

alta rotação é vital para a redução da infecção cruzada, uma 

vez que permite a eliminação de praticamente todos os 

microrganismos presentes. 

O presente trabalho possui como limitações a utilização 

de dados secundários, os quais não proporcionam ao 

pesquisador controle dos seus possíveis vieses de informação 

e variáveis de confundimento. Além disso, trata-se de um 

estudo descritivo transversal, onde a causalidade não pode ser 

fechada, apenas possibilita a geração de hipóteses. Contudo os 

dados foram de base nacional, o que fortalece a 

representatividade dos resultados e inferência estatística. 
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CONCLUSÕES  

 

Conclui-se que a atividade odontológica se destacou no 

método de esterilização dos materiais utilizados nos serviços 

odontológicos, mas quanto ao processamento do método de 

limpeza das canetas de alta e baixa rotação ainda é 

negligenciado. Isso mostrou a necessidade de revisão da 

prática clínica rotineira existente no país.  

O processamento de produtos para saúde deve ser 

pautado em um fluxo de processos respaldado em etapas 

sequenciais, de modo a garantir uma correta cadeia de uso e 

reuso. Esse processo mereceu destaque no presente estudo, 

visto que apareceu em primeiro lugar nas dúvidas técnicas 

sobre odontologia encaminhadas ao Sistema de Atendimento 

ao Cidadão – SAT. A aplicabilidade desse fluxo não seguiu uma 

padronização firme na rotina clínica de serviços odontológicos 

do país, mostrando a ausência de monitoramento como 

inconformidade altamente destacada nas falhas de processo ou 

inconformidades mais encontradas no processamento de 

produtos odontológicos de acordo com o relatório. 

O método de esterilização mais identificado nos serviços 

odontológicos no país foi a autoclave, vapor saturado por 

pressão. Isso nos mostra uma maior conscientização acerca do 

método correto e viável. O processamento das canetas de alta 

rotação ainda é negligenciado, apesar da grande viabilidade da 

execução de processamento na visão dos fiscais, o que 

fortalece ainda mais e teoria dessa necessidade. 

A partir da análise descritiva desses dados, foi possível 

verificar a necessidade de cumprimento de respaldos existentes 

tangíveis ao assunto, assim como desenvolvimento e criação 
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de novas bases sólidas aplicáveis nesse contexto, garantindo 

assim a execução segura da atividade odontológica pelo país. 

 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 
 

ANDREOTTI, JT, et al. Avaliação dos serviços: instrumento de avaliação de centros 
de material e esterilização. Rev. Pre. Infec e Saúde. v.8, n.3, p.1-6, dez, 2017. 
ANVISA. AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA. Boletim Segurança 
do Paciente e Qualidade em Serviços de Saúde nº 16: Avaliação dos indicadores 
nacionais das Infecções Relacionadas à Assistência à Saúde (IRAS) e Resistência 
microbiana do ano de 2016. Dezembro 2017. 
ANVISA. AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA. Resolução da 
diretoria colegiada – Disponível em: <portal.anvisa.gov.br > acessado em 10 
ago.2019.  
ARANTES, DC et al. Biossegurança aplicada à Odontologia na Universidade Federal 
do Pará, Cidade de Belém, Estado do Pará, Brasil. Revista Pan-Amazônica de 
Saúde, [S.L.], v. 6, n. 1, p. 11-18, mar. 2015.  
COSTA, EAM et al. Reprocessamento de produtos médicos: uma proposta de 
modelo regulatório para hospitais brasileiros. Revista da Escola de Enfermagem 
da Usp, [S.L.], v. 45, n. 6, p. 1459-1465, dez. 2011. 
DISTRITO FEDERAL, Relatório preliminar de análise de impacto regulatório 
sobre processamento de dispositivos médicos. Gerência-geral de Tecnologia de 
Serviços de Saúde. Brasília, ANVISA, 2018. 
JORGE, AOC. Princípios de biossegurança em Odontologia. Rev. Biociênc., 
Taubaté, v.8, n.1, p.7-17, jan-jun.2002.   
MADEIRA, MZA et al. Processamentos de produtos para a saúde em centro de 
material e esterilização. Rev. SOBECC, São Paulo. v.20, n.4, p. 220-227, out/dez, 
2015.. 



TAXA DE INCIDÊNCIA E LETALIDADE DA COVID-19 NOS CIRURGIÕES-
DENTISTAS 

 

32 
 

CAPÍTULO 2 
 

TAXA DE INCIDÊNCIA E LETALIDADE DA 

COVID-19 NOS CIRURGIÕES-DENTISTAS 
 

Túlio de Araújo LUCENA 1 

Maria Luisa Faria BARROSO 2 

 Lucas Murelli de Sá REVORÊDO2   

Airton Coimbra Monteiro de Medeiros RODRIGUES 2  

Ana Larissa Fernandes Holanda SOARES 3 

1 Granduando do curso de Odontologia, UFRN; 2 Graduandos do curso de 
Odontologia, Universidade Potiguar; 3 Professora/Orientadora, 

Universidade Potiguar. 
tuliolucena1999@gmail.com.br 

 
RESUMO: Diante da pandemia da COVID-19 as práticas de 
biossegurança tornaram-se ainda mais importantes para evitar 
a disseminação do vírus e colocar em risco a vida dos 
profissionais de saúde e pacientes. Os cirurgiões-dentistas 
foram identificados como os profissionais mais expostos a 
COVID-19, devido ao seu trabalho o expor a partículas  
aerossolizadas que são capazes de contaminar o ambiente e 
as pessoas. O presente trabalho objetiva analisar dados 
coletados no país a respeito das taxas de incidência e letalidade 
da COVID-19 nos cirurgiões-dentistas. Os dados foram 
coletados através do boletim epidemiológico 34, referente a 
semana 40, a partir de informações oficiais do Ministério da 
Saúde, sobre a COVID-19 no Brasil, em seguida foram feitas 
análises descritivas e quantitativas por meio de tabelas e 
gráficos. Os resultados demonstraram que os profissionais da 
Odontologia tiveram uma incidência da doença de (0,2%) e 
(0,01%) de óbito, valores menores  quando comparados aos 
demais profissionais da saúde, fato que pode ser associado à 
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interrupção dos procedimentos eletivos pela categoria e aos 
critérios mais rígidos de biossegurança incorporados à 
odontologia com o surgimento da COVID-19. Diante desses 
resultados, é possível perceber a importância de adotar práticas 
clínicas rotineiras seguras e protocolo de atendimento como 
ferramentas fundamentais para a prevenção da COVID-19. 
Palavras-chave: COVID-19. Odontólogos. Biossegurança. 
 

INTRODUÇÃO 

 

Pandemia, de acordo com a definição propriamente dita 

e explicitada pela Organização Mundial da Saúde (OMS), 

caracteriza-se pela propagação de uma enfermidade por 

diferentes territórios continentais, sustentada de pessoa para 

pessoa. Diante de tal problemática e direcionando uma visão às 

emergências em saúde, destaca-se a disseminação do SARS-

CoV-2, iniciada no dia 31 de dezembro do ano de 2019, em 

Wuhan (SOHRABI et al., 2020). Foi verificado uma alta 

transmissibilidade deste vírus, uma vez que, de acordo com o 

número básico de reprodução (R0), o qual é definido como o 

número médio de casos secundários gerados por caso primário, 

se tem que as estimativas iniciais, dessa forma, do vírus tratado 

em questão, variam de 1,6 a 4,1. De modo comparativo, 

destaca-se que o H1N1, vírus também de impacto mundial, 

possuiu uma média de variação entre 1,3 a 1,8, enaltecendo o 

quão, de fato, torna-se alarmante o novo Coronavírus (LANA et 

al., 2020).  

Nesse contexto, o Brasil buscou aperfeiçoar, cada vez 

mais, a vigilância epidemiológica em saúde, como ferramenta 
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fundamental no combate e, até mesmo, no mapeamento do 

processo de transmissibilidade (LANA et al., 2020). 

 No que tange a Odontologia, é essencial destacar que, 

durante os 10 primeiros dias, o vírus se acumula, 

principalmente, nas vias orais, nasais e faríngeas. Além de que 

a expressão do receptores da enzima de conversão da 

angiotensina (ACE2), os quais possuem a proteína S 

(permitindo a comunicação com o SARS-CoV-2), é maior nas 

glândulas salivares, em comparação com os pulmões, fazendo 

com que as gotículas salivares se tornem a principal rota de 

transmissão (HERRERA; SERRANO; ROLDÁN; SANZ, 2020). 

Em decorrência da disseminação da pandemia pelo novo 

coronavírus, a nova realidade teve impactado fortemente e 

impôs aos profissionais de saúde novos protocolos para os 

procedimentos clinicos, no intuito de conter a disseminação 

pelo novo SARS-CoV-2. Assim, os cirurgiões-dentistas 

considerando o íntimo contato com a face do paciente, e 

consequente uma exposição frequente à saliva, sangue e 

outros fluidos corporais, estão altamente expostos aos riscos de 

infecção, sendo considerados os profissionais no topo da lista 

de maior risco de contaminação (PENG et al., 2020).  

 Diante desse cenário, foram estabelecidas orientações 

pelo Ministério da Saúde para os profissionais da Odontologia, 

de forma a direcionar com mais segurança os atendimentos 

clínicos e preservar a segurança da saúde. Inicialmente, foi 

determinado o atendimento de urgências e emergências, sendo 

suspensos os procedimentos eletivos. São exemplos de 

urgências odontológicas: 

1. Dor odontológica aguda, decorrente de inflamações da 

polpa – Pulpite. Pericoronarite ou dor relacionada a 
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processos infecciosos envolvendo os terceiros molares 

retidos. 

2. Alveolite pós-operatória, controle ou aplicação 

medicamentosa local. 

3. Remoção de suturas. 

4. Abscessos (dentário ou periodontal) ou infecção 

bacteriana, resultando em dor localizada e edema. 

5. Fratura de dente, resultando em dor ou causando trauma 

do tecido mole bucal. 

6. Tratamento odontológico necessário prévio a 

procedimento médico crítico. 

7. Cimentação ou fixação de coroas ou próteses fixas se a 

restauração provisória ou definitiva estiver solta, perdida, 

quebrada ou estiver causando dor e/ou inflamação 

gengival. 

8. Biópsia de alterações anormais dos tecidos bucais. 

9. Ajuste ou reparo de próteses removíveis que estejam 

causando dor ou com a função mastigatória 

comprometida. 

10. Finalização ou troca para medicação intracanal com 

hidróxido de cálcio e selamento eficaz com material 

resistente à mastigação para tratamentos endodônticos 

já iniciados, evitando dessa forma que o prognóstico seja 

desfavorável. 

11. Cáries extensas ou restaurações com problemas que 

estejam causando dor. 

12. Necroses orais com dor e presença de secreção 

purulenta. 

13. Ajuste, troca ou remoção do arco ou dispositivo 

ortodôntico que estiver ulcerando a mucosa bucal. 
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14. Mucosites orais com indicação de tratamento com 

laserterapia. 

15. Trauma dentário com avulsão ou luxação. 

 Sendo desconsideradas as seguintes situações de 

intervenção odontológica: 

1. Consulta inicial de rotina ou de manutenção, incluindo 

limpezas/profilaxia e radiografias de rotina. 

2. Procedimentos ortodônticos sem dor, infecção ou 

trauma. 

3. Restauração de dentes com lesões cariosas 

assintomáticas. 

4. Procedimentos odontológicos estéticos. 

5. Cirurgias eletivas: como extração de dentes e cirurgias 

periodontais sem sintomas, implantes, cirurgia 

ortognática e demais cirurgias que não estão 

relacionadas às urgências e emergências. 

A ANVISA, na nota técnica 04/2020, relata que o Conselho 

Federal de Odontologia, suspendeu temporariamente os 

atendimentos eletivos odontológicos, com o intuito de diminuir 

o fluxo da rotatividade de pacientes dentro do consultório, além 

de a exposição desnecessária a um vírus em um momento 

atípico de pandemia por algo que pode ser realizado 

posteriormente. 

Além da suspensão dos atendimentos eletivos, outras 

recomendações foram publicadas como: Investigar, de 

antemão, por meio de telefone ou aplicativos de mensagens, se 

o paciente apresentou sintomas sugestivos da COVID-19 nos 

últimos 14 dias e/ou se teve contato com alguém que 

apresentou sintomas ou testou positivo e, caso confirmado, 

recomendar o reagendamento do tratamento se possível; 
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Aplicar questionário pré-clínico, contendo anamnese inicial, e 

definição do melhor momento para a realização do atendimento 

presencial; solicitar que os pacientes compareçam ao 

atendimento de máscara e que levem outra máscara limpa para 

substituição; solicitar o cumprimento do horário marcado e 

evitar acompanhantes (sendo estes aconselhados apenas em 

casos excepcionais); disponibilizar toalete para lavagem das 

mãos, com sabão e toalha de papel ou disponibilizar álcool a 

70% para higiene de pacientes; remover revistas, livros, 

brinquedos e enfeites decorativos de difícil desinfecção; 

desativar bebedouros coletivos; assegurar a qualidade e 

renovação do ar ambiente; programar agendamentos 

espaçados o suficiente para evitar aglomeração e permitir 

correta higienização dos ambientes; a sala de espera 

permitindo um espaçamento de no mínimo 1 metro; antes de 

iniciar o atendimento,  a equipe retirar todos os adereços: 

brincos, relógios, cordões, anéis; a temperatura corporal da 

equipe também deve ser aferida e estando igual ou superior à 

37.5ºC e/ou sintomas gripais, respiratórios ou não, deverá ser 

afastado das atividades laboratoriais e procurar avaliação 

médica para conduta subsequente; uso completo de EPI para 

toda equipe de saúde bucal: gorro descartável, óculos com 

proteção lateral,  protetor facial – face shield,  máscara 

N95/PFF2 ou equivalente sem válvula expiratória (não devendo 

usar máscara cirúrgica sobreposta ao respirador N95/PFF2), 

capote ou avental de abertura posterior, descartável, manga 

longa e impermeável ou com o mínimo de 50g/m² de gramatura, 

luvas, sapato fechado e emborrachado, exclusivo para uso no 

consultório. Se o paciente chegar sem máscara oferecer uma 

máscara e solicite lavagem das mãos ou uso de álcool gel. 
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Avaliar a temperatura e triar por sinais e sintomas e respiratórios 

no paciente; Colocar de óculos de proteção e avental 

descartável no paciente; Tirar a máscara do paciente, realizar o 

atendimento, e solicitar a recolocação da máscara; Evitar, neste 

momento, apertos de mão e abraços; Dar preferência ao 

trabalho a 4 mãos; Remover cáries com instrumentais manuais 

e usar procedimentos restauradores atraumáticos; Usar 

extratores (curetas, cinzéis, foices, enxadas ) de cálculo ao 

invés de aparelhos ultrassônicos; Evitar Raio-X intraoral, 

preferindo radiografias panorâmicas e tomografias; Preferir fio 

de sutura reabsorvível; Desinfetar materiais protéticos; Evitar 

utilização de cuspideira (O ideal é interditá-la), utilizando 

sugador de alta potência como a bomba à vácuo; Evitar a 

geração de aerossóis, excluindo turbina, seringa tríplice 

(principalmente na função ar/água) e aparelhos de jato de 

bicarbonato e ultrassom; Se o procedimento a ser realizado for 

um potencial gerador de aerossóis, preferir marcar o paciente, 

e realizar limpeza terminal da sala; Utilizar isolamento absoluto 

com lençol / dique de borracha, sempre que possível; Utilizar 

peças de mão com sistema anti-retração; Utilizar peças de mão 

com sistema antirretração / antirrefluxo; Avaliar a possibilidade 

de execução de um quantitativo maior de procedimentos na 

mesma intervenção (otimização do atendimento, trabalhando 

por sextantes, por exemplo); Durante o atendimento, manter a 

porta fechada; Colocar plástico filme sobre o teclado e demais 

superfícies que possam ser protegidas; Se houver geração de 

aerossóis, recomenda-se deixar a sala isolada (por 15 a 30 

minutos) e só depois desse tempo, realizar a desinfecção; 

Esterilizar turbinas, e equipamentos de baixa rotação após 

atendimento; A limpeza das linhas do equipo e cuspideira deve 
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ser realizada ao término de cada atendimento, com hipoclorito 

a 2,5%; Limpeza e desinfecção por 1 minuto de superfícies: 

cadeira, mochos, bancadas, maçanetas, interruptores e 

dispositivos usados no atendimento, com hipoclorito de sódio 

0,1%, ou álcool a 70% ou outros produtos saneantes 

recomendados pela ANVISA tais como ácido peracético, 

quaternários de amônia e fenólicos; Os resíduos, com material 

biológico, além de gorro, avental e luvas devem ser descartados 

como lixo infectante; Sugere-se utilização de HAMPER para 

descarte de aventais. 

Em virtude das práticas de biossegurança odontológica 

serem revisadas e reforçadas para impedir a propagação da 

COVID-19, objetivou-se analisar os dados coletados pelo 

Ministério da Saúde sobre os números de casos e óbitos dos 

profissionais de segurança no Brasil na Semana 

Epidemiológica 40 (27/09/2020 a 03/10/2020), de modo a 

evidenciar as taxas de incidência e letalitada e a importância da 

biossegurança adotadas no atendimento odontológico, e 

principalmente após o surgimento da COVID-19. 

Diante disso, o presente trabalho objetiva analisar os dados 

coletados no país a respeito das taxas de incidência e letalidade 

da COVID-19 nos cirurgiões-dentistas, a partir da premissa e do 

interesse de obter um possível parâmetro entre a relação do 

atendimento odontológico e medidas de biossegurança 

orientadas pelo Ministério da Saúde, Conselho Federal de 

Odontologia (CFO) e os respectivos conselhos regionais de 

odontologia, os quais objetivavam abroquelar a classe.  
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MATERIAIS E MÉTODOS 

 

O presente trabalho trata-se de um estudo observacional 

descritivo e quantitativo, baseado nos dados emitidos pelos 

Boletins Epidemiológicos do Coronavírus disponíveis pelo 

Ministério da Saúde. Foi utilizado o boletim 34 referente a 

Semana Epidemiológica 40 (27/09/2020 a 03/10/2020), em 

seguida feita a análise de dados. 

Para analisar as informações colhidas, foram elaboradas 

tabelas e gráficos com a incidência dos casos confirmados para 

a COVID-19 e dos óbitos nos técnicos de enfermagem, 

enfermeiros, médicos, cirurgiões-dentistas e outros 

profissionais da área da saúde no ano de 2020 na semana 

Epidemiológica 40. O programa utilizado foi o Excel 2016. 

Por intermédio disso, foi feita uma análise do percentual 

dos profissionais cirurgiões-dentistas contaminados pela 

COVID-19 e dos óbitos com a relação das normas de 

biossegurança recomendadas pelo Ministério da Saúde no 

Brasil durante a pandemia pelo novo coronavírus.  

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

 Com base nos dados coletados do boletim epidemiológico 

34, é o possível observar  as tabelas a seguir. 

Os dados na tabela 1 mostram que os cirurgiões-

dentistas possuem índices de contaminação baixos (6.979; 

0,2%), comparados aos profissionais de saúde no geral que 

estão na linha de frente contra a COVID-19 Segundo o 

Conselho Federal de Odontologia, o número de profissionais 

infectados também está abaixo da média nacional da 
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população, e isso deve-se principalmente ao fortalecimento dos 

protocolos de biossegurança para os procedimentos 

odontológicos. E de acordo com o ministério da Saúde, entre os 

330 óbitos de profissionais de saúde registrados, 16 são 

odontólogos. O que mostra a importância dos protocolos de 

biossegurança utilizados pelo cirurgiões-dentistas durante a 

pandemia da COVID-19. 

 

Tabela 1 – Casos notificados e Óbitos por COVID-19 nos 

brasileiros, profissionais de saúde e cirurgiões-dentistas, da 

semana 40 do ano de 2020, de acordo com os boletins 

epidemiológicos, da Secretaria de Vigilância em Saúde, Brasil -  

Ministério da Saúde. 

 

 Casos Confirmados 

para a COVID-19 

Casos de Óbitos 

por COVID-19 

 

Brasileiros 

Profissionais 

de Saúde 

Cirurgiões-

Dentistas 

N % N 

145.987 

330 

 

16 

% 

99,7% 

0,29% 

 

0,01% 

4.906.833 

329.028 

 

6.979 

93,6% 

6,2% 

 

0,2% 

Total 5.242.840 100 146.333 100 

Fonte: Secretaria de Vigilância em Saúde/Ministério da Saúde, 

2020. 

 

Na tabela 2, mostra exatamente o número de casos 

confirmados por COVID-19 nos profissionais da saúde, no qual 

os cirurgiões-dentistas aparecem como os profissionais com 
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menos casos confirmados (6.979; 2,12%), diante dos 

profissionais citados. Portanto, a biossegurança surge como 

papel importante aliada a esses números, mostrando que o 

cirurgião-dentista deve continuar a realizar com frequência a 

lavagem das mãos, desinfecção do ambiente após cada 

atendimento e o uso correto dos equipamentos de proteção 

individual, assim, promovendo a redução da infecção cruzada 

pela equipe e pacientes, durante o atendimento. 

 

Tabela 2 – Casos confirmados para a COVID-19 nos técnicos 

de enfermagem, enfermeiros, médicos, cirurgiões-dentistas e 

outros profissionais, da semana 40 do ano de 2020, de acordo 

com os boletins epidemiológicos da Secretaria de Vigilância em 

Saúde, Brasil -  Ministério da Saúde. 

 

 Casos Confirmados para a 

COVID-19 

 

Técnicos de 

Enfermagem 

Enfermeiros 

Médicos  

Cirurgiões-Dentistas 

Outros 

N % 

112.241 

 

48.480 

33.788 

6.979 

127.540 

 

34,11% 

 

14,73% 

10,26% 

2,12% 

38,76% 

Total 329.028 100 

Fonte: Secretaria de Vigilância em Saúde/Ministério da Saúde, 

2020. 
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No gráfico 1, nele pode-se observar os óbitos 

confirmados por COVID-19. As categorias de profissionais mais 

frequentes foram técnico/auxiliar de enfermagem (112; 33,9%), 

médicos (63; 19,1%) e enfermeiros (41; 12,4%). Os 

odontólogos apesar de todo o risco, visto que são esses os 

profissionais mais expostos ao vírus, já que os procedimentos 

realizados possuem como resultado a produção de gotículas 

por meio de aerossóis que ficam suspensas no ar, fazem parte 

de um grupo de contaminados baixo (16; 4,84%).  

 

Gráfico 1 – Porcentagem de óbitos registrados em profissionais 

de Saúde, da semana epidemiológica 40, segundo classificação 

do Ministério da Saúde, Brasil, 2020.  

 
Fonte: Secretaria de Vigilância em Saúde/Ministério da Saúde, 

2020. 
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O novo coronavírus obteve grande destaque em toda 

esfera mundial no campo da saúde. Os impactos da pandemia 

trouxeram diversos pontos relacionados à biossegurança, ao 

papel dos profissionais e aos aspectos econômicos e sociais 

vinculados à rápida proliferação da enfermidade (PEREIRA et 

al., 2020).  

O novo SARS-CoVID-2 se difere pelo grande potencial 

de contágio e a rápida propagação. Com relação às vias de 

transmissão interpessoal, há um consenso entre os autores que 

ocorre por meio de gotículas respiratórias produzidas quando 

uma pessoa tosse ou espirra e através de contato (MAIA et al., 

2020). De acordo com Medeiros et al., (2020) O novo 

coronavírus foi encontrado em saliva e a transmissão por 

aerossóis também foi relatada. Isso apresenta uma grande 

preocupação para os profissionais de saúde, em especial ao 

cirurgião-dentista (TO et al., 2020). 

Os resultados nas tabelas 1 e 2 mostram que mesmo 

com o elevado risco de contaminação, a classe odontológica 

obteve resultados positivos, assim é sugestivo que esses 

profissionais possam ter sido menos acometidos, devido às 

notas técnicas com medidas de segurança e prevenção da 

COVID-19 disponibilizadas pela ANVISA. 

Em virtude disso, medidas de prevenção para controle 

da infecção da COVID-19 foram sumarizadas.  

Na chegada e espera de atendimento nos Serviços 

Odontológicos: 

1. Deve ser realizado apenas atendimentos de emergência 

e urgência conforme indicação do Conselho Federal de 

Odontologia. Consequentemente, diminuindo a 
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quantidade de atendimentos e a rotatividade em 

consultório, evitando atendimentos eletivos. 

2. Garantir a triagem pré-consulta dos pacientes por 

telefone. Ao chegar ao atendimento clínico aferir a 

temperatura do paciente. Distância de 1,5 metros de 

cada paciente na recepção. Realizar anamnese para 

rastreio de COVID-19. Dessa forma, evitando o contato 

e aproximação. 

3. Preparo do paciente para atendimento: encaminhar o 

paciente ao escovódromo para higiene das mãos e rosto 

(água, sabão e álcool gel). Aumentando o protocolo de 

desinfecção. 

4. Sala de atendimento: preparar a bancada com o mínimo 

de objetos. Todo o equipo odontológico com barreira 

(sacos plásticos ou filme plástico). Esterilização a cada 

atendimento de todo o material, inclusive micromotores 

e canetas de alta. Evitando a contaminação cruzada. 

5. Paramentação do dentista e auxiliar: retirar todos os 

adereços, lavar mãos e rosto com água e sabão por 20 

segundos antes da paramentação com gorro, máscara 

N95 ou PFFR, óculos de proteção, viseira facial, avental 

longo de manga comprida impermeável com fechamento 

posterior e luva de procedimento. Reforçando o 

protocolo de biossegurança através dos EPI’s 

(Equipamentos de Proteção Individual). 

6. Realizar o atendimento a quatro mãos: tentar evitar 

utilizar seringa tríplice e jato de ar juntos, caneta de alta 

rotação e ultrassom. Manter aspiração constante e 

eficiente. Evitar a realização de radiografias intra-bucais. 
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Preferir instrumentos manuais para remoção de cáries e 

cálculos dentários. 

7. Retirada do EPI: retirar as luvas, o protetor facial, as 

máscaras por suas tiras ou elásticos, retirar o avental e 

gorro. Passar álcool em gel nas mãos a cada etapa. 

Lavar as mãos, face e pescoço com água e sabão. 

8. O resíduo gerado no tratamento deverá ser descartado 

em lixo infectado. 

9. Limpeza e desinfecção de superfícies: abrir janelas para 

ventilar o ambiente de trabalho e para procedimentos em 

que foi gerado aerossol, aguardar 3 horas para limpeza 

do ambiente, realizar desinfecção rigorosa de todo o 

consultório com Hipoclorito de Sódio a 0,1% ou álcool a 

70% e trocar as barreiras de proteção a cada paciente. 

O seguinte protocolo de atendimento odontológico foi 

adaptado por Maia et al. (2020) e as recomendações 

implementadas pela ANVISA. As medidas de segurança para 

minimizar a infecção nos serviços odontológicos são crucias, 

por isso o percentual de profissionais da odontologia 

contaminados e óbitos comparando a outros profissionais ainda 

é um número baixo, mesmo com todos os riscos de partículas  

aerossolizadas que são expostos a cada procedimento. 

Sabino-Silva, Jardim e Siqueira (2020) afirmam que a 

nova pandemia de coronavírus lembra o papel do profissional 

de saúde em manter o rígido controle de biossegurança,  pelo 

alto risco de exposicação nos consultórios odontológicos, que 

pode, por muito tempo, acumular aerossóis de pacientes 

contaminados gerados por procedimentos na cavidade oral, e 

assim ocorrendo a contaminação cruzada, e 

consequentemente infecção dos profissionais, e óbitos.  
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O presente trabalho possui como limitações a utilização 

de dados secundários. Isso significa que não proporciona, ao 

pesquisador, controle dos seus possíveis vieses de informação 

e confundimento. Contudo, os dados foram de base nacional, o 

que fortalece a representatividade dos resultados e inferência 

estatística. Além disso, para estudos futuros, é sugestivo que 

seja feito, em cada estado federativo brasileiro, o levantamento 

de profissionais, para ampliar os conhecimentos a respeito da 

epidemiologia dessa nova doença.   

 

CONCLUSÕES  

 

Os dentistas, por natureza, infelizmente possuem um 

grande risco de exposição a doenças infectocontagiosas. Seja 

pelo contato face a face durante o atendimento odontológico, 

pelo manuseio de instrumentos pérfuro-cortantes, ou até 

mesmo pela suspenção de gotículas no consultório advindas 

como consequências do uso de canetas de baixa e alta rotação 

e do ultrassom, por exemplo. Medidas de biossegurança devem 

ser uma realidade constante, a fim de proporcionar 

concomitantemente proteção ao profissional e ao paciente, 

evitando a transmissão cruzada. Conquanto, o surgimento da 

COVID-19 transferiu novos desafios e responsabilidades para 

profissionais da área odontológica. Com isso, uma melhor 

compreensão da transmissão de aerossóis e suas implicações 

na odontologia pode ajudar a identificar e corrigir negligências 

no cotidiano profissional. 

De tal modo que, a atividade odontológica se destacou 

no contexto de biossegurança, aparecendo como a categoria 

de profissionais da saúde com baixo risco de incidência (0,2%), 
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comparando aos demais profissionais que estão na linha de 

frente contra a COVID-19. Além de, também, a categoria ter 

destaque quanto a porcentagem da letalidade (0,01%), visto 

que, comparado a outros profissionais, tais quais auxiliares de 

enfermagem e médicos, também foi um número abaixo da 

média. 

Nesse viés, a biossegurança voltou a sua atenção para 

a proteção das equipes de saúde e buscou agir como 

precurssora em salvar vidas. Os profissionais da odontologia 

desempenham um grande papel na prevenção da transmissão 

do SARS-COV-2, e, diante dessa ótica, tem-se a importância 

de adotar protocolos de biossegurança na prática clínica 

rotineira existente no país, como principal medida de prevenção 

ao contágio da COVID-19.  
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RESUMO: A população mundial vem sofrendo com a grave 
pandemia causada por um novo vírus semelhante a outros 
beta-coronavírus, o qual foi denominado cientificamente como 
SARS-CoV-2 e é conhecido popularmente como COVID-19. 
Sua forte transmissão ocorre principalmente devido ao contato 
físico ou entre gotículas respiratórias de indivíduos infectados. 
Clinicamente, a COVID-19 é caracterizada por um quadro de 
síndrome respiratória aguda grave e exibe sinais de uma gripe 
comum, a transmissão também pode ocorrer antes mesmo do 
início dos sintomas, destacando o potencial de transmissão de 
pacientes assintomáticos ou levemente sintomáticos. O 
diagnóstico da COVID-19 é identificado pela união de sinais e 
sintomas clínicos, pelo histórico de contatos com indivíduo 
infectados, por análise clínica-imaginológica ou através 
investigação laboratorial por meio da técnica de RT-PCR 
(Reverse transcription polymerase chain reaction). A saliva 
também pode ser utilizada para análise por ser um meio não 



INSIGHTS SOBRE A INFECÇÃO PELO NOVO CORONAVÍRUS NA 
ODONTOLOGIA MUNDIAL 

 

51 
 

invasivo e com bom índice diagnóstico. Dessa forma, esse 
trabalho tem como objetivo investigar por meio de uma revisão 
da literatura o que está sendo pesquisado sobre o novo 
coronavírus tendo a cavidade bucal e as glândulas salivares 
como forma de diagnóstico e prevenção. Abordar as 
implicações que os profissionais e estudantes da área de 
saúde, especificamente da esfera odontológica estão 
enfrentando na pandemia do novo coronavírus. 
Palavras-chave: COVID-19. Odontologia. Cavidade bucal. 
Glândulas salivares. Saliva.  
 
INTRODUÇÃO 

 

Atualmente a população mundial enfrenta uma grave 

pandemia causada por um vírus envelopado de RNA que exibe 

altas taxas de mutação e recombinação genética. Os 

pesquisadores do International Committee on Taxonomy of 

Viruses (ICTV) observaram grande semelhança do novo vírus 

com outros beta-coronavírus, como SARS-CoV e MERS-CoV, 

dando-lhe o nome científico SARS-CoV-2, sendo popularmente 

conhecido de vírus da COVID-19 (VINAYACHANDRAN; 

BALASUBRAMANIAN, 2020; ATHER et al., 2020). Até a 

presente data temos mais de 45,8 milhões de casos de pessoas 

confirmadas com a COVID-19 e mais de 1,2 milhão de mortes 

no mundo (OMS, 2020). No Brasil esse número chega a mais 

de 5,5 milhões de infectados e a quantidade de óbitos 

registrados já passa dos 159 mil casos até o dia 31 de outubro 

de 2020 (BRASIL, 2020). 

A COVID-19 é caracterizada por um quadro clínico de 

síndrome respiratória aguda grave, exibindo sinais de febre, 

tosse (geralmente não produtiva), mal-estar, dispneia e 
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pneumonia (VERGARA et al., 2020), o que pode causar certa 

dificuldade no diagnóstico inicial, uma vez que outras condições 

respiratórias podem apresentar sinais e sintomas semelhantes 

(VINAYACHANDRAN; BALASUBRAMANIAN, 2020; ATHER et 

al., 2020). Alguns sinais e sintomas orais estão sendo 

constantemente relatados como, disgeusia / ageusia, boca seca 

e lesões exantematosas, como úlceras ou bolhas, sendo 

relatados como sintomas iniciais de COVID-19 (KOCHHAR et 

al., 2020; DESAI et al., 2020). 

Atualmente está confirmado que o COVID-19 é 

transmitido principalmente entre pessoas através de gotículas 

respiratórias, salivares e contato físico em proximidade (CHEN 

et al., 2020). Além disso, foi relatado que os Cirurgiões-

Dentistas apresentam um dos maiores riscos profissionais de 

infecção pelo coronavírus, sendo também um possível vetor de 

transmissão (ATHER et al., 2020; ALAWIA et al., 2020). Isso se 

deve ao aerossol gerado pelo atendimento odontológico, o qual 

pode conter saliva, sangue e até partículas orgânicas 

potencialmente infectadas por microrganismos patogênicos, 

tornando o ambiente da clínica odontológica um meio 

contaminado após os atendimentos aos pacientes (IZZETTI et 

al., 2020; ALVES et al., 2020; CHEN et al., 2020).  

Por ser um dos principais meios de disseminação do 

SARS-CoV-2, a saliva proveniente da glândula parótida pode 

ser um excelente veículo de investigação diagnóstica por ser 

um meio não invasivo e com índice de eficiência diagnóstica em 

até 100%, a depender do método de investigação empregado 

(ADEOYE; THOMSON, 2020).  
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Dessa forma, em virtude da gravidade e da expansão da 

COVID-19, o presente trabalho tem como objetivo investigar por 

meio de uma revisão da literatura o que estar sendo pesquisado 

sobre o novo coronavírus na literatura mundial, tendo a 

cavidade bucal e as glândulas salivares como foco na 

prevenção e diagnóstico dessa doença. Adicionalmente, 

abordar principais implicações clínicas enfrentadas pelos 

profissionais e estudantes na área da odontologia durante o 

atendimento clínico em virtude do risco de infecção pelo SARS-

CoV-2. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

 

Realizou-se a busca da literatura entre os meses de 

Agosto a Outubro de 2020.  A busca foi realizada nas base de 

dados: Medline / PubMed. 

Foram utilizados para busca dos artigos científicos os 

seguintes descritores: “dentistry” and “covid-19”, “salivary 

glands” and “covid-19”, “oral cavity” and “covid-19”, “dental 

education” and “covid-19”, com objetivo de esgotar ao máximo 

as possibilidades de busca dentro do tema delimitado.  

Assim, foram obtidos 46 artigos, inicialmente incluídos 

pelo resumo e posteriormente, todos lidos na íntegra para 

posterior avaliação e inclusão na presente pesquisa. 

 Os critérios de inclusão utilizados para a seleção da 

amostra foram: estudos de pesquisa que investigaram 

possíveis rotas de transmissão e métodos de diagnóstico para 

a detecção do SARS-CoV-2, tendo como base os tecidos orais 

e a saliva; estudos de cunho informativo, como cartas ao editor 
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tendo como foco, possíveis implicações futuras em mudanças 

de práticas de biossegurança na clínica odontológica como 

medidas de controle e combate ao COVID-19. Todos os artigos 

pesquisados foram publicados na língua inglesa entre 

dezembro de 2019 a outubro de 2020.  Artigos de revisão da 

literatura, de lingua estrageira não inglesa, duplicados e de 

acesso restrito foram excluídos na amostra (n=33).  

Após a análise criteriosa do resumo e posteriormente a 

leitura do texto na íntegra, 12 artigos de pesquisa foram 

selecionados. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Por ser um tema bastante novo, poucas pesquisas 

científicas foram encontradas sobre o assunto na área 

específica da odontologia. Dessa forma, foi decidido adicionar 

artigos de carta ao editor na presente revisão da literatura. 

Assim, por meio da análise crítica de diversos autores, 

utilizando as cartas editoriais sobre o tema “Covid-19 e suas 

repercussões na odontologia mundial” foi possível colher 

informações importantes sobre o novo contexto sanitário em 

que as práticas da odontologia mundial terão que ser 

submetidas para a realização de procedimentos clínicos com 

maior segurança. Os 12 artigos incluídos na presente revisão 

da literatura foram analisados de forma descritiva, 

possibilitando observar e coletar as informações relevantes 

para a elaboração do conhecimento a cerca do assunto 

proposto. A síntese dos dados extraídos dos artigos 

selecionados está descrita na tabela 1.  
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Tabela 1. Descrição dos principais resultados e discussões 

levantadas nos artigos pesquisados e incluídos na presente 

revisão. 

Estudo 

(ano) 

Tipo de 

estudo 

Metodologia Insight sobre o 

tema 

Desai 

BK 

(2020) 

Carta ao 

editor 

Comentário sobre 

as implicações da 

pandemia aos 

atendimentos nas 

clínicas escolas 

de odontologia. 

Sugestão da 

possibilidade de 

extensão do 

currículo virtual 

adaptado para 

reduzir os danos 

aos discentes em 

virtude do 

afastamento das 

suas atividades 

acadêmicas. 

 

BaniHa

ni A. et 

al. 

(2020) 

Carta ao 

editor 

Comentário sobre 

as implicações do 

uso de técnicas 

geradoras de 

aerossóis na 

odontopediatria. 

Utilização de 

técnicas de MID* 

para reduzir a 

geração de 

aerossol durante o 

atendimento 

odontológico. 

 

Little R. 

et al. 

(2020) 

Pesquis

a 

científic

a 

Estudo 

retrospectivo para 

avaliar a 

qualidade de 

Recomendação do 

uso bitewings 

extraorais durante e 

pós-pandemia para 
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radiografias 

extraorais no 

diagnóstico de 

alterações 

intraósseas para 

prevenir 

infecções pelo 

novo coronavírus. 

 

prevenir infecções 

pelo novo 

coronavírus.  

Farooq 

I. e Ali S. 

(2020) 

Carta ao 

editor 

Comentário sobre 

as implicações 

financeiras aos 

consultórios 

odontológicos, 

hospitais e 

profissionais de 

saúde 

ocasionadas pela 

pandemia do 

novo coronavírus. 

 

Necessidade do 

apoio às questões 

financeiras por 

parte das 

autoridades 

governamentais 

aos profissionais de 

saúde durante a 

pandemia do novo 

coronavírus. 

Quinn B. 

et al. 

(2020) 

Pesquis

a 

científic

a 

Estudo 

qualitativo-

descritivo tendo 

como método de 

pesquisa o uso de 

questionário para 

determinar 

implicações 

Os participantes da 

pesquisa sugeriram 

que a crise da 

COVID-19 mudará 

a forma como as 

faculdades de 

odontologia atuam 

na educação em 
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futuras ao ensino 

odontológico na 

Europa durante e 

após a pandemia. 

saúde de seus 

pacientes, 

desempenhando 

um papel 

importante na 

educação sanitária 

e odontológica aos 

alunos e pacientes. 

 

Kochhar 

A.S. et 

al. 

(2020) 

Carta ao 

editor  

Comentário sobre 

as implicações da 

pandemia aos 

sobre a 

efetividade dos 

testes de 

diagnóstico de 

COVID-19 e 

como isso pode 

causar 

implicações na 

clínica 

odontológica. 

 

Os testes através 

de amostras de 

saliva ou GCF** 

podem ser valiosos 

na clínica 

odontológica, 

podendo o 

Cirurgião-Dentista 

atuar no 

diagnóstico 

precoce da COVID-

19. 

Alves 

F.A. et 

al. 

(2020) 

Carta ao 

editor 

Comentário sobre 

as implicações da 

pandemia no 

atraso aos 

tratamentos 

oncológicos 

Destaca o impacto 

negativo no 

tratamento dos 

pacientes 

oncológicos 

durante a pandemia 
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durante e seus 

efeitos no 

prognóstico das 

lesões 

neoplásicas 

malignas. 

 

da COVID-19 em 

centros de 

oncoterapia do 

Brasil, Canadá e 

Estados Unidos da 

América. 

Riad A. 

et al. 

(2020) 

Carta ao 

editor 

Comentário sobre 

as implicações da 

pandemia no 

sobre PMIS-TS 

associada à 

COVID-19 e 

sobre suas 

manifestações 

orais em 

crianças. 

 

Destaca a 

importância do 

odontopediatra e do 

papel do Cirurgião-

Dentista no 

diagnóstico 

precoce de PMIS-

TS***. 

Chen 

X.C. et 

al. 

(2020) 

Relato 

de 

experiê

ncia  

Relato de 

experiência do 

uso de 

mecanismos de 

prevenção e 

contenção a 

infecção pelo 

novo coronavírus 

em clínicas 

odontológicas na 

Sugestões de 

métodos de 

combate e controle 

do novo 

coronavírus pelo 

uso de EPI´s**** 

adequados e 

testagem eficiente 

dos pacientes 

durante a 

pandemia. 
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população da 

China. 

Alawia 

R. et al. 

(2020) 

Pesquis

a 

científic

a 

Estudo 

qualitativo-

descritivo tendo 

como método de 

pesquisa o uso de 

questionário para 

verificar o 

entendimento dos 

estudantes de 

odontologia 

Palestinos os 

riscos em atender 

pacientes 

possivelmente 

infectados com 

COVID-19. 

 

Relata o temor dos 

estudantes de 

odontologia quanto 

ao risco de 

transmissão do 

novo coronavírus 

para familiares e 

amigos. 

Vinayac

handr e 

Balasub

raman 

(2020) 

Carta ao 

editor 

Comentário sobre 

as implicações da 

pandemia no 

sobre o papel da 

saliva, glândulas 

salivares e fluidos 

gengivais como 

Sugere a utilização 

da saliva para 

obtenção de 

diagnóstico de 

COVID-19 por ser 

um mecanismo 
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fator de 

diagnóstico para 

o novo 

coronavírus. 

 

conveniente e não 

invasivo. 

Deery 

C. 

(2020) 

Relato 

de 

experiê

ncia 

Relata impacto da 

pandemia na 

educação de 67 

faculdades de 

odontologia nos 

EUA e sugere 

estratégias para 

superar futuras 

implicações nas 

escolas 

odontológicas. 

Relata a 

necessidade de 

continuar com o 

ensino remoto a 

distância como 

forma de garantir a 

saúde e proteção 

de alunos, 

funcionários e 

pacientes até que 

os mesmos possam 

ser imunizados por 

meio de vacinas. 

Fonte: Medline / PubMed, 2020. *MID-Minimal Intervention 

Dentistry **Gingival Crevicular Fluid ***PMIS-TS-Pediatric Multi-

system Inflammatory Syndrome Temporally ****Equipamento 

de Proteção Individual 

 

A COVID-19 teve seu centro epidêmico na cidade de 

Wuha, na China. Acredita-se que a COVID-19 seja inicialmente 

de natureza zoonótica, devido à forte semelhança do SARS-

CoV-2 com outras espécies de coronavírus encontrados em 

morcegos naquela região (ATHER et al., 2020; FAROOQ; ALI 

et al., 2020). No entanto, apesar da natureza zoonótica inicial, 
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agora, nos encontramos em uma fase de rápida disseminação 

comunitária a partir do contato humano para humano 

(VINAYACHANDRAN; BALASUBRAMANIAN, 2020). Em 

março deste ano, devido ao rápido aumento de contágios e a 

rápida disseminação da doença por todo o mundo, fez-se com 

que a Organização Mundial de Saúde (OMS) elevasse a 

doença ao status de pandemia (VERGARA et al., 2020). Na 

figura 1 pode ser observada a disseminação atual da doença 

por todos os continentes mundiais. 

 

Figura 1. Mapa da distribuição de casos de COVID-19 

notificados pelo mundo.  

 
Fonte: John Hopkins University & Medicine, atualizado dia 31 

de outubro de 2020. 

 

Clinicamente, a COVID-19 é caracterizada por um quadro 

de síndrome respiratória aguda grave, exibindo sinais de febre, 

tosse (geralmente não produtiva), mal-estar, dispneia e 

pneumonia (VINAYACHANDRAN; BALASUBRAMANIAN, 

2020). A transmissão também pode ocorrer no início do 

processo da doença, antes mesmo do início dos sintomas, 
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destacando o potencial de transmissão de pacientes 

assintomáticos ou levemente sintomáticos 

(VINAYACHANDRAN; BALASUBRAMANIAN, 2020). 

Complicações como: síndrome do desconforto respiratório, 

arritmia e choque, estão frequentemente associados à idade 

avançada e à presença de comorbidades prévias (IZZETTI et 

al., 2020). 

As manifestações orais geralmente são autolimitadas, no 

entanto, elas podem exigir tratamento de suporte em alguns 

casos (RIAD et al., 2020). Em conciliação a isso, o estudo de 

Kochhar et al. (2020) expõe que ao fazer a anamnese e durante 

o exame oral, deve-se prestar atenção às características, como 

disgeusia / ageusia, boca seca e lesões exantemáticas, como 

úlceras ou bolhas, que podem ser sugestivos de sintomas 

iniciais da COVID-19, os quais surgem antes mesmo dos sinais 

de febre, tosse seca, e outros sintomas clínicos mais 

característicos da doença. Já nos pacientes oncológicos as 

manifestações orais da COVID-19 podem desenvolver quadros 

clínicos de maior gravidade, de urgência e/ou emergência, 

incluindo mucosites, infecções locais que em casos mais graves 

podem se disseminar complicações relacionadas à 

osteonecrose mandibular (ALVES et al., 2020).  

O diagnóstico da COVID-19 geralmente é obtido por uma 

junção de sinais e sintomas clínicos, diante do quadro de 

síndrome respiratória aguda grave; por meio do diagnóstico 

clínico-epidemiológico, diante do histórico de um possível 

contato com algum indivíduo infectado; por diagnóstico clínico-

imaginológico e através diagnóstico laboratorial, como 

imunohistoquímica e utilização de técnicas de biologia celular e 
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molecular, como o RT-PCR (Reverse transcription polymerase 

chain reaction) (VINAYACHANDRAN; BALASUBRAMANIAN, 

2020).   

Por ser um dos principais meios de disseminação do 

SARS-CoV-2, a saliva proveniente da glândula parótida vem 

sendo um excelente veículo de investigação diagnóstica por 

meio de ensaios moleculares de RT-PCR ou cultura viral. Para 

Adeoye a Thomson (2020) e Vinayachandran e 

Balasubramanian (2020) a saliva apresenta benefícios 

diagnósticos por ser um meio não invasivo e com índice de 

eficiência diagnóstica variando de 30,7% a 100%, sendo essa 

variação de acordo com a sensibilidade dos métodos de 

investigação utilizada. 

Nesse sentido, o diagnóstico salivar deve ser reforçado, 

pois segundo Adeoye e Thomson (2020) evidenciaram o 

aumento da expressão de moléculas de RNAs longos não-

codificantes (lncRNAs) antivirais dentro de vesículas 

extracelulares em glândulas salivares, em especial da parótida, 

o que reforça a presença do vírus SARS-CoV-2 nestas 

glândulas.  

Os profissionais da Odontologia, por terem a cavidade 

oral como o seu principal meio de trabalho, estão expostos 

diariamente a uma série de agentes potencialmente infectados 

como: saliva, sangue, aerossóis e gotículas provenientes da 

ação da caneta de alta rotação, seringa tríplice, ultrassom, 

durante as tomadas radiográficas intraorais, dentre outros. As 

partículas das gotículas e aerossóis são pequenas o suficiente 

para permanecer no ar por um longo período antes de se 

depositarem em superfícies do ambiente ou entrarem no trato 
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respiratório de outro indivíduo. Logo, a equipe odontológica 

exibe um papel crucial da transmissão e prevenção de 

infecções cruzadas, incluindo a COVID-19 (figura 2). Para Ge 

et al. (2020) tais profissionais são uma importante rota de 

transmissão do SARS-CoV-2, pois os mesmos estão 

constantemente expostos a elevadas concentrações de 

aerossóis potencialmente contaminados e por atuarem em 

ambiente relativamente fechado.  

Frente ao elevado risco de disseminação e produção de 

infecção cruzada pelo novo coronavírus, alguns métodos de 

exaustão de ar foram criados na tentativa de reduzir a 

circulação de aerossóis no ambiente odontológico, como: o uso 

de braços extratores de gases e aspiradores odontológicos 

próximos à cavidade oral do paciente, o uso de uma cortina de 

plástico suspensa sobre o campo cirúrgico na região da cabeça 

e pescoço, que associada a uma evacuador de fumaça que 

permite a sucção dos fluidos produzidos e o uso de um 

aspirador de fluidos presentes no ar atuando como um filtro 

removedor de sangue, aerossóis e gotículas provenientes da 

ação da caneta de alta rotação, seringa tríplice, ultrassom, 

dentre outros, que estejam suspensos no ar (CHEN et al., 2020; 

ALI; RAJA, 2020; QUINN et al.,2020). 

A possibilidade de as glândulas salivares servirem de 

reservatório, abrigando infecção latente, que pode se reativar 

posteriormente, também deve ser considerada e justifica mais 

pesquisas (VINAYACHANDRAN; BALASUBRAMANIAN, 

2020). Como resultado, algumas abordagens tradicionais 

usadas para o manejo da cárie dentária decídua antes da 

pandemia COVID-19 precisarão ser adaptadas durante a era 
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COVID-19 e técnicas com uma menor geração de aerossóis e 

de intervenção mínima no manejo da cárie deverão ser 

utilizadas para minimizar o risco de espalhar a infecção a 

equipe odontológica, para pacientes e públicos em geral 

representados pelos procedimentos odontológicos (BANIHANI 

et al. 2020). Dessa forma, reforça-se a grande necessidade no 

cumprimento das medidas de biossegurança na prática clínica 

antes, durante e após o atendimento odontológico. 

 

Figura 2. Vias de disseminação e produção de infecção 

cruzada da COVID-19 na clínica odontológica. 

 

Fonte: GE et al., 2020. 

 

Para Ather et al. (2020), Little et al. (2020) e Alawia et al. 

(2020) para evitar maiores riscos de contaminação cruzada, as 

tomadas radiográficas intraorais devem ser evitadas, pois o 

risco de transmissão viral é bastante elevado durante estes 

procedimentos. Para estes autores, os mecanismos de imagens 
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extraorais, como radiografia panorâmica ou tomografia 

computadorizada de feixe cônico, devem ser usadas para evitar 

o reflexo de tosse que podem ocorrer nas tomadas 

radiográficas intraorais. A qualidade das radiografias extraorais 

seccionais tiradas no Liverpool University Dental Hospital 

durante a pandemia ultrapassou o padrão ouro, com 92% de 

todas as imagens sendo de grau 1 (LITTLE et al. 2020).  

Devido ao maior risco de transmissão de infecção pelo 

novo coronavírus aos profissionais em saúde bucal, as 

universidades distribuídas pelo mundo terão agora um grande 

desafio pela frente, que é o de se adaptarem a um novo 

contexto sanitário mundial por meio do reforço de medidas de 

controle de infecções. A pandemia da COVID-19 apresentou 

um desafio significativo para estudantes e professores de 

odontologia, em seu estudo Alawia et al. (2020) fez uma análise 

crítica sobre o estudo realizado entre estudantes palestinos de 

odontologia em seus anos de estudo clínico para avaliar a 

possibilidade de retorno das atividades clínicas durante a 

pandemia COVID-19. Foi observado que mais de 80% dos 

estudantes consideraram como muito ariscado o retorno dos 

atendimentos a população. Adicionalmente, mais de 60% dos 

discentes consideraram que as medidas de controle de 

infecções realizadas antes da pandemia, insuficientes para o 

retorno das atividades com a devida segurança para receber 

pacientes durante esta pandemia. 

Esta percepção de insegurança pode estar relacionada 

às medidas de prevenção de infecções anteriores a COVID-19 

também impactaram o nível de confiança destes os alunos 

tiveram ao lidar com pacientes COVID-19 (25,8%, p = 0,01). 
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Apenas 26% dos alunos tinham um nível de confiança 

"considerável a ótimo" no tratamento de pacientes suspeitos de 

COVID-19. 

É óbvio a partir dos dados atuais que a confiança dos 

alunos em lidar com pacientes COVID-19 e o medo de transmitir 

infecção para familiares e amigos foi relacionada à percepção 

deles sobre a inadequação de protocolos de controle de 

infecção padrão usados antes do COVID-19. Portanto, as 

escolas de odontologia precisam investir nas novas medidas de 

controle de infecção colocadas pelas autoridades nacionais, e 

adotadas pelas universidades como sua nova norma. Para 

Deery (2020), Desai (2020) e Quinn et al. (2020) é necessário 

a criação de um novo e mais rígido protocolo de controle de 

infecções para que ocorra a reabertura dos atendimentos nas 

clínicas de odontologia. Além do uso de todos os EPIs já 

conhecidos e implementados durante os atendimentos, faz-se 

necessário atualizações periódicas dos conhecimentos dos 

alunos sobre doenças infecciosas e medidas de controle para 

as mesmas. 

Para Alawia et al. (2020) e Desai (2020), as faculdades 

de odontologia precisam aprimorar os seus protocolos de 

biossegurança e investir em novas medidas de controle de 

infecções, e assim poder se adequar melhor a nossa nova 

realidade durante e pós-pandemia. Medidas preventivas como: 

escalonamento de horários de entrada, intervalo e saída no 

ambiente clínico; reorganizar os espaços físicos, com lavatórios 

de mãos e expurgo; manter os ambientes frequentemente 

limpos e arejados; fazer a limpeza constante de superfícies e 

objetos de uso comum; garantir ventilação adequada da sala de 
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espera e do ambiente de atendimento clínico; utilização de 

máscaras descartáveis para cada atendimento e manter o 

distanciamento físico sempre que possível (DESAI, 2020). 

Por causa da rápida disseminação do COVID-19 em 

esfera global já no primeiro trimestre de 2020 as escolas 

odontológicas foram obrigadas a realizar mudanças que se 

adequassem a nova realidade de cuidados e diretrizes que não 

expusessem alunos, funcionários e pacientes. Nesse momento 

repleto de desafios, onde o principal foco é proteger e garantir 

a saúde de todos, a situação estudantil, quanto à progressão do 

ensino odontológico de qualidade precisa, também, ser 

resguardada. Embora as universidades odontológicas planejem 

reabrir imediatamente após a orientação emitida por seus 

respectivos estados, é importante entender que haverá a 

necessidade de ampliar o currículo virtual para garantir o bem 

estar de seus alunos, por pelo menos um ou dois semestres, 

até que o cenário atual melhore. Com isso, um dos maiores 

obstáculos na retomada das atividades clínicas pelas 

universidades será garantir que os alunos tenham a 

manutenção de um ensino de qualidade, que consigam 

desenvolver a experiência e que possam ser avaliados para 

garantir a competência de seus graduandos (DEERY, 2020; 

DESAI, 2020; QUINN et al.,2020).  

 

CONCLUSÃO 

 

Diante do exposto, ratifica-se a possibilidade benéfica de 

utilizar a saliva como mecanismo de diagnóstico rápido e não 

invasivo, assim como as suas diversas alternativas, exaltando 
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a importância de novos estudos in vitro e in vivo para 

compreender melhor o mecanismo de ação do vírus SARS-

CoV-2 dentro das células das glândulas salivares. 

Exalta-se a grande necessidade da manutenção das 

boas práticas de biossegurança nos consultórios odontológicos 

e clínicas escolas de odontologia, que desse modo será 

possível prevenir a disseminação de várias doenças 

infecciosas, em especial a COVID-19. Faz-se necessário que o 

Cirurgião-Dentista conheça as manifestações orais iniciais da 

COVID-19, pois, esses sinais e sintomas têm uma importância 

significativa no combate à disseminação assintomática da 

infecção.  

Ademais, frente a grave situação sanitária em que 

estamos vivendo, precisa servir de alerta para que as 

autoridades governamentais dos órgãos gerenciadores da 

saúde possam proporcionar cursos de capacitação para os 

profissionais da saúde para o enfrentamento de possíveis 

situações futuras semelhantes a que estamos vivendo. E nesse 

sentido, da mesma forma, as instituições de ensino superior 

precisam ofertar mais disciplinas direcionadas para o 

treinamento dos seus alunos, que serão os futuros profissionais 

para o enfrentamento de possíveis futuras pandemias como a 

do novo coronavírus. 

 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 
 

ADEOYE, J.; THOMSON, P. 'The Double-Edged Sword'-Uma hipótese para 
biomarcadores salivares induzidos por Covid-19. Hipóteses médicas, v. 143, 
p. 110124, 2020. 
ALAWIA, R.; RIAD, A.; KATEEB, E. Risk perception and readiness of dental 
students to treat patients amid COVID-19: Implication for dental education. 
2020.           



INSIGHTS SOBRE A INFECÇÃO PELO NOVO CORONAVÍRUS NA 
ODONTOLOGIA MUNDIAL 

 

70 
 

ALI, K.; RAJA, M. Coronavirus disease 2019 (COVID-19): challenges and 
management of aerosol-generating procedures in dentistry. Evidence-based 
dentistry, v. 21, n. 2, p. 44-45, 2020.   
ALVES, F. A. et al. Implication of COVID‐19 in oral oncology practices in Brazil, 
Canada, and the United States. Oral Diseases, 2020.       ATHER, A. et al. 
Coronavirus disease 19 (COVID-19): implications for clinical dental care. Journal of 
endodontics, 2020.                     BANIHANI, A. et al. Could COVID‐19 change the 
way we manage caries in primary teeth? Current implications on Paediatric 
Dentistry. 2020.      CHEN, X. C. et al. Preventive and Control Measures for 
the Coronavirus Pandemic in Clinical Dentistry. Chin J Dent Res, v. 23, n. 2, p. 99-
104, 2020.               
DEERY, C. The COVID-19 pandemic: implications for dental education. Evidence-
based dentistry, v. 21, n. 2, p. 46-47, 2020.    DESAI, B. K. Clinical implications of 
the COVID‐19 pandemic on dental education. Journal of Dental Education, v. 84, 
n. 5, p. 512, 2020.            
FAROOQ, I.; ALI, S. COVID-19 outbreak and its monetary implications for dental 
practices, hospitals and healthcare workers. Postgraduate Medical Journal, 2020.  
GE, Z. et al. Possible aerosol transmission of COVID-19 and special precautions in 
dentistry. Journal of Zhejiang University-SCIENCE B, p. 1-8, 2020.             
IZZETTI, R. et al. COVID-19 transmission in dental practice: brief review of 
preventive measures in Italy. Journal of Dental Research, p. 0022034520920580, 
2020.    
JOHNS HOPKINS UNIVERSITY & MEDICINE. Coronavírus Resource Center. 
Disponível em: https://coronavirus.jhu.edu/map.html. Acesso em: 31 out. 2020.  
KOCHHA, A. S. et al. Diagnostic tests for SARS-CoV-2: Implications in head and 
neck oncology. Oral Oncology, 2020.          LITTLE, R.; HOWELL, J.; 
NIXON, P. COVID-19 and beyond: implications for dental radiography. British 
dental journal, v. 229, n. 2, p. 105-109, 2020.              
MINISTÉRIO DA SAÚDE. Coronavírus Brasil. Disponível em: 
https://covid.saude.gov.br/. Acesso em: 31 out. 2020.                
ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DE SAÚDE. Folha informativa COVID-19 - Escritório 
da OPAS e da OMS no Brasil. Disponível em: 
https://www.paho.org/pt/covid19#:~:text=Foram%20confirmados%20no%20mundo
%2033.842,1%20de%20outubro%20de%202020. Acesso em: 31 out. 2020.                
QUINN, B. et al. COVID‐19: The Immediate Response of European Academic 
Dental Institutions and Future Implications for Dental Education. European Journal 
of Dental Education, 2020.            RIAD, Abanoub et al. Pediatric 
multisystem inflammatory syndrome temporally associated with SARS‐COV‐2: Oral 
manifestations and implications. International journal of paediatric dentistry, 
2020. VERGARA-BUENAVENTURA, A.; CHAVEZ-TUÑON, M.; CASTRO-RUIZ, C. 
The Mental Health Consequences of COVID-19 pandemic in Dentistry. Disaster 
Medicine and Public Health Preparedness, p. 1-13, 2020.       
VINAYACHANDRAN, D.; SARAVANAKARTHIKEYAN, B. Salivary diagnostics in 
COVID-19: Future research implications. Journal of Dental Sciences, 2020



 

71 
 

ODONTOLOGIA LEGAL 

E PREVENTIVA 



INTERRELAÇÃO ODONTOLOGIA LEGAL E CÓDIGO DE ÉTICA 
ODONTOLÓGICA: QUAIS SUAS IMPLICAÇÕES? 

 

72 
 

CAPÍTULO 4 
 

INTERRELAÇÃO ODONTOLOGIA LEGAL E 

CÓDIGO DE ÉTICA ODONTOLÓGICA: 

QUAIS SUAS IMPLICAÇÕES? 
 

Waleska Fernanda Souto Nóbrega 1 

Milena Edite Casé de Oliveira ²  

Kedma Anne Lima Gomes ² 
Jessica Kelly Ramos Cordeiro ³ 

Tácila Thamires de Melo Santos 4 

1 Doutoranda em Odontologia, UEPB. ² Doutoranda em Neurociência e 
Comportamento, UFPB. ³ Mestre em Saúde Coletiva, UFRN. 

4 Professora do Departamento de Enfermagem, UNINASSAU. 
drawaleskasouto@gmail.com.br 

 
 
RESUMO: O objetivo do presente trabalho foi realizar uma 
revisão integrativa da literatura já publicada referente a 
interrelação entre a Odontologia Legal e o Código de Ética 
Odontológica e suas atuais implicações na prática profissional 
do cirurgião - dentista. Foi realizada busca bibliográfica no 
portal da Biblioteca Virtual em Saúde (BVS) através dos 
descritores “Odontologia Legal” AND “código de ética”. Foram 
aplicados os filtros “texto completo disponível”, idiomas 
“portugês” e “inglês” e “últimos cinco anos”, o que resultou em 
15 artigos escolhidos para comporem esta revisão integrativa. 
73% dos artigos (n=11) são provenientes da Revista Brasileira 
de Odontologia Legal (RBOL). 40% (n=6) buscou analisar 
questões relacionadas a redes sociais e uso de propaganda e 
publicidade; 20% (n=3) faziam referência a análise do 
conhecimento de graduandos e dentistas sobre o código de 
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ética; 20% (n=3) buscaram analisar o código de ética em si ou 
outros documentos de cunho ético; 13,3% (n=2) tinham como 
objetivo avaliar o conteúdo de perícias legais emitidas por 
médicos ou odontolegistas e 6,7% (n=1) avaliaram o conteúdo 
de denúncias realizadas ao Conselho de Odontologia. Pode-se 
concluir que cabe ao cirurgião-dentista pautar-se no código de 
ética odontológica para orientar sua prática profissional. Neste 
sentido reforça-se a necessidade de fortalecimento das 
disciplinas de Ética e suas correlatas. 
Palavras-chave: Odontologia Forense. Odontologia Legal. 
Código de Ética. Ética Baseada em Princípios. Ética 
Odontológica. 
 
INTRODUÇÃO 

 

A Odontologia Legal é a especialidade da Odontologia 

que tem por objetivo abranger o estudo de fenômenos 

psíquicos, químicos e biológicos que podem atingir o homem 

vivo, morto ou ossada. Esta, é utilizada em perícia de foro civil, 

criminal, trabalhista e administrativa, sendo crucial em casos de 

identificação humana post-mortem, agressões ou acidentes 

(CASTANHEIRA et al., 2019). 

Sarmento et al. (2018), evidenciam a importância de se 

reconhecer a importância da odontologia legal frente a atuação 

em perícias e resolução de demandas judiciais sejam essas 

administrativas, civís, criminais ou trabalhistas. 

Araújo (2019) salienta que o trabalho do odontolegista 

consiste não só na análise, bem como na perícia e avaliação de 

eventos que se relacionam à competência do cirurgião-dentista, 

podendo ainda, estender-se a outras áreas, quando no estrito 

interesse da justiça e da administração, podendo abranger em 
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seu trabalho as áreas de genética, balística forense, 

antropologia, traumatologia forense, radiologia e computação, 

tanatologia e bioquímica. 

Para além disso, pode-se evidenciar a subárea da 

Deontologia, cujo objetivo é desenvolver uma teoria geral do 

dever, estabelecendo princípios e normas que regem a atuação 

profissional, tendo tendo como lema principal a “Ética 

Profissional”, a qual permite analisar os comportamentos do 

indivíduo no dia a dia do trabalho, frente às suas 

responsabilidades perante o paciente (ARAÚJO, 2019). 

Neste sentido destaca-se o papel do Código de Ética 

Odontológica (CEO), instituído em 1957,  a fim de regulamentar 

o  exercício  da Odontologia  e  da  ética  profissional, já 

perpassou por sete versões (SANTOS et al. 2020), cuja mais 

recente, aprovada pelo Conselho Federal de Odontologia 

(CFO) através da resolução CFO - 118 de 2012, tem como 

enfoque principal a atuação ética do profissional, sendo 

utilizado como documento orientador e de padronização da 

prática profissional (GARBIN et al., 2018). 

O Brasil é considerado atualmente uma potência mundial 

na área de recursos humanos em Odontologia, no entanto, para 

que isso ocorresse, optou-se por um modelo não ideal de 

formação, pois não há restrições ou limites reais para a 

formação de cirurgiões-dentistas, o que resultou em uma 

expansão rápida e descontrolada do estoque de profissionais 

buscando seu espaço no mercado de trabalho (PINTO, 2016). 

Esse contexto contemporâneo da prática odontológica 

vem sendo marcado pelas elevada competição e dificuldades 

frente ao mercado de trabalho, que muitas vezes levam o 
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cirurgião-dentista a se portar como um profissional 

mercantilista, que consequentemente, descumpre as normas 

exigidas pelo Código de Ética. Tal comportamento reflete 

diretamente no aumento substancial de denúncias referentes a 

infrações éticas cometidas por cirurgiões-dentistas (MOTTA et 

al., 2019). 

Motta et al. (2019) evidenciaram em seu estudo que nos 

últimos anos ocorreu um aumento exacerbado no número de 

denúncias e processos éticos enfrentados por cirurgiões-

dentistas, essencialmente no que diz respeito à publicidade 

irregular, exercício irregular da profissão e erro técnico. 

Atrelado a isso, observa-se que com o surgimento de 

novas unidades de ensino superior que deixam cada vez mais 

em segundo plano o ensino da ética, os graduandos se 

distanciam da realidade, dando origem a novos profissionais de 

visão humanista limitada, deixando cada dia mais clara a 

necessidade de estimular a mente de graduandos e recém 

formados a lidar com problemas de caráter moral e ético, os 

quais serão constantes na prática profissional (SILVA et al., 

2018). 

Destarte, o objetivo do presente trabalho foi realizar uma 

revisão integrativa da literatura já publicada referente a 

interrelação entre a Odontologia Legal e o Código de Ética 

Odontológica e suas atuais implicações na prática profissional 

do cirurgião – dentista. 
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MATERIAIS E MÉTODO 

 

A presente pesquisa consistiu em uma revisão integrativa 

da literatura, cujo objetivo é reunir e sintetizar, de forma 

sistemática e ordenada, resultados de pesquisas sobre um 

determinado tema ou questão, contribuindo para o 

aprofundamento do conhecimento do tema investigado 

(FERENHOF; FERNANDES, 2016). 

Para reponder a pergunta norteadora da pesquisa - O que 

a literatura já publicada aborda sobre a interelação entre a 

Odontologia Legal e o Código de Ética Odontológica? - foi 

realizada busca bibliográfica no portal da Biblioteca Virtual em 

Saúde (BVS) através dos descritores “Odontologia Legal” e 

“código de ética” com auxílio do operador boleano “AND”. 

Foram aplicados os filtros “texto completo disponível”, idiomas 

“portugês” e “inglês” e “últimos cinco anos”. Segue abaixo o 

fluxograma que ilusta a busca, a qual resultou em 15 artigos 

escolhidos para comporem esta revisão integrativa. 

Após realizada a busca bibliográfica, as informações 

principais retiradas dos artigos foram agregadas em um único 

corpus textual e submetidas à análise quantitativa no software 

Iramuteq versão 0.7 alpha2, no qual foi gerada a nuvem das 

palavras mais citadas nos artigos analisados. 

o Iramuteq é um programa computacional gratuito, porém 

pouco difundido entre pesquisadores brasileiros. Seu uso se 

justifica frente ao amplo número de ferramentas para a análise 

de dados qualitativos com base na estatística textual, ou 

lexicometria que o mesmo disponibiliza para uso (SOUSA et al., 

2020). 
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Figura 1. Fluxograma da busca bibliográfica, BVS, Outubro de 

2020. 

 
Fonte: Dados da pesquisa, 2020. 

 

Quanto a opção pela utilização do recurso nuvem de 

palavras, esta tem a capacidade de produzir uma 

representação gráfica das ocorrências do corpus, em que cada 

palavra tem um tamanho proporcional a sua frequência. Neste 

sentido, a figura gerada, embora não acompanhe indicadores 

descritivos, pode facilitar uma rápida identificação dos termos 

que são preponderantes no conjunto de textos analisados 

(SOUSA et al., 2020). 
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RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

O Quadro 1 traz a categorização dos artigos utilizados na 

presente revisão através do nome do autor principal, ano de 

publicação, periódico de publicação, objetivo e resultados 

principais. Pode-se perceber que 73% dos artigos (n=11) são 

provenientes da Revista Brasileira de Odontologia Legal 

(RBOL). 

No que diz respeito ao objetivo principal, 40% (n=6) 

buscou analisar e discutir questões relacionadas a redes sociais 

e uso de propaganda e publicidade por cirurgiões-dentistas e 

clínicas odontológicas; 20% (n=3) faziam referência a análise 

do conhecimento de graduandos e cirurgiões-dentistas sobre o 

código de ética odontológica e suas implicações; 20% (n=3) 

buscaram analisar o código de ética em si ou outros 

documentos de cunho ético empenhados pela Odontologia; 

13,3% (n=2) tinham como objetivo avaliar o conteúdo de 

perícias legais emitidas por médicos ou odontolegistas e 6,7% 

(n=1) avaliaram o conteúdo de denúncias realizadas junto ao 

Conselho Regional de Odontologia. 
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Quadro 1. Categorização dos artigos no que diz respeito a 

autor, ano de publicação, revista, objetivo e resultados 

principais, 2020. 

 

ANO 
REVI

S-TA 
OBJETIVO RESULTADOS PRINCIPAIS 

2016 
RBO

L 

Avaliar as redes 

sociais de dentistas 

e clínicas em 

relação ao Código 

de Ética. 

97,28% estavam em 

desacordo com pelo menos 

um dos 14 itens investigados 

referentes à infrações éticas. 

2017 
RBO

L 

Avaliar a maneira 

como os juízes, 

peritos tipificam as 

lesões dentais. 

Existe uma oscilação na 

interpretação das questões, 

sendo necessário o 

estabelecimento de 

parâmetros afim de reduzir as 

variações na forma de 

interpretação. 

2018 
RBO

L 

Analisar e discutir o 

Código de Ética 

Odontológica do 

Peru. 

O código peruano pode ser 

considerado como mais uma 

fonte de pesquisa para 

atualizações que venham a 

ser feitas no Código de Ética 

Odontológica do Brasil. 

2018 
RBO

L 

Avaliar os aspectos 

éticos sobre o 

anúncio, 

propaganda e 

publicidade de 

páginas de clínicas. 

A maioria das páginas de 

clínicas odontológicas 

avaliadas neste trabalho está 

em desacordo com o CEO.  
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2017 
RBO

L 

Analisar aspectos 

bioéticos, 

relacionados ao 

contexto 

apresentado pela 

“Carta de Natal”, / 

2016. 

O acirramento na competição 

por clientela, em favor da 

sociedade e da própria 

profissão tem deixado mais 

clara a necessidade da 

manutenção da ética. 

2018 
RBO

L 

Analisar o 

conhecimento dos 

graduandos quanto 

à ética profissional. 

A disciplina de Ética é 

fundamental para a formação 

dos dentistas, uma vez que 

há diferença no 

conhecimento ético do 

estudante de Odontologia 

antes e após cursar a referida 

disciplina. 

 

2018 
RBO

L 

Refletir sobre o 

momento da ética 

odontológica, 

comportamentos 

nas mídias sociais, 

e a influencia do 

mercado de 

consume. 

Não se pode perder do nosso 

horizonte a ideia de que a 

ética odontológica é o nosso 

primeiro e último refúgio de 

humanidade e o nosso 

desenvolvimento passa 

obrigatoriamente pela sua 

defesa intransigente. 

2019 
RBO

L 

Analisar o conteúdo 

da resolução a partir 

de referenciais do 

Direito e da Bioética. 

A análise realizada identificou 

maior vulnerabilização do 

paciente em relação à sua 

exposição. 

2019 
RBO

L 

Verificar o uso do 

aplicativo 

WhatsApp® nas 

relações dentista-

paciente. 

Se for utilizado em 

consonância com os 

preceitos éticos inscritos no 

Código de Ética 

Odontológica, o Whatsapp 

pode potencializar os 

benefícios e otimizar as 



INTERRELAÇÃO ODONTOLOGIA LEGAL E CÓDIGO DE ÉTICA 
ODONTOLÓGICA: QUAIS SUAS IMPLICAÇÕES? 

 

81 
 

relações estabelecidas entre 

cirurgião- dentista e paciente. 

2018 
RBO

L 

Analisar a 

percepção clínica, 

ética e legal de 

acadêmicos sobre o 

gerenciamento de 

Resíduos em 

Serviços de Saúde 

(RSS). 

 

A maioria dos entrevistados 

não apresentam familiaridade 

com o código penal, código 

civil e algumas normas 

técnicas, embora tenham 

respondido estarem cientes 

do Código de Ética.  

2018 RGO 

Comparar artigos 

relacionados a 

propaganda nas 

legislações vigentes 

e emanadas das 

classes 

odontológica e 

médica. 

Alguns pontos positivos de 

uma entidade profissional 

poderiam ser incorporados 

pela outra, visando 

padronizar e reforçar a 

confiança do população em 

ambas as profissões. 

2019 

Dent

al 

Pres

s J 

Orth

od 

Contribuir para a 

discussão e 

elucidação das 

questões relativas à 

publicação de 

imagens de 

pacientes nas 

mídias sociais. 

A utilização das mídias 

sociais de forma abusiva e 

enganosa, com infrações 

éticas e legais, associada à 

dificuldade de fiscalização, 

pode trazer sérios prejuízos, 

resultando em 

jurisprudências 

desfavoráveis. 
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2019 

Rev. 

ABE

NO 

Verificar o 

conhecimento dos 

profissionais que 

atuam com 

implantes sobre o 

tema 

responsabilidade 

profissional. 

A maioria dos profissionais do 

estudo atua de acordo com 

os aspectos éticos e legais de 

responsabilidade 

profissional. 

2015 

Int. 

J. 

Odo

ntost

omat

. 

Realizar um 

levantamento sobre 

relatórios de Lesões 

maxilofaciais em um 

Instituto Médico 

Legal.  

O aumento das ações 

judiciais de lesões corporais 

geradas no serviço se deve 

ao fato de o dentista atuar 

não se responsabilizar por se 

proteger de resultados 

insatisfatórios e por realizar 

procedimentos sem ter as 

habilidades adequadas. 

2019 
RBO

L 

Verificar as 

denúncias e 

processos éticos no 

Conselho Regional 

de Odontologia de 

Santa Catarina 

(CRO-SC), 

relacionando-os às 

suas causas. 

A maior causa de denúncias 

foi devido à publicidade 

irregular, originando 68% dos 

processos éticos com base 

nesta irregularidade. 

Fonte: Dados da pesquisa, 2020. 

 

A fim de corroborar com os resultados acima foi gerada a 

nuvem das palavras mais citadas nos artigos analisados. Esta, 

traz ao centro os termos “Odontologia” e “código de ética 

odontológica”. Ao seu redor, sobrevoam as palavras que se 

relacionam aos objetivos dos artigos utilizados na presente 
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revisão. Podem ser facilmente identificados os termos “redes 

sociais”, “publicidade”, “propaganda”, “mídias sociais”, 

“paciente”, “denunciar”, “conhecimento”, “legislações”, entre 

outros termos que podem ser observados abaixo na figura 2. 

 

Figura 2. Nuvem das palavras mais citadas nos artigos 

analisados, 2020. 

 
Fonte: Dados da pesquisa, 2020. 

 

No que diz respeito ao periódico de publicação, a presente 

revisão evidenciou que a maioria dos artigos resgatados eram 

provenientes da Revista Brasileira de Odontologia Legal, o que 

evidencia como tal especialidade se sobressai quando o 

assunto em questão é o Código de Ética Odontológica e suas 

implicações. 

Tal fato corrobora as informações trazidas por Costa et al. 

(2016) no sentido de que a Odontologia Legal é a especialidade 
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da Odontologia que, no que diz respeito a ética profissional, 

permite que o profissional mantenha-se atualizado no tangente 

ao exercício legal da profissão, na prevenção de processos 

judiciais, bem como na importância da documentação 

odontológica para respaldo não só clínico, bem como ético e 

legal. 

Grande parte dos artigos estudados trouxe à tona um 

desafio contemporâneo da Odontologia, que se traduz no uso 

das redes sociais para publicidade e propaganda. Motta et al. 

(2019) evidenciaram em seu estudo que nos últimos anos 

ocorreu um aumento exacerbado no número de denúncias e 

processos éticos enfrentados por cirurgiões-dentistas, 

essencialmente no que diz respeito à publicidade irregular, a 

maioria em redes sociais. 

Lima et al. (2016) apontam que mais de 90% das 

publicações em redes sociais de ciruigiões-dentistas e clínicas 

odontológicas estão em desacordo com os padrões exigidos 

pelo Código de ética, evidenciando que muitos profissionais 

estão fazendo uso indevido das ferramentas de marketing 

disponíveis. 

Garbin et al. (2019) destacam o fato de que, as redes 

sociais, quando utilizadas de forma correta e competente, 

observando e seguindo os preceitos éticos inscritos no Código 

de Ética Odontológica no que diz respeito ao sigilo das 

informações, bem como do exercício digno da profissão, tem o 

poder de potencializar os benefícios e otimizar as relações 

estabelecidas entre cirurgião-dentista e paciente. 

No entanto, Lima et al. (2016) evidenciam, que, a fim de 

se garantir maior respeito aos usuários dos serviços, as redes 
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sociais de clínicas odontológicas e cirurgiões-dentistas 

necessitam de uma fiscalização mais eficaz. 

A necessidade de tal fiscalização mais ferrenha é 

evidenciada por Soares, et al. (2019) cujo estudo demonstrou 

que a maior parte das propagandas e publicidades publicadas 

em páginas de cirurgiões-dentistas em redes sociais como 

Instagram e Facebook estão em desacordo com o que é exigido 

pelo Código de Ética Odontológico. 

Pereira et al. (2019) salientam ainda que a atuação do 

Conselho Regional de Odontologia na fiscalização das redes 

sociais torna-se cada dia mais imperativa, pois, além da 

necessidade do pleno conhecimento do código de  ética  

odontológico  por  parte  do  cirurgião-dentista, verifica-se a 

importância da realização de denúncias e averiguação das 

irregularidades. 

A presente revisão destacou ainda alguns estudos cujo 

objetivo foi investigar o conhecimento de graduandos e 

cirurgiões-dentistas a respeito do código de ética odontológica, 

encontrando resultados contraditórios entre si. 

Silva et al. (2018), por exemplo, evidenciaram que o 

conhecimento sobre os aspectos clínicos e éticos é satisfatório, 

entretanto este conhecimento se mostra insuficiente quanto às 

legislações vigentes no Brasil. 

Entretanto pode-se estabelecer um consenso sobre a 

importância da disciplina de ética e suas correlatas para o curso 

de Odontologia, no sentido de que é esta a responsável pelo 

futuro profissional se tornar ciente de suas responsabilidades 

para com a saúde do ser humano, bem como do seu papel 

perante a sociedade (EMILIANO et al., 2018). 
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Para além disso, evidencia-se a necessidade de estimular 

a mente de graduandos e recém formados a lidar com 

problemas de caráter moral e ético, os quais serão constantes 

na prática profissional (SILVA et al., 2018). 

Brites et al. (2016), buscando avaliar o ensino da 

Odontologia Legal e suas correlatas no Rio Grande do Sul, 

evidenciaram que possuem disciplinas relacionadas ou 

conteúdos pertencentes à área sendo ministrados esparsos em 

detrimento da Odontologia Legal são a maioria. Tal fato deixa 

clara a necessidade de aprimoramento e padronização no que 

diz respeito ao ensino dos conteúdos de Odontologia Legal. 

Aprofundando a discussão acima, Costa et al. (2019) 

atentam para que, no estado de Minas Gerais, embora todas as 

Instituições de Ensino Superior (IES) ofertem a disciplina de 

Odontologia Legal, a grande maioria o faz apenas ao fim da 

graduação, não priorizando o ensino da Odontologia Legal e da 

Ética anteriormente a atuação nas disciplinas clínicas. Não 

obstante, no que diz respeito a carga horária, a maioria está em 

desacordo com o que é exigido pela Associação Brasileira de 

Odontologia Legal (ABOL). 

Um pequeno número de artigos buscou avaliar a interface 

entre o código de ética odontológica e o código de ética médica, 

bem como a comparação entre o código de ética brasileiro e o 

de outros países. Neste sentido, evidencia-se que as 

instituições responsáveis podem utilizar da comparação entre 

instrumentos diferentes a fim de manter sempre atualizadas as 

necessidades preponderantes do exercício legal da profissão 

(MAGALHÃES et al., 2018). 



INTERRELAÇÃO ODONTOLOGIA LEGAL E CÓDIGO DE ÉTICA 
ODONTOLÓGICA: QUAIS SUAS IMPLICAÇÕES? 

 

87 
 

Para além do código de ética, dois dos artigos analisados 

fizeram referência a outro documento que, na atualidade, 

emerge como importante para a atuação do cirurgião dentista 

frente ao mercado: o código de defesa do consumidor 

(MARTORELL; FINKLER, 2017; SIMPLÍCIO, 2019). 

Pelo código de defesa do consumidor, aprovado pela Lei 

nº 8.078 de 11 de setembro de 1990, o cirurgião-dentista, pelo 

fato de prestar serviço, é um fornecedor e o serviço prestado é 

definido como qualquer atividade fornecida no mercado de 

consumo, mediante remuneração (MEDEIROS, COLTRI; 

2014). 

Logo, salienta-se que o cirurgião-dentista apresenta 

responsabilidades como qualquer outro prestador de serviços e 

o paciente, por sua vez, goza de plenos direitos desde o 

momento da obtenção de um serviço, deixando clara a 

necessidade do cirurgião-dentista conhecer a fundo não só o 

código de ética odontológica, bem como o código de defesa do 

consumidor (CAVALCANTI et al., 2011). 

 

CONCLUSÕES  

 

No atual contexto da Odontologia, onde o mercado se 

torna cada dia mais competitivo, cabe ao cirurgião-dentista 

pautar-se no código de ética odontológica para orientar sua 

prática profissional a fim de garantir o respeito ao paciente 

usuário de seus serviços, bem como reduzir o número de 

denúncias referentes a infrações éticas praticadas pela classe. 

Logo, reforça-se a importância da luta pelo fortalecimento 

das disciplinas de Odontologia Legal, Ética e suas correlatas, 
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para que a formação em Odontologia garanta a formação de 

profissionais alinhados com a ética e sua manutenção. Bem 

como é necessária a imposição de limites reais para a formação 

de profissionais cirurgiões-dentistas, precisamente frente à 

abertura de novos cursos e a sua liberação no mercado de 

trabalho. 

Não obstante, é preciso que Odontolegistas e Conselhos 

Regionais de Odontologia, essencialmente, mantenham uma 

vigilância e fiscalização mais ferrenha das redes sociais e 

demais estratégias de marketing e propaganda por cirurgiões-

dentistas e clínicas odontológicas, a fim de prezar sempre pelos 

direitos dos usuários. 
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RESUMO: O creme dental à base de carvão ativado surgiu com 
o propósito de funcionar como um anticariogênico e, 
principalmente, promover a limpeza e o clareamento dentário 
em apenas alguns dias de uso. Como a literatura desse novo 
produto ainda é escassa, o objetivo dessa pesquisa foi 
investigar por meio de uma revisão de literatura sobre os 
dentifrícios à base de carvão ativado, pesquisando sua eficácia, 
benefícios para saúde bucal e sua segurança no uso. Para isso, 
foi realizada uma pesquisa utilizando as bases de dados 
PubMed, MEDLINE e Scopus. Ao todo foram selecionados 14 
artigos, cujos critérios de inclusão foram: artigos escritos na 
língua inglesa ou portuguesa, período de publicação de 2015 a 
2020, presença dos descritores “Dentifrícios”, “Cremes dentais” 
e “Carvão vegetal”; assim como a disponibilização do texto de 
forma online e gratuita. Foi verificado que os dentifrícios à base 
de carbono são abrasivos, logo aumentam a rugosidade do 
esmalte devido e, consequentemente, a sua desmineralização, 
tornando-o susceptível à cárie dentária. A partir da literatura 
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pesquisada, concluiu-se que não existem dados suficientes 
para subsidiar sua eficácia sem provocar efeitos deletérios, tal 
como provando apresentar níveis de toxicidade seguros para 
uso humano.   
Palavras-chave: Dentifrícios. Cremes dentais. Carvão vegetal. 
 
INTRODUÇÃO 

 

Dentifrícios possuem formulações complexas para 

alcançar um equilíbrio que promova benefícios para saúde 

bucal, impedindo que aconteçam danos físicos e químicos aos 

dentes e tecidos circunvizinhos. Esses produtos necessitam de 

substâncias em sua composição que tenham capacidade 

abrasiva para remover o biofilme, contudo, sem provocar danos 

ao esmalte dentário (SINGH et al., 2016). Assim, uma grande 

variedade de dentifrícios está disponível no mercado, com o 

intuito e premissa de proteger os dentes do cálculo dentário, 

gengivite, mau-hálito, cárie e, até mesmo, promover 

clareamento dental (PERTIWI et al., 2017).  

O crescente interesse da população e da mídia em 

dentifrícios que promovam a limpeza e o clareamento dentário, 

sem necessidade de acompanhamento dos profissionais 

especializados, é evidente. Alguns fabricantes alegam ter 

produtos com essa propriedade e, dessa forma, ganharam 

espaço no mercado (GREENWALL et al., 2019). Nesse 

contexto, o carvão ativado é um dos componentes que tem sido 

incorporado aos cremes dentais em diferentes proporções. A 

sua utilização tem como propósito adsorver pigmentos, com 

retenção de cromóforos, e remover manchas extrínsecas, 

promovendo, assim, o clareamento dental (VAZ et al., 2019). 
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A prática de escovar os dentes com produtos à base de 

carvão tem sido relatada desde a Grécia antiga. Esse hábito é 

praticado, também, em alguns lugares da Índia, principalmente 

nas regiões rurais, onde esse método ainda faz parte da cultura 

dessas populações (BROOKS et al., 2017).  

Baseando-se nesses conhecimentos antigos, empíricos 

e nos supostos benefícios do carvão ativado para a saúde 

bucal, dentifrícios à base dessa substância conquistaram 

espaço no mercado. Ademais, devido à influência da mídia e da 

promessa de realizar clareamento dentário, o crescimento da 

sua popularidade foi quase inevitável (GREENWALL et al., 

2019).  

Sugere-se que o efeito clareador desses dentifrícios 

ocorra, entre outros fatores, devido à forma do carvão ativado, 

à sua composição e ao tamanho de suas partículas. Tais 

características, entretanto, podem torná-lo abrasivo, 

aumentando a rugosidade do esmalte devido à sua 

desmineralização, logo, tornando-o susceptível à cárie dentária 

(PERTIWI et al., 2017). 

Como a maior parte do conhecimento da população 

acerca desses produtos, incluindo alguns profissionais da área, 

é puramente empírico, não possuindo, ainda, fortes evidências 

na literatura que comprovem seus reais benefícios para saúde 

bucal, sua eficácia torna-se questionável (GREENWALL et al., 

2019). 

Dessa forma, o objetivo do presente trabalho é realizar 

uma revisão de literatura acerca do uso de dentifrícios à base 

de carvão ativado, investigando sua eficácia, benefícios para 

saúde bucal e segurança no seu uso.  
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MATERIAIS E MÉTODO 

 

O tema selecionado para a pesquisa foi a eficácia, 

benefícios e segurança no uso de dentifrícios à base de carvão 

ativado. Para a realização desse trabalho foram utilizadas as 

bases de dados PubMed, MEDLINE e Scopus. Foram incluídos 

artigos na língua inglesa e portuguesa, publicados no período 

de 2015 a 2020, disponíveis nas bases de dados citadas com 

texto completo, de forma online e gratuita. Para a realização da 

pesquisa, utilizou-se os seguintes descritores: charcoal 

dentifrices OR charcoal-based dentifrices OR charcoal 

toothpaste OR charcoal-based toothpaste OR dentifrícios OR 

cremes dentais OR carvão vegetal. A partir dos títulos e 

resumos dos artigos, foi verificado se os artigos se encaixavam 

na temática proposta. 

Foram selecionados quatorze trabalhos científicos que 

contemplavam os critérios de inclusão previamente 

estabelecidos, respeitando a temática da presente Revisão de 

Literatura. Posteriormente, realizou-se uma análise criteriosa de 

cada trabalho, para estabelecer um estudo comparativo entre 

eles, a fim de sintetizar suas principais contribuições. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Dos quatorze artigos científicos selecionados, onze 

realizaram estudos voltados à avaliação e à pesquisa da 

eficácia do uso de dentifrícios à base de carvão ativado. Outros 

dois trabalhos abordaram o uso de métodos tradicionais e 

antigos de higienização bucal, usando o pó do carvão, não 

necessariamente como composto de um dentifrício. Apenas um 
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estudo pesquisado não estava diretamente relacionado ao 

dentifrício, mas sim às cerdas da escova de dente, que 

continham carvão na sua composição, sendo relevante para 

presente revisão de literatura devido à suposta atividade 

antimicrobiana, característica essa também relatada em 

diversos cremes dentais.  

O creme dental à base de carvão ativado (Figura 1) 

possui, normalmente, coloração escura (Figura 3) e 

consistência semelhante a um dentifrício comum. Ao realizar a 

escovação com esse produto, observa-se uma espuma 

acinzentada, deixando os dentes e a língua, nesse momento, 

com um aspecto escurecido (GREENWALL, 2019). 

 

Figura 1. Dentifrício à base de carvão ativado (Natural 

Toothpaste Charcoal With Fluoride– The Humble Co). 

  
Fonte: Compilação do autor (2020). 
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Figura 2. Dentifrícios que contém carvão ativado na sua 

composição (Colgate Luminous White Carvão Ativado; Colgate 

Natural Extracts Purificante). 

  
Fonte: Compilação do autor (2020). 

 

Figura 3. Aspecto do dentifrício à base de carvão ativado 

Natural Toothpaste Charcoal With Fluoride sobre uma escova 

de dentes. 

  
Fonte: Compilação do autor (2020). 
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Há poucas informações na literatura acerca do crescente 

interesse comercial do carvão ativado associado aos 

dentifrícios, tal como estudos sobre seus efeitos na cavidade 

bucal a curto e a longo prazo. O principal e mais completo 

trabalho sobre a temática, tido como referência por muitos dos 

autores pesquisados, é o de Brooks et al., em 2017. Estes 

autores, por meio de uma revisão da literatura, coletaram dados 

sobre o uso de produtos à base de carvão ativado para higiene 

oral, evidências de capacidade bioativa e efeitos adversos à 

saúde, além de abordar informações dos produtos advindas de 

publicidade na internet e presentes nas embalagens.  

Dos treze estudos abordados por Brooks et al. (2017), 

três mostraram efeitos deletérios no uso de dentifrícios à base 

de carvão ativado, ou seja, apresentaram-se prejudiciais para o 

organismo. Estes efeitos foram o aumento na atividade de cárie 

e o desgaste do esmalte dentário. Outros dois estudos 

relataram, de forma não específica, redução de cárie com o uso 

de carvão, com ou sem pasta de dente fluoretada. Apenas um 

dos trabalhos indicou que o uso do carvão puro nos dentes não 

prejudicaria a saúde oral do paciente, no entanto, este trabalho 

não abordou se os pacientes realizavam ou não a aplicação de 

flúor ou se faziam uso de outros dentifrícios fluoretados além do 

produto com carvão. Além disso, os estudos avaliados por 

Brooks et al. (2017) não apresentavam projetos controlados 

adequados para medir clinicamente a melhoria da saúde bucal 

após o uso do dentifrício à base de carvão ativado, tendo em 

vista que em nenhum deles foi incluído a inspeção de cáries 

radiograficamente, sondagem periodontal, presença de 

biofilme, entre outros.  
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Greenwall et al. (2019), em sua revisão de literatura, 

apresentaram algumas das características do dentifrício à base 

de carvão ativado que embasam a ocorrência de efeitos 

deletérios, corroborando o estudo de Brooks et al. (2017). Os 

autores relataram que poucos cremes dentais à base de carvão 

ativado possuem fluoreto, componente essencial no processo 

de remineralização dentária; apresentavam capacidade 

limitada de remineralização do esmalte; não influenciam no 

aumento da resistência à cárie e no processo de desgaste 

dentário. Ademais, o carvão ativado age por meio de ação 

abrasiva, pondo em risco a integridade do esmalte. 

Segundo Pertiwi et al. (2017), alterações na rugosidade 

do esmalte dentário podem aumentar a proliferação de 

bactérias e formação do biofilme, assim como podem aumentar 

a resistência bacteriana. Vários fatores são capazes de 

influenciar nessa mudança, dentre esses, exposição a ácidos 

que dissolvem a hidroxiapatita na superfície do esmalte e 

agentes abrasivos presentes em diversos materiais dentários. 

O carvão ativado, contido em alguns dentifrícios, é conhecido, 

também, por sua capacidade de adsorver sujeira. No entanto, 

por causa da sua composição, juntamente com o tamanho das 

suas partículas, que são muito maiores que a de uma pasta de 

dente comum, há um efeito abrasivo. Assim, ele é conhecido 

por aumentar a rugosidade do esmalte dentário e promover um 

significativo desgaste dentário. 

O estudo de Pertwi et al. (2017) avaliaram como a 

rugosidade do esmalte é alterada após a escovação com o 

creme dental à base de carvão ativado, nos períodos de um 

mês e por três meses. Dessa forma, corroborando o trabalho de 

Brooks et al. (2017), concluíram que havia valores crescentes 
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de rugosidade superficial após o uso do dentifrícios à base de 

carvão ativado quando comparados aos grupos controle. Após 

o equivalente a três meses de escovação com o produto 

estudado, ocorria na superfície dentária maior retenção 

bacteriana, tornando o dente mais susceptível ao aparecimento 

de cárie e alterações periodontais. Salientaram que, mesmo 

não realizado um estudo para saber os efeitos do dentifrício à 

base de carvão ativado a longo prazo, em apenas três meses o 

produto já produziu danos na superfície dentária. Assim, 

evidenciaram que seu uso por longos períodos deve ser 

reconsiderado. 

Brooks et al. (2017), em sua revisão de literatura, 

analisaram 50 dentifrícios à base de carvão ativado presentes 

em sites da internet. Destes, 96% anunciavam possuir 

capacidade clareadora, sendo esta a principal característica 

responsável por chamar a atenção do público e da grande 

mídia. Entretanto, poucos são os estudos que avaliaram seu 

efeito clareador, tal como a segurança para saúde bucal do 

paciente. Dentre os trabalhos presentes na escassa literatura 

acerca do potencial de clareamento desse produto, está o de 

Vaz et al. (2019) que, com o intuito de verificar a eficácia desse 

efeito nos cremes dentais contendo carvão ativado, realizaram 

um estudo in vitro comparando diferentes métodos de 

clareamento, considerando seu uso inicial e continuado. A 

pesquisa utilizou 90 incisivos bovinos, impregnados com uma 

solução concentrada de chá preto, e aleatoriamente divididos 

em 6 grupos de 15 espécimes, de acordo com o método 

clareador presente em cada creme dental, como segue: Grupo 

1)  controle: pasta sem agente clareador (Colgate Triple Action); 

Grupo 2) pasta de dente à base de carvão ativado (Black & 
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White - Curaprox); Grupo 3) Blue covarine (Close Up White 

Attraction Diamond); Grupo 4) Peróxido de hidrogênio (Colgate 

Luminous White Advance); Grupo 5) Pasta de dente contendo 

microesferas (Oral B 3D White Perfection – 3DW); Grupo 6) 

Abrasivos otimizados (Sorriso Xtreme White 4D). Exceto o 

Grupo Controle, todas alegavam possuir efeito clareador. Foi 

observado que o dentifrício contendo carvão ativado 

apresentou efeito clareador, no entanto, este foi inferior às 

outras pastas clareadoras estudadas, como a que apresentava 

peróxido de hidrogênio, ou a blue covarine. Estes produtos 

estão disponíveis há mais tempo no mercado e possuem 

diversos estudos relatando sua eficácia e segurança para 

saúde bucal do paciente, levantando o questionamento se vale 

à pena usar um produto como o dentifrício à base de carvão 

ativado, ainda sem evidências científicas verossímeis sobre 

seus benefícios. 

Outra característica prevalente anunciada nos 

dentifrícios à base de carvão ativado é a ação antibacteriana, 

antisséptica e até mesmo antiviral (Brooks et al., 2017). Nesse 

sentido, Panariello et al. (2020) realizaram um estudo para 

avaliar os efeitos in vitro dos dentifrícios à base de carvão 

ativado sobre o biofilme do Streptococcus mutans, principal 

microrganismo envolvido da formação e progressão da cárie, 

assim como sua capacidade de prevenir a desmineralização do 

esmalte, efeito também anunciado em alguns produtos 

presentes no mercado.  

Panariello et al. 2020 observaram que os dois cremes 

dentais avaliados contendo carvão ativado, com e sem fluoreto, 

foram menos efetivos na prevenção da desmineralização do 

esmalte do que a pasta de dente comum contendo fluoreto. 
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Além disso, nenhum dos produtos contendo carvão ativado 

apresentou inibição relevante contra o crescimento do 

Streptococcus mutans, tal como não preveniu 

significativamente o desgaste do esmalte dentário. Uma 

possível justificativa para a ineficácia dos creme dental à base 

de carvão ativado nos dois efeitos avaliados é devido à sua 

capacidade adsortiva, característica essa relatada por outros 

autores (Brooks et al., 2017; Vaz et al., 2019; Grenwall et al., 

2019). Por causa desse efeito, esse material pode inativar o 

fluoreto, impedindo sua participação no processo de 

remineralização do esmalte e, assim, permitindo a instalação da 

cárie dentária.  

Sakagami et al. (2013) realizaram uma pesquisa onde foi 

estudado o efeito antiviral do extrato de carvão da folha de 

bambu. Os autores concluíram que sua inclusão nos cremes 

dentais, com essa finalidade, não seria viável, tendo em vista 

que as concentrações requeridas para se obter a bioatividade 

seriam muito altas. Assim, a pesquisa realizada por Panariello 

et al. (2020) corrobora o estudo de Sakagami et al. (2013), 

tendo em vista que os autores também demostraram que os 

dentifrícios analisados não apresentaram nenhum potencial 

anticárie, nem atividade antiviral, como descrevem nas 

referências de inúmeros produtos dessa categoria. 

Evidenciando os efeitos deletérios provocados pelo uso 

de cremes dentais à base de carvão ativado, Greenwall et al. 

(2019) apresentou um caso clínico em que o paciente utilizou o 

produto na esperança de remover manchas na superfície do 

esmalte e de promover o clareamento dentário, efeitos estes 

amplamente divulgados para população na grande mídia. O 

resultado clínico foi a perda do brilho e o desgaste do esmalte, 
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de forma aparente, além disso, as manchas extrínsecas em 

diversos elementos continuaram presentes, principalmente nos 

incisivos centrais inferiores. 

O carvão ativado, devido à sua conhecida capacidade de 

adsorção, também poderia ser associado ao combate à 

halitose, pois, teoricamente, poderia adsorver as substâncias 

responsáveis por sua causa. No entanto, o carvão ativado limita 

a ação de aromatizantes, óleos essenciais e outras substâncias 

contidas nos dentifrícios e que são eficazes contra   a halitose 

(Greenwall et al., 2019). 

 Kayombo e Munghamba (2017) realizaram um estudo 

com o intuito de avaliar a halitose autorreferida. Nessa pesquisa 

foram considerandas as práticas de higiene, condições de 

saúde bucal, problemas gerais de saúde, fatores 

sóciodemográficos e outras características comportamentais de 

trabalhadores nos municípios de Ilala e Temeke, na Tanzânia. 

Foi observado que, numa amostra de 400 participantes, 8,8% 

relataram usar carvão para limpar os dentes. Analisando 

proporcionalmente e comparando os trabalhadores que faziam 

o uso de carvão para higiene bucal e àqueles que não 

utilizavam esse produto, o relato de halitose autorreferida foi 

mais considerável entre os participantes que usavam o carvão 

para limpeza dentária. Esses achados corroboram a revisão de 

literatura realizada por Greenwall et al., em 2019, evidenciando 

que o carvão ativado não necessariamente combate a halitose. 

Ainda assim, estudos mais direcionados e com menos variáveis 

são necessários para estabelecer relação entre o uso do 

carvão, ou do carvão ativado, e a halitose. 

É válido salientar que em alguns países, como a Índia, 

ainda se utiliza um método antigo e tradicional de escovação, 
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baseado em esfregar carvão e cristais de açúcar (mishri) nos 

elementos dentários. Salunke et al. (2019) realizaram uma 

pesquisa na área rural de Marashtra, na Índia, com o objetivo 

de estudar os fatores que influenciam o CPO-d (número médio 

de dentes cariados, perdidos e obturados), a consciência de 

saúde bucal e o comportamento de busca por tratamento 

odontológico na população idosa. A maioria dos participantes 

utilizavam o método citado para a higiene bucal. Foi observado 

que a prevalência de cárie na população era 76,4%, 

corroborando o estudo realizado por Akhter et al. (2017). 

Neste trabalho de pesquisa, realizado na zona rural de 

Banglasesh, foi constatada incidência de cárie de 71,4% 

naqueles que utilizaram carvão para higiene bucal, enquanto 

essa incidência naqueles que faziam uso de pasta de dente foi 

de 29,3% (Akhter et al., 2017).  

Shah et al. em 2018, realizaram um estudo analítico 

transversal com 1062 participantes, no qual foram observados 

outros efeitos deletérios com o uso desse método tradicional 

associado ao carvão, dentre esses o desgaste dentário, 

recessão gengival e controle precário do biofilme. Concluíram 

que, na sua forma mais bruta, o carvão não apresentou efeitos 

benéficos para a saúde dental. Os autores afirmaram, também, 

que a escova de dentes associadas à dentifrícios com flúor são 

mais eficientes quando comparados aos métodos tradicionais, 

tendo em vista que os efeitos deletérios citados foram 

observados de forma quase insignificante. 

Um dos benefícios relatados pelos fabricantes dos 

cremes dentais à base de carvão ativado é a sua capacidade 

de reduzir a gengivite (BROOKS et al., 2017). Entretanto, as 

partículas de carvão dessas pastas podem se acumular nas 



DENTIFRÍCIOS À BASE DE CARVÃO ATIVADO E SUA EFICÁCIA: UMA 
REVISÃO DE LITERATURA 

 

104 
 

bolsas e defeitos periodontais, causando manchas cinzas e 

pretas dos tecidos moles, comprometendo, assim, a saúde 

periodontal de seus usuários (GREENWALL et al., 2019). 

Dessa forma, mesmo com a presença de diversas propagandas 

sobre seus benefícios para saúde periodontal, as atuais 

evidências científicas presentes na literatura entram em 

desacordo com o anunciado pelos fabricantes. 

O uso do carvão na odontologia de forma mais eficaz, no 

entanto, pode ser apresentado de outros modos. Thamke et al. 

(2018) avaliaram, numa amostra de 50 voluntários, a 

contaminação e eficácia antimicrobiana de escovas de dentes 

cujas cerdas continham carvão. Na primeira semana, os 

participantes utilizaram uma escova com cerdas contendo 

carvão e, na segunda semana, outra escova com cerdas sem 

carvão. O intuito do uso dessas escovas seria diminuir a 

susceptibilidade aos microrganismos, comuns em banheiros, 

devido à sua umidade e aerossóis gerados pela descarga, além 

das bactérias já presentes na cavidade oral. Os autores 

verificaram que houve diferença significativa no número de 

colônias presentes em cada escova. A que apresentava cerdas 

de carvão apresentou maior inibição dos micro-organismos. 

Entretanto, é válido salientar que esse efeito antimicrobiano não 

ocorreu quando do uso dos dentifrícios à base carvão ativado, 

como apresentado anteriormente nos estudos de Sakagami et 

al. (2013) e Panariello et al. (2020). 

Um estudo realizado em 2010, por Sepetdjian et al., 

investigou os efeitos deletérios do dentifrício à base de carvão 

ativado para os elementos dentários e os riscos da sua 

toxicidade para o corpo humano, que são relatos escassos na 

literatura. Os autores realizaram espectrometria de massa para 
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analisar o carvão vegetal, onde foi possível detectar 15 

hidrocarbonetos poliaromáticos e, dentre esses, de forma 

alarmante, quatro substâncias estão listadas no banco de 

dados do Programa Nacional de Toxicologia de 2016, como 

“facilmente cancerígenos para seres humanos”. Em 

contrapartida, Zhenchao et al. (2015) demonstraram que não há 

evidências de toxicidade e efeitos adversos, em ratos, após a 

ingestão do pó do carvão de bambu. Devido às controvérsias 

presentes na literatura acerca da toxicidade para o ser humano, 

mais estudos clínicos e ensaios laboratoriais voltados para 

avaliação de sua toxicidade são necessários. 

Também existe preocupação com outros componentes 

desses dentifrícios. Uma dessas substâncias é a bentonina, 

esta faz parte da composição de grande parte dos cremes 

dentais à base de carvão ativado, é um ingrediente encontrado 

também em produtos para pele e em outras medicações. 

Brooks et al. (2017) mostra que as avaliações dos efeitos para 

saúde da bentonina são questionáveis, gerando incerteza 

quanto à segurança e a sua utilidade, principalmente quando 

relacionada à pasta de dente. 

Como a maior parte do conhecimento da população, 

incluindo alguns profissionais da área de saúde, sobre o creme 

dental à base de carvão ativado é puramente empírico, sem 

evidências científicas que comprovem seus reais benefícios 

para saúde bucal, a eficácia desse produto destinado à limpeza 

e ao clareamento dentário é questionável (GREENWALL et al., 

2019). Assim, a realização de estudos clínicos e laboratoriais é 

necessária para investigar e avaliar mais profundamente esse 

produto que, em pouco tempo, ganhou grande espaço no 

mercado e na mídia.   
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CONCLUSÕES  

 

A literatura acerca dos dentifrícios à base de carvão 

ativado é escassa e controversa. Entretanto, os estudos 

existentes entram em acordo no que diz respeito a efeitos 

deletérios, como o desgaste excessivo do esmalte e o risco de 

desenvolvimento de cárie, principalmente no seu uso a longo 

prazo. 

Assim, apesar da literatura insuficiente sobre seus reais 

benefícios e níveis de toxicidade seguros para uso em seres 

humanos, conclui-se que seu uso deve ser realizado com 

cautela, atrelado ao acompanhamento de um cirurgião-dentista. 

Este deverá orientar e educar seus pacientes a respeito dos 

possíveis efeitos deletérios relacionados ao uso desse produto, 

tal como oferecer ao paciente melhores possibilidades de 

tratamento que não apresentem tantos riscos e ofereçam 

melhores resultados. 
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RESUMO: No Brasil ocorre um alto índice de automedicação 
por parte da população. Uso Racional de Medicamentos (URM) 
é uma questão de saúde pública e envolve um conjunto de 
ações de ordem multiprofissional e dos gestores em saúde. 
Identificar o perfil dos pacientes e dos profissionais de saúde é 
fundamental para fomentar o URM. O objetivo deste trabalho é 
retratar o perfil de consumo de medicamentos dos pacientes 
atendidos no setor odontológico do Centro de Atenção e 
Referência à Saúde (CRAS/UFPB) e os grupos terapêuticos de 
primeira escolha nas prescrições dos cirurgiões-dentistas (CD). 
Trata-se de uma análise descritiva exploratória, possuindo 
variáveis qualitativas e quantitativas. Os dados foram coletados 
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mediante a aplicação de um questionário, por meio de 
entrevista enquanto os pacientes aguardavam atendimento no 
CRAS/UFPB, bem como a tabulação das prescrições 
realizadas pelos CD. A prevalência de automedicação foi de 
52% (n= 26) sendo o grupo dos analgésicos não opióides o 
mais usado pelos pacientes 64% (n= 32), assim como, foi o 
grupo mais prescrito pelos CD. Portanto, apesar da taxa alta de 
automedicação possuir como premissa resolver 
sintomatologias agudas e ser realizada com medicamentos 
livres de prescrição, qualquer grupo medicamentoso apresenta 
riscos que muitas vezes não são conhecidos pelos usuários, 
tornando a promoção do URM um dever dos profissionais de 
saúde. 
Palavras-chave: Automedicação. Assistência Odontológica. 
Farmacologia Clínica. Uso de Medicamentos. 
 
INTRODUÇÃO 

 

Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS) o uso 

racional de medicamentos (URM) envolve todo o processo que 

ocorre desde a prescrição, ao designar a necessidade de um 

medicamento, a posologia, a elaboração do receituário, acesso 

ao fármaco, orientações referentes ao uso e a adesão ao 

tratamento por parte do paciente (ÁLVARES et al., 2017) 

Tendo em vista que o URM compreende diversas etapas, é 

necessário que o profissional tenha compreensão à cerca dos 

fármacos de escolha, as posologias, possíveis interações 

medicamentosas e reações adversas e com isso, seja capaz de 

mitigar prescrições incorretas e o uso irracional de 

medicamentos (LISBOA, 2017).  
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Mediante os dados mais recentes disponíveis no Sistema 

Nacional de Informações Tóxico-Farmacológicas (SINATOX), 

em 2017, na região nordeste, dos 9222 casos Registrados de 

Intoxicação Humana por Agente Tóxico, 670 deles foram por 

medicamentos, representando 7,27%. Em âmbito nacional, os 

registros são ainda mais alarmantes, em 2017, os casos de 

intoxicação por medicamento representaram 27,11% do total de 

casos registrados.  

O consumo de medicamentos se transformou em um hábito 

difundido pela população e isso pode ser associado a fatores 

como a dificuldade ao acesso do serviço médico, acesso livre à 

informação pelos meios de comunicação, recomendação por 

familiares e a reutilização de medicamentos que já foram 

consumidos anteriormente tornam a prática da automedicação 

uma ferramenta visando solucionar sintomatologias clínicas 

(JUNIOR  et al., 2016). 

Na odontologia, existe uma demanda sobre a 

implantação do URM na prática clínica. Neste contexto, o 

cirurgião-dentista (CD) possui o dever legal de conhecer os 

aspectos farmacológicos dos medicamentos que prescreve, 

devendo também analisar de modo criterioso a bibliografia 

oferecida pelos laboratórios farmacêuticos e manter-se 

atualizado sobre os protocolos de prescrição existentes para 

determinadas situações clínicas (DE CARVALHO et al., 2017).  

Considerando que o CD é habilitado para “Prescrever e 

aplicar especialidades farmacêuticas de uso externo e interno, 

indicadas em odontologia” de acordo com a lei federal n° 5081 

de 24/8/66 que regulamenta o exercício da odontologia no 

Brasil. É necessário, ainda que o CD durante sua formação seja 
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preparado e conheça os protocolos adequados para cada 

situação clínica, bem como, esteja habilitado a resolver 

situações complexas, em que paciente apresente doenças 

crônicas, faça uso de outros medicamentos ou que apresente 

efeitos adversos a determinados grupos de fármacos.  

Logo, essa pesquisa teve como objetivo identificar as 

classes terapêuticas e a frequência de prescrição dessas, para 

os pacientes que eram atendidos no setor odontológico do 

CRAS/UFPB. Além disso, objetivou-se retratar o perfil 

sociodemográfico dos pacientes atendidos,  com a finalidade de 

verificar se fatores relacionados a idade, nível escolaridade e 

fontes de informação sobre o uso do medicamento influenciam 

na maior prevalência de automedicação. 

 

MATERIAIS E MÉTODO 

 

Trata-se de um estudo exploratório, com natureza descritiva. 

O estudo possui variáveis quantitativas e qualitativas e foi 

desenvolvido no CRAS/UFPB que atende a estudantes, 

docentes e servidores técnico-administrativos. O grupo 

amostral foi formado por 50 pacientes atendidos entre setembro 

de 2019 e março de 2020. 

Foram incluídos nesta pesquisa os pacientes que 

receberam atendimento no setor odontológico do CRAS/UFPB, 

com idade maior ou igual a 18 anos, de ambos os gêneros, os 

quais aceitaram participar da pesquisa e realizaram a 

assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

(TCLE).  
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A abordagem quantitativa ocorreu com a coleta de 

informações dos pacientes através de questionário, composto 

por nove questões objetivas e com abordagem individual.   O 

mesmo foi aplicado enquanto os pacientes aguardavam o 

atendimento. Primeiramente, o participante respondeu sobre – 

dados sociodemográficos - sexo, idade, escolaridade, núcleo 

familiar, se possuíam doenças crônicas, sobre quais 

medicamentos havia feito uso nos últimos meses, sobre seu 

conhecimento acerca do uso racional de medicamentos e se 

faziam uso de medicamentos sem a prescrição médica ou do 

CD. Após o atendimento, nos casos em que o participante 

recebeu a prescrição do CD a mesma era anotada para 

tabulação. Com isso, foi possível ter acesso a quais 

medicamentos eram prescritos e as posologias adotadas.  

A coleta dos dados foi realizada no CRAS/UFPB, mediante 

a aplicação de um questionário, por meio de entrevista. 

Primeiramente os participantes eram informados que se tratava 

de uma pesquisa para um projeto de iniciação científica. Era 

explanado sobre o projeto, seus objetivos e que em nenhum 

momento o participante seria exposto a qualquer risco ou 

constrangimento. Em seguida, se o paciente concordasse em 

participar da pesquisa, era solicitado a assinatura do TCLE, em 

duas vias, que segue a resolução 466/2012. Foi explanado que 

era possível desistir a qualquer momento, sem nenhum tipo de 

constrangimento e que sua participação e identidade seriam 

mantidas em sigilo. Todos os cuidados foram tomados e 

nenhum dano foi relatado por parte dos envolvidos. A presente 

pesquisa possui aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa do 

Centro de Ciências da Saúde da Universidade Federal da 
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Paraíba, sob protocolo: PIG11469-2020 e CAAE: 

11321419.9.0000.5188. 

Para o desenvolvimento da pesquisa, foi obtido uma Carta 

de Anuência assinada pela Coordenação do CRAS/UFPB. De 

modo que a instituição tomou ciência de suas 

corresponsabilidades como instituição coparticipante da 

presente pesquisa, e de seu compromisso no resguardo da 

segurança e bem estar dos sujeitos de pesquisa nela 

recrutados, dispondo de infraestrutura necessária para garantia 

de tal segurança e bem-estar. 

Os dados adquiridos através dos questionários foram 

inseridos no programa Microsoft Office Excel 2016, permitindo 

assim a construção de tabelas e gráficos. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

A amostra desta pesquisa foi composta por 50 pacientes 

que foram atendidos no setor odontológico do CRAS/UFPB. Em 

primeiro plano, são expostos os resultados que caracterizam a 

amostra, seguido por resultados referentes ao eixo central da 

pesquisa.  

As variáveis quanto a situação socioeconômica 

(escolaridade e moradia) fizeram parte do questionário com o 

objetivo de caracterizar a amostra. Foi verificado então: Quanto 

a faixa etária, mais da metade dos participantes 52% (26) 

possuíam entre 18 e 25 anos (figura 1). Quanto ao nível de 

escolaridade, 16% dos participantes possuem ensino médio 

completo, 30% superior incompleto, 22% ensino superior 

completo e 32% são pós-graduandos (figura 2).  



RETRATO DO USO RACIONAL DE MEDICAMENTOS NO SETOR 
ODONTOLÓGICO DO CENTRO DE REFERÊNCIA E ATENÇÃO À SAÚDE 

(CRAS/UFPB) 
 

114 
 

Figura 1: Faixa etária dos participantes da pesquisa (N=50). 

João Pessoa, 2020. 

 
Fonte: Dados da Pesquisa, 2020. 

 

 

Figura 2: Nível de escolaridade dos participantes da pesquisa 

(N=50). 1: Ensino Médio Completo; 2: Ensino Superior 

Completo; 3: Ensino Superior Incompleto; 4: Pós-Graduandos. 

João Pessoa, 2020.  

 
Fonte: Dados da Pesquisa, 2020. 
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 No que se refere a doenças crônicas, 84% dos pacientes 

afirmaram não ter as doenças crônicas presentes no 

questionário (figura 3). Tal questionamento é importante, 

considerando que o CD deve se adaptar as demandas 

apresentadas pelo paciente e o protocolo medicamentoso deve 

ser adequado, por exemplo, para o paciente que apresenta 

dificuldade no controle glicêmico, o uso dos anti-inflamatorios 

não esteróidais (AINES) acentua o efeito dos hipoglicemiantes 

orais e os corticóides, se administrados a longo prazo, 

apresentam efeito hiperglicemiante. (DE FREITAS et al., 2019). 

 

Figura 3: Relação dos participantes da pesquisa (N=50) com 

Doenças Crônicas: Hipertensão, Diabetes, Doença Respiratória 

Crônica (DRC) ou Ausência. João Pessoa, 2020.  

 
Fonte: Dados da Pesquisa, 2020. 
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Observou-se que 58% dos participantes eram do sexo 

feminino, reforçando que os serviços de saúde são utilizados 

com maior periodicidade pelas mulheres, característica que é 

presente tanto no Sistema Único de Saúde, como no setor 

privado (Ribeiro at al. 2006).   

De acordo com Costa-Junior, Couto e Maia (2016), as 

pesquisas brasileiras no campo da saúde coletiva mostram que 

as relações de gênero influenciam o modo como homens e 

mulheres concebem e lidam com sua saúde e, no contexto da 

atenção em saúde, esta temática tem sido problematizada, 

vizando reconher a desigualdade de gênero e fomentar a 

equidade entre os grupos. 

Ao serem perguntados sobre onde buscam informações 

antes de realizar uso de um medicamento, os participantes em 

sua maioria (68%) responderam duas ou mais fontes de 

informação. Desse modo, essa pergunta no instrumento de 

coleta de dados foi medida através de uma questão de múltipla 

resposta, ou seja, uma questão que admitia mais de uma 

resposta por indivíduo. Nesse caso, normalmente, os 

percentuais das distribuições de frequência são calculados 

tomando como base não o total de participantes, mas sim o total 

de respostas fornecidas, pois somente assim o percentual geral 

de 100% será alcançado.  

Com isso, foi obtido que 26,6% afirmaram buscar 

informações com o médico, 22,9% na bula do medicamento e 

22% na internet, 9,17% com o farmacêutico e 19,33% em outras 

fontes. O fato da bula do medicamento ter sido a segunda fonte 

de informação mais citada, condiz com a sua condição de ser o 

principal material informativo fornecido aos pacientes na 
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aquisição de medicamentos, exercendo, portanto, importante 

papel na promoção do uso racional. Diante desses dados, foi 

possível perceber ainda, que a internet tem forte influência, 

apesar de não haver garantia de que as informações 

repassadas ao paciente sejam corretas, com resultado 

semelhante ao médico e à bula, superando ainda, o 

farmacêutico, todavia, o profissional farmacêutico é habilitado 

para exercer orientação ao paciente, não devendo limitar-se 

apenas a dispensar o medicamento (FERNANDES, 

CEMBRANELLI. 2015).  

Quanto aos medicamentos que os participantes haviam 

realizado uso, os analgésicos não opióides foi o grupo com 

maior prevalência. Citado por 64% dos participantes, esse 

grupo terapêutico foi o mais utilizado, independente da faixa 

etária, seguido pelos anti-inflamatórios não esteróidais e 

antibióticos (Figura 4). Entre os fatores que podem justificar o 

maior uso do grupo dos analgésicos em comparação com os 

demais é a facilidade de consumo, devido a venda sem a 

prescrição médica, baixo custo e seu uso para condições que 

vão além do tratamento para dor (DAL PIZZOL et al., 2019).  

O grupo dos anti-inflamatórios não esteróidais (AINES) foi o 

segundo mais usado, tal fato pode ser caracterizado por esse 

grupo possuir atuação além da ação anti-inflamatória, sendo 

vastamente utilizados com objetivo antipirético e analgésico 

(ARRAIS et al., 2016).  

Esse grupo é rotineiramente prescrito para aliviar os 

sintomas da dor, febre e inflamação, que são os indicadores de 

que alguma parte do nosso organismo está sofrendo algum tipo 

de dano. Contudo, podem causar efeitos adversos como: 
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ulceração gástrica, alteração na coagulação sanguínea, 

inibição da função renal e toxicidade hepática (RIBAS, SILVA, 

2016). 

 

Figura 4: Uso de medicamentos por grupo farmacológico, no  

mês anterior a participação na pesquisa. João Pessoa, 2020. 

 
Fonte: Dados da Pesquisa, 2020. 
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impressão, em especial ao público leigo, que são produtos 

inócuos, influenciando-os a consumir como qualquer outra 

mercadoria. No Brasil, só é permitida a realização de 

propagandas para medicamentos isentos de prescrição (MIPs) 

o que torna seu uso indiscriminado ainda mais preocupante, 

tendo em vista que o paciente pode realizar o consumo, por 

conta própria, sem uma orientação de um profissional habilitado 

(DO VALE et al., 2019)  

A realização de automedicação com os MIPs tem gerado 

crescente preocupação para a Organização Mundial da Saúde 

(OMS) em muitos casos, o uso dessas medicações como 

antitérmico ou para controle da dor, estando associado ou não 

a um processo inflamatório, pode mascarar a real causa dos 

sintomas, assim como, levar a quadros de intoxicação e 

contribuir de forma de direta para o desdobramento de outras 

patologias (DA SILVA LIMA et al., 2020). 

Quanto ao grupo dos antibióticos, ocorreu um menor uso em 

comparação aos analgésicos não opioides e AINES, fato que é 

justificado pela necessidade de prescrição para aquisição deste 

grupo. Tal regulamentação, se iniciou somente a partir de 16 de 

abril de 2013, em que tornou obrigatória a escrituração dos 

antibióticos vendidos em cada farmácia/drogaria do país 

através do preenchimento de formulário eletrônico quando a 

Instrução Normativa . Essa Instrução Normativa determinou em 

seu Art. 2º inciso III, a escrituração obrigatória dos 

medicamentos e substâncias contendo antimicrobianos no 

Sistema Nacional de Gerenciamento de Produtos Controlados 

(SNGPC) por farmácias e drogarias privadas a partir da data 
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supracitada (NOVARETTI; AQUINO; PISCOPO, 2015; 

RAMALHINHO et al., 2015). 

Nenhum participante dessa pesquisa recebeu orientação 

para uso de antibiótico com objetivo profilático. Na odontologia 

pode-se realizar o uso do antibiótico profilático visando mitigar 

a chance de falhas na realização do implante dentário, evitar a 

endocardite infeciosa, anterior a realização de cirurgia para 

extração de 3° molar e por vezes em outras situações clínicas, 

em que o CD avalie como necessário. O uso profilático para 

reduzir o risco de endocardite bacteriana, segundo o protocolo 

mais recente da American Heart Association indica a profilaxia 

apenas se o paciente for de alto risco para a doença, assim 

como, estipula a dose necessária. Para implantes, recomenda-

se a prescrição profilática pois na literatura existem estudos que 

associam o seu uso com a redução das chances de perda do 

implante (LISBOA, 2017; ESPOSITO et al., 2013). 

Estima-se que os CD sejam responsáveis por cerca de 

11,3% dos antibióticos prescritos, além disso existe uma maior 

tendência a prescrição de antibióticos de amplo espectro. É 

conhecido que o uso de antibióticos de modo inadequado está 

associado à resistência bacteriana, que tem por consequência 

o aumento da morbidade. Logo, os CD que não seguem os 

protocolos adequados de prescrição podem contribuir de modo 

negativo para esse quadro. Em estudo realizado na Turquia, 

analisando mais de 9 milhões de prescrições, contendo 

antibióticos, que foram realizadas por CD, foi constatado que 

três quartos dessas, ocorreram de modo irracional, em 

situações clínicas em que o uso da antibióticoterapia não se 
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mostrou necessária, mas ainda assim foi prescrita 

(KOYUNCUOGLU et al., 2017).  

Em estudo realizado por Marra et al. (2016) foi detectado 

que a os CD ao longo dos anos, aumentaram seu percentual de 

prescrição em até 62,24%, contra uma redução de 18,20% dos 

médicos. Além disso, o uso de amoxicilina e da associação de 

amoxicilina mais inibidores enzimáticos também aumentou. 

Esse quadro é preocupante, tendo em vista que, existe uma 

busca pela redução no uso da antibiótico terapia e a adoção de 

protocolos que recomendam sobre posologia da prescrição, 

assim, é possível observar que existe lenta atualização frente 

aos protocolos mais recentes, fomentando de modo direto, o 

uso irracional de medicamentos. É válido considerar, que o 

aumento nas prescrições dos CD, quando ocorrer, deve estar 

associado a um aumento no número de procedimentos na 

prática clínica que demandem e justifiquem o uso de 

antibióticos.  

Quando ocorre a análise das prescrições, considerando a 

estratificação dos grupos etários é possível observar na 

literatura, que os idosos apresentaram um aumento no uso dos 

antibióticos prescritos por CD devido à expansão da realização 

de cirurgias de implantes, em que existe comprovação da 

efetividade no uso da antibiótico terapia. Quanto aos jovens, de 

15 a 19 anos, o aumento poderia ser justificado pela realização 

de cirurgia para extração do terceiro molar, todavia, para essa 

situação clínica ainda não existe um consenso na literatura, 

permanecendo evidências contra e a favor da utilização dos 

antibióticos (MARRA et al., 2016; LISBOA, 2017). 
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Para as situações clínicas em que a antibiótico terapia é 

necessária, existem protocolos estabelecidos visando orientar 

o CD. Segui-los é a forma mais adequada de minimizar erros 

durante a prescrição e promover o URM. Além disso, existe uma 

crescente preocupação com a resistência bacteriana e o uso 

inadequado desse grupo medicamentoso, associado ao não 

cumprimento dos protocolos já estabelecidos uma vez que 

ambos tem como resultado o aumento nos casos de resistência 

aos antibióticos (JAIN et al., 2015; LISBOA, 2017).  

Não foi encontrada relação entre a idade, doença crônica e 

um maior uso de medicamento sem prescrição, todavia deve 

ser considerado que o grupo amostral foi menor em 

comparação a outras pesquisas que apresentam objetivos 

semelhantes. Em estudo realizado por Paula, Bochner e 

Montilla (2012) foram analisadas 9.793 internações 

hospitalares  que ocorreram no Brasil com pacientes de 60 anos 

ou mais e foi constatado que 57% dessas foram causadas por 

intoxicação e efeitos adversos do uso de medicamentos ou 

consequência de incidentes decorrentes desses eventos, isso 

ocorre devido à maior suscetibilidade dos idosos aos riscos 

inerentes a qualquer grupo medicamentoso. 

De modo geral, o sucesso terapêutico no tratamento de 

doenças depende de bases que permitam a escolha do 

tratamento, medicamentoso e/ou não medicamentoso, a 

escolha do medicamento de forma científica e racional, 

considerando sua efetividade, segurança e custo, assim como 

a prescrição adequada para a situação clínica, a 

disponibilidade, a dispensação em condições adequadas e a 

adesão ao tratamento pelo usuário de forma correta. Desse 
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modo, as decisões clínicas e a comunicação estabelecidas 

entre os profissionais e usuários são determinantes para a 

efetividade terapêutica (BARRETO et al., 2016; LOMBARDO, 

ESERIAN, 2017).  

É importante considerar que, para a correta orientação 

aos pacientes é fundamental a elaboração de um receituário 

preciso e intendivél aos mesmos, todavia, em estudo realizado 

Dresch et al. (2016) analisando erros em prescrições 

odontológicas resultantes dos atendimentos em unidades de 

saúde do sul do país,  foi constatado inadequação e/ou omissão 

da duração do tratamento e da frequência de doses em 29,7% 

e 35,7% dos casos, respectivamente. Além dos erros 

observados em relação aos itens inerentes ao medicamento, os 

autores destacam o uso de abreviações (98,3%) e a 

ilegibilidade de algumas prescrições (26%), fatores que também 

podem dificultar a compreensão do paciente sobre o tratamento 

prescrito e contribuir de modo negativo para o uso irracional de 

medicamentos (DRESCH; AMADOR; HEINECK, 2016). 

Apesar de 52% dos participantes terem afirmado realizar 

uso de medicamento sem prescrição, segundo o estudo 

transversal de base populacional realizado por Arrais et al 

(2016) com os dados oriundos da Pesquisa Nacional de 

Acesso, Utilização e Promoção do Uso Racional de 

medicamentos (PNAUM) é possível constatar que embora a 

automedicação no Brasil ser alta, na maioria dos casos o 

objetivo está associado a eliminar sintomatologias agudas e em 

65,5% dos casos é realizada com medicamentos dispensados 

de prescrição. 
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Nesta pesquisa, não foi questionado sobre o local utilizado 

para aquisição do medicamento. A limitação do estudo 

encontra-se na possível ocorrência de viés de memória, 

principalmente quanto ao questionamento acerca dos 

medicamentos utilizados no último mês que antecedeu a 

participação na pesquisa. Além disso, o n amostral foi reduzido, 

em virtude da suspensão dos serviços de atendimento 

odontológico no CRAS/UFPB devido a pandemia resultante do 

coronavírus.  

 

CONCLUSÕES  

 

Ocorreu a presença de todos os grupos de faixa etária, tal 

fato era esperado considerando que a demanda por 

atendimento odontológico ocorre durante toda a vida. A maior 

presença do grupo entre 18 a 25 anos pode ser associada ao 

fato do grupo amostral ter grande prevalência de universitários. 

Quanto a relação entre as prescrições adotadas e os 

procedimentos realizados pelos CD foi possível concluir que 

ocorreu a maior prevalência do grupo dos analgésicos, 

objetivando mitigar a dor após procedimentos. Tal grupo 

medicamentoso é de fácil acesso e sua maioria de baixo custo, 

contudo como qualquer medicamento possuí riscos. O uso 

irracional de medicamentos pode ocasionar a evolução de uma 

doença e favorecer o tratamento errôneo. Com isso, é 

fundamental ressaltar a importância das orientações aos 

pacientes sobre o uso dos medicamentos que são prescritos. É 

necessário planejamento governamental visando a formação e 

capacitação dos profissionais da saúde buscando a promoção 
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do tema. A efetivação do URM é complexa, requer esforços, um 

planejamento multiprofissional e uma maior atenção dos 

gestores em saúde visando colocar em prática as medidas de 

promoção ao URM no Brasil.    
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RESUMO: As Práticas Integrativas e Complementares para 
Saúde são técnicas que utilizam mecanismos ou produtos 
naturais, que visam à assistência e a saúde do indivíduo, seja 
na prevenção, tratamento ou cura. Essas práticas consideram 
o indivíduo como um todo e não um conjunto de partes 
isoladas. A eficácia de seus benefícios, já comprovada pela 
Organização Mundial da Saúde, foi também implementada ao 
Sistema Único de Saúde brasileiro desde o ano de 2006. Em 
2008, o Conselho Federal de Odontologia reconheceu e 
regulamentou algumas dessas práticas para exercício no 
âmbito odontológico, sendo elas: acupuntura, fitoterapia, 
terapias florais, hipnose, homeopatia, laserterapia e 
ozonioterapia. Este capítulo visou realizar uma revisão de 
literatura sobre a utilização de terapias complementares como 
adjuvante na Odontologia. Para isso, foi realizado um 
levantamento nos últimos cinco anos na base de dados 
Pubmed, obtendo-se um total de 30 artigos que se encaixaram 
nos critérios de inclusão propostos. Foi observado que as 
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práticas complementares podem auxiliar no manejo do 
paciente odontológico, apresentando boa aceitação por parte 
do paciente sem contra-indicações. Contudo, ainda são 
necessários mais estudos para que essas práticas tenham 
maior consolidação e difusão na Odontologia, para serem 
utilizadas de forma complementar aos tratamentos 
convencionais, com resultados mais efetivos e eficazes. 
Palavras-chave: Terapias Complementares; Odontologia; 
Terapia Combinada. 
 

INTRODUÇÃO 

  

 As Práticas Integrativas e Complementares para Saúde 

(PICS) são técnicas com mecanismos ou produtos naturais, que 

visam à assistência e a saúde do indivíduo, seja na prevenção, 

tratamento ou cura, considerando-o como mente/corpo/espírito 

e não um conjunto de partes isoladas.As PICS são de suma 

importância quando executadas de forma coadjuvante, durante 

o tratamento das doenças, pois ampliam as abordagens de 

cuidado e as possibilidades terapêuticas para os usuários, 

garantindo maior integralidade e resolutividade da atenção à 

saúde (BRASIL, 2018). 

 À medida que essas práticas em saúde apresentaram 

sucesso, com benefícios para a saúde do paciente, a 

Organização Mundial da Saúde (OMS), reconheceu sua 

eficácia, recomendando a oferta das PICS nos serviços 

públicos (OMS, 2013). Isso se deve, entre outros fatores, ao 

uso indiscriminado de medicamentos pela população e a 

ocorrência de doenças de origem psicológica, associadas ao 

estresse da vida moderna (ASSY; BRAND, 2018).  
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Desse modo, no Brasil, foram instituídas as diretrizes 

norteadoras para essas práticas, no âmbito do Sistema Único 

de Saúde (SUS), pela Portaria 971 GM/MS (BRASIL, 2006). 

 Para que o SUS exerça seus princípios e garanta a 

integralidade na atenção à saúde, o Ministério da Saúde criou 

a Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares 

(PNPIC) no SUS, que consiste em implementar práticas 

complementares já desenvolvidas para o sistema público 

(BRASIL, 2006). A PNPIC define responsabilidades 

institucionais para a implantação e implementação das PICS e 

orienta que estados e municípios instituam suas próprias 

normativas, trazendo para o SUS, práticas que atendam 

principalmente, às necessidades regionais (BRASIL, 2017). 

Dessa forma, faz-se também necessário o uso de 

alternativas para auxiliar o tratamento odontológico. Além de 

complementares, essas terapias são uma opção 

economicamente mais viável, em relação ao custo dos 

medicamentos convencionais (ASSY; BRAND, 2018). Em 

2008, o Conselho Federal de Odontologia (CFO, 2008) 

reconheceu e regulamentou, por meio das Resoluções CFO 

82/2008, Resoluções 165/2015 e 166/2015, o uso, pelo 

Cirurgião Dentista, das seguintes Práticas Integrativas e 

Complementares à Saúde Bucal: acupuntura, fitoterapia, 

hipnose, homeopatia e laserterapia. Em 2015, o CFO 

reconheceu a ozonioterapia como a mais nova terapia 

complementar. 

 O objetivo desse trabalho foi revisar, através de estudos 

clínicos, os benefícios e resultados da utilização das terapias 

complementares na odontologia. 
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MATERIAIS E MÉTODOS  

 O presente capítulo caracterizou-se como uma revisão 

integrativa da literatura, realizada nos mês de agosto de 2020, 

abordando a temática referente ao uso das Terapias 

Complementares na Odontologia. O levantamento foi realizado 

por meio de uma busca na base de dados PubMed, de artigos 

em língua inglesa, disponíveis em sua versão completa (free full 

text), nos últimos cinco anos (2016-2020). Foram utilizados os 

descritores relacionados aos sete tipos de terapias alternativas 

utilizadas na odontologia e reconhecidas pelo Conselho Federal 

de Odontologia (CFO, 2008): (Acupuncture OR “Floral Therapy” 

OR “Dental Hypnosis” OR Phytotherapy OR Homoeopathy OR 

“Laser Therapy” OR “Ozone therapy”) AND Dentistry.  

 Foram excluídos artigos que não apresentavam 

relevância clínica, não se enquadravam no enfoque e objetivo 

do trabalho, estudos in vitro, em animais, revisões simples de 

literatura e relatos de caso.  

 Foram utilizadas também, informações epidemiológicas 

do Conselho Federal de Odontologia (CFO) e do Ministério da 

Saúde brasileiros, além de dados da OMS.  

 

RESULTADOS 

 

 Após a leitura criteriosa dos resumos, foram 

selecionados 30 artigos, que preenchiam aos critérios 

estabelecidos. Os estudos selecionados foram de revisão 

sistemática, metanálises, ensaios clínicos randomizados, além 

de estudos de caso-controle e observacionais, com graus de 

evidência científica satisfatórios.  
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Acupuntura:  Acupuntura é o ramo da medicina 

chinesa tradicional que envolve a inserção de instrumentos, 

como agulhas sólidas extremamente finas em pontos 

específicos do corpo do paciente, no intuito de produzir efeito 

analgésico ou tratar diferentes doenças (ASSY; BRAND, 

2018). Ao se inserir agulhas em pontos específicos, 

mecanismos analgésicos, anti-inflamatórios e ansiolíticos são 

desencadeados, através da liberação de substâncias 

endógenas, melhorando a resposta curativa tecidual, a 

condução nervosa e o fluxo sanguíneo local (ZOTELLI et al., 

2017). A eficácia da acupuntura, principalmente nos casos de 

analgesia, tem sido evidenciada (MURUGESAN et al., 2017; 

ZOTELLI et al., 2017; ASSY; BRAND, 2018; GRILLO et al., 

2018; ALMEIDA et al., 2019). 

 No ensaio clínico randomizado realizado por 

Murugesan et al. (2017), com 157 pacientes divididos em três 

grupos, foi observado que o grupo que recebeu acupuntura 

clássica e comprimido de placebo apresentou estatisticamente 

maior percentual analgésico, quando comparado aos grupos 

que recebeu acupuntura simulada (agulha retrátil) e 

comprimido placebo e ao grupo que recebeu acupuntura 

simulada e ibuprofeno. 

 Zotelli et al. (2017) averiguaram a eficácia da 

acupuntura no tratamento da dor e limitação da abertura de 

boca nos pacientes com Disfunção Temporomandibular 

(DTM), de origem muscular ou mista. Um total de 40 

voluntários foi dividido em dois grupos: G1 (tratamento), que 

recebeu acupuntura real e G2 (placebo), que recebeu 

acupuntura simulada. . O tratamento foi eficaz, reduzindo a 

sintomatologia dolorosa e melhorando a abertura de boca, 
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porém sem diferenças estatisticamente significativas entre os 

dois grupos.  

 Grillo et al. (2018) avaliaram 40 pacientes com DTM, 

distribuídos aleatoriamente em dois grupos: G1, tratado com 

acupuntura tradicional e G2, tratado com acupuntura simulada. 

Quatro sessões de acupuntura (uma sessão de 20 minutos 

semanais) foram realizadas para ambos os grupos. Foi 

verificado que, em relação à eficácia, os dois grupos 

mostraram resultados similares na redução da dor e na 

abertura bucal, sem diferenças estatísticas significativas. 

 A revisão sistemática de Assy e Brand (2018) analisou 

os efeitos da acupuntura no tratamento na xerostomia e 

hipossalivação. Os resultados não demonstraram evidências 

suficientes para concluir que a acupuntura apresenta efeito 

benéfico positivo no tratamento da xerostomia e hipossalivação. 

Contudo, algumas publicações analisadas relataram efeito 

positivo da acupuntura, tanto na taxa de fluxo salivar, quanto na 

xerostomia dos pacientes. 

 Almeida et al. (2019) avaliaram a eficácia da acupuntura 

e o uso de analgésicos no tratamento da odontalgia de origem 

pulpar, em 56 voluntários. A intensidade de dor foi avaliada pela 

Escala Visual Analógica (EVA). Os participantes foram divididos 

em quatro grupos: G1, acupuntura real, com agulhas 

perfurantes (uma sessão); G2, acupuntura simulada placebo, 

sem agulhas perfurantes (uma sessão); G3, dipirona real (com 

o principio ativo), e G4, dipirona placebo (sem o principio ativo). 

Os autores verificaram que o G1 (acupuntura) apresentou 

redução da EVA estatisticamente maior do que a redução 

obtida pelo G3 (dipirona). De acordo com os autores, houve 

diminuição da dor em todos os grupos, porém no grupo de 
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acupuntura real foi estatisticamente maior. Para o cortisol, essa 

diminuição ocorreu apenas no grupo da dipirona real. A redução 

da dor foi semelhante entre os grupos dipirona real e dipirona 

placebo, assim como quando comparada ao grupo acupuntura 

placebo. 

Terapia floral (Florais de Bach): Segundo o CFO 

(2008), a terapia floral é a prática complementar relacionada ao 

bem-estar da saúde, na medida em que consiste no uso de 

essências florais como método de tratamento, focando a 

atenção no indivíduo e não na doença.  

Fitoterapia: Fitoterapia é uma técnica que estuda as 

funções terapêuticas das plantas e vegetais para prevenção e 

tratamento de doenças (JANAKIRAM et al., 2020). Essa terapia 

utiliza-se das diversas partes das plantas, como raízes, cascas, 

folhas, frutos e sementes, de acordo com a ação das mesmas. 

Há também diferentes formas de preparação, sendo o chá a 

mais utilizada, preparado por meio da decocção (técnica que 

consiste em manter um material vegetal em contato durante 

certo tempo com um solvente em ebulição) ou infusão, ao qual 

são liberados os seus princípios ativos terapêuticos (CASARIN 

et al., 2019). 

Um ensaio clínico randomizado e triplo-cego, 

desenvolvido por Jain e Jain (2016), comparou a eficácia 

antimicrobiana de um enxaguatório bucal multi-fitoterápico 

(alho em pó, extrato aquoso de amla- groselha e extrato de 

gengibre-20mg cada), com os enxaguatórios bucais: à base de 

óleo essencial; contendo flúor, e digluconato de clorexidina 

0,2%, contra Streptococcus mutans. Adolescentes (n=120) 

foram distribuídos em quatro grupos, de acordo com a 

substância a ser utilizada. Cada grupo bochechou 15mL, 2x/dia. 
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Foi verificado que, no inicio do estudo (após 48h) não houve 

diferença estatisticamente significativa entre o uso da 

clorexidina e do enxaguante multi-herbal, porém, ao final de 

duas semanas, esse fitoterápico mostrou-se estatisticamente 

mais eficaz, quando comparado aos grupos de óleo essencial e 

de fluoreto de sódio 0,3%. 

Dantas et al. (2017) realizaram um estudo randomizado 

controlado, comparando os efeitos da Passiflora incarnata 

(260mg) e do midazolam (15mg), administrados por via oral 30 

minutos antes do procedimento, no controle da ansiedade, em 

40 pacientes submetidos à exodontia do terceiro molar inferior. 

Acima de 70% dos voluntários responderam que se sentiam 

tranquilos ou pouco ansiosos em ambos protocolos, após os 30 

minutos. Com uso do midazolam, 20% dos participantes 

relataram amnésia, enquanto o uso da Passiflora apresentou 

pouca ou nenhuma interferência na formação da memória em 

curto prazo. De acordo com os autores, a Passiflora incarnata 

mostrou um efeito ansiolítico semelhante ao do midazolam, 

sendo eficaz para sedação consciente em pacientes adultos.  

 O estudo de Baratakke et al. (2017) analisou a eficácia 

do extrato de Triphala e da clorexidina, contra o biofilme 

bacteriano e inflamação gengival. Um total de 60 participantes 

jovens, foi dividido em três grupos (de 20 participantes) 

aleatórios: G1, uso de enxaguatório de Triphala 0,6%; G2, uso 

de enxaguatório de clorexidina 0,12%, e G3, grupo controle, uso 

de água destilada estéril colorida. Na primeira fase do estudo, 

os participantes utilizaram 10mL do enxaguatório por 30s, 

2x/dia, sem qualquer supervisão. Os participantes foram 

reexaminados após 21 dias (segunda fase) e o exame, 

realizado pelo mesmo examinador, registrou os escores 
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gengivais e de biofilme. Os resultados demostraram que a 

Triphala e a clorexidina reduziram significativamente os escores 

de biofilme e gengivais, em relação ao grupo controle, sendo 

que a Triphala obteve maior redução média percentual em 

comparação à clorexidina e ao grupo controle.  

 Casarin et al. (2019) em um ensaio clínico randomizado 

duplo-cego compararam os efeitos antibiofilme e anti-

inflamatório de nanopartículas de Melaleuca alternifólia (MEL 

aquosa 0,3%), com gluconato de clorexidina 0,12%, em 

superfícies dentárias de 60 participantes, aleatoriamente 

designados para profilaxia profissional, em dois quadrantes 

(Q1-Q3 ou Q2-Q4) e indicados a enxaguarem a boca com 15mL 

de MEL (G1) ou de clorexidina (G2), 2x/dia, por 60 segundos, 

por quatro dias. As comparações intragrupo indicaram que a 

clorexidina apresentou estatisticamente melhor resultado no 

controle de biofilme, mas em relação aos efeitos anti-

inflamatórios, o MEL e a clorexidina obtiveram resultados 

semelhantes. De acordo com a percepção dos participantes, a 

clorexidina apresentou melhor sabor, já o MEL apresentou 

maior facilidade de uso. 

 Sabbagh et al. (2020) em seu ensaio clínico duplo-cego 

randomizado, avaliaram o efeito da escovação dentária 

utilizando Salvadora persica (miswak- raiz da planta que, 

quando cortada, fica semelhante a uma escova), em relação à 

escovação com pasta dental fluoretada. A amostra incluiu 94 

crianças com alto risco de cárie, agrupados aleatoriamente em: 

G1 (teste), onde foram fornecidos bastões de miswak, e G2 

(controle), em que foram fornecidos miswak e pasta dental 

profilática fluoretada. Todas as crianças exibiram um alto nível 

de colônias de Streptococcus, antes e após tratamento. O uso 
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de Salvadora persica (miswak) e escovação com pasta de 

dente fluoretada reduziram significativamente os escores de 

biofilme. Além disso, a Salvadora persica diminuiu a proporção 

de S. mutans, em favor de espécies com menor risco de induzir 

cáries, como o S. sanguinis. Após três meses de terapia, a 

contagem de S. mutans diminuiu de 87,5% para 73%, enquanto 

que a do S. sanguinis (associado a superfícies dentais livres de 

cárie) aumentou de zero para 13,5%.  

 Em um ensaio clínico randomizado, Siddeshappa et al. 

(2018) compararam a eficácia de enxaguatórios bucais à base 

de ervas e de dióxido de cloro, na redução do biofilme 

bacteriano e gengivite. Um total de 40 pacientes saudáveis, 

portadores de gengivite leve a moderada, foram divididos em 

dois grupos: Grupo A recebeu enxaguatório bucal à base de 

ervas contendo Pilu (Salvadora persica), bibhitaki (Terminalia 

bellerica), nagavalli (Piper betel), gandhapura taila, hortelã-

pimenta e yavanisatva. Os pacientes do Grupo B receberam 

dióxido de cloro. Os pacientes bochecharam 15mL de 

enxaguatório bucal (2x/dia, 30s) e foram impedidos de usar 

qualquer outra medida de controle de placa. Houve redução 

estatisticamente significativa tanto nos parâmetros clínicos, 

quanto microbiológicos, observados com o uso de ambos os 

enxaguatórios bucais, a partir do 21° dia. No entanto, o 

enxaguatório bucal à base de ervas foi estatisticamente mais 

eficaz na redução do biofilme e da gengivite do que o com 

dióxido de cloro.  

Homeopatia: A homeopatia pode restaurar o equilíbrio 

da energia vital do paciente, permitindo o movimento de cura 

do corpo. É um sistema terapêutico baseado no princípio da 

similaridade, utilizando medicamentos de todos os reinos da 
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natureza (mineral, vegetal e animal), administrados a pessoas 

saudáveis, para produzir os mesmos sintomas de uma doença 

(ERKAN, 2018). 

 Um estudo randomizado controlado realizado por Can et 

al. (2018) avaliou a eficácia do medicamento homeopático 

Arnica montana 200 CH, em dose única, em cirurgias 

odontológicas. Posteriormente, 79 pacientes foram divididos 

aleatoriamente em dois grupos, G1: três glóbulos de Arnica 

montana 200 CH, administrados via sublingual, e G2 (placebo): 

três glóbulos de glicose, administrados via sublingual. Foi 

verificado que a administração de Arnica montana 200 CH não 

apresentou diferenças estatisticamente significativas no edema 

e na dor pós-operatórios, em comparação ao placebo. 

 Mourão et al. (2019) em um estudo randomizado, 

avaliaram os efeitos da homeopatia (Berberis, Mercurius 

solubilis/Belladonna/Hepar enxofre e Pyrogenium) como 

adjuvante da terapia periodontal não cirúrgica em 80 indivíduos 

adultos portadores de diabetes e periodontite crônica. 

Pacientes do grupo teste receberam homeopatia adicional após 

a terapia periodontal, e pacientes do grupo controle receberam 

placebo, após a terapia periodontal. Foi verificado que, no grupo 

teste, após seis e 12 meses, o tratamento periodontal diminuiu 

significativamente os valores de glicose no sangue, 

hemoglobina glicada e ácido úrico, em comparação ao grupo 

controle. Além disso, os níveis médios de colesterol total, 

lipoproteínas de baixa densidade (LDL) e triglicerídeos, 

diminuíram significativamente seis meses após o tratamento 

periodontal e permaneceram baixos após 12 meses. Já os 

níveis médios de lipoproteínas de alta densidade (HDL) 

aumentaram significativamente seis meses após o tratamento 
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periodontal. No grupo controle, não houve mudança 

significativa no perfil lipídico. De acordo com os autores, a 

homeopatia como suplemento da terapia periodontal não 

cirúrgica pode melhorar significativamente a condição de 

saúde, incluindo o controle glicêmico, em pacientes portadores 

de diabetes e periodontite crônica. 

Laserterapia: O laser, sigla para amplificação de luz por 

emissão estimulada de radiação (light amplification by 

stimulated emission of radiation), é um dispositivo que emite luz 

de forma coerente em um feixe pequeno, intenso e quase não 

divergente. O efeito de um laser depende da energia emitida e 

da absorção pelo tecido-alvo (LIN et al., 2018).  

 A laserterapia de baixa intensidade ou fotobiomodulação 

é utilizada no tratamento de diversas doenças bucais e também 

na cicatrização e regeneração tecidual (TENIS et al., 2018). Já 

a terapia fotodinâmica (TFD) é uma modalidade terapêutica não 

invasiva para o tratamento de infecções por bactérias, fungos e 

vírus. Essa terapia é definida como uma reação fotoquímica 

dependente de oxigênio, que ocorre na ativação mediada pela 

luz de um composto fotossensibilizador, levando a geração de 

espécies reativas de oxigênio citotóxicas (MALGIKAR et al., 

2016). 

Malgikar et al. (2016) realizaram um estudo clínico 

controlado randomizado, para avaliar os efeitos clínicos do uso 

adjuvante da TFD e laserterapia de baixa intensidade (980nm, 

5W) associadas a raspagem e alisamento radicular (RAR), no 

tratamento da periodontite crônica. Os 24 pacientes foram 

alocados em três grupos: G1 (somente RAR), G2 (RAR 

associada a TFD e G3 (RAR, TFD+laserterapia de baixa 

intensidade), sendo que a ponta ativa do laser foi introduzida 
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delicadamente na bolsa periodontal, em direção apical. Os 

resultados mostraram que o uso concomitante da TFD e da 

laserterapia de baixa intensidade forneceram benefício 

adicional estatisticamente significativo para RAR, em termos de 

parâmetros clínicos (índice de placa, índice gengival, índice de 

sangramento, profundidade de sondagem e nível de inserção 

clínica), seis meses após a intervenção.  

 Spanemberg  et al. (2016) avaliaram o efeito da 

fotobiomodulação no tratamento da síndrome da ardência 

bucal (SAB), em 78 pacientes, aleatoriamente designados em 

quatro grupos: G1, utilizando o laser diodo (830nm e 100mW, 

uma sessão por semana, 10 sessões); G2, utilizando laser 

diodo (830nm, 100mW, três vezes na semana, nove sessões); 

G3, utilizando o laser diodo (685nm, 35mW, 3 vezes na 

semana, 9 sessões) e G4 (controle, aplicação do laser de 

forma simulada, sem energia). Houve redução significativa da 

sintomatologia em todos os grupos, ao final do tratamento, 

mantida na proservação. Os escores dos grupos laser (G1, G2 

e G3) diferiram significativamente em relação ao controle, com 

os melhores resultados no G2, seguido pelos G1 e G3.  

 Revisão sistemática realizada por Ren et al. (2017) teve 

o intuito de avaliar se existe benefício adicional quando na 

utilização da laserterapia de baixa intensidade (comprimentos 

de onda de 630 a 830nm, e potências de 70mW e 250mW), em 

comparação com raspagem e alisamento radicular (RAR) sem 

associação ao laser. Oito publicações foram incluídas e os 

resultados indicaram que a laserterapia de baixa intensidade 

mostrou benefícios adicionais apenas a curto prazo, após a 

realização do RAR convencional.  

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?size=100&term=Spanemberg+JC&cauthor_id=26359814
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 Em seu ensaio clínico randomizado, Gobbo et al. (2018) 

demonstraram a eficácia da fotobiomodulação na mucosite oral 

grave em 101 pacientes oncológicos pediátricos. Crianças 

apresentando mucosite oral induzida por quimioterapia foram 

divididas em dois grupos: G1, que recebeu fotobiomodulação e 

G2, placebo. Foi utilizado laser de diodo (660 e 970nm 

combinados, 320mW), aplicado em quatro sessões. Um total de 

93,7% dos pacientes do G1 registrou melhora significativa no 

grau de mucosite oral ao final do tratamento, assim como 

redução significativa da dor e redução do uso de analgésicos. 

 Lin et al. (2018) realizaram uma revisão sistemática em 

que avaliaram ensaios clínicos randomizados de pacientes com 

doenças peri-implantares, tratados com abordagens cirúrgicas 

ou não cirúrgicas e laserterapia, com período de 

acompanhamento maior que seis meses. Os autores 

observaram que a laserterapia em combinação com a terapia 

cirúrgica/não cirúrgica forneceu benefício na redução de 

profundidade de sondagem, ganho de inserção clínica, melhora 

na recessão gengival e redução de índice de placa, no 

tratamento de doenças peri-implantares. 

 Sikora et al. (2018) observaram o efeito do laser AsGaAl 

(830nm, 100mW) no tratamento da SAB, em 44 pacientes, 

divididos em dois grupos: G1 (laser ativado) e G2 (laser 

simulado, desativado). Os pacientes receberam 10 sessões em 

dias consecutivos, com laser aplicado no local da 

sintomatologia dolorosa. Não houve diferenças 

estatisticamente significativas entre os grupos antes e após a 

aplicação do laser (ligado e desligado) na qualidade de vida e 

ambas aplicações demonstraram eficácia na redução da 

sintomatologia dolorosa nos dois grupos.   

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Sikora%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=30431725
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 Wu et al. (2018) avaliaram o efeito da laserterapia de 

baixa potência sobre a dor e a sensibilização somatossensorial 

induzida pelo tratamento ortodôntico, em 40 pacientes, 

divididos aleatoriamente em grupo laser (810nm, 400mW) e 

grupo placebo (laser desligado). Em ambos os grupos, o lado 

não tratado serviu de controle. Os parâmetros testados 

indicaram um efeito analgésico significativo da aplicação de 

laserterapia de baixa potência durante o tratamento 

ortodôntico.   

Hipnose: A hipnose é descrita como estado alterado de 

consciência, que acontece entre a vigília e o sono fisiológico 

propriamente dito. A utilização dessa terapia pode contribuir no 

tratamento dos mais variados problemas de saúde, 

destacando-se o medo e a ansiedade (HARASI et al., 2017). 

Esses sentimentos são comumente associados a pacientes 

pediátricos, sendo os principais obstáculos para o tratamento 

odontológico e podem se transformar em fobia dentária, 

levando os pacientes a evitarem o tratamento (RAMIREZ-

CARRASCO et al., 2017). 

 Harasi et al. (2017), em sua revisão sistemática, 

observaram a eficácia da hipnose (com ou sem sedação), para 

o manejo comportamental de crianças menores que 16 anos, 

em tratamentos odontológicos. A revisão foi voltada para 

ensaios clínicos randomizados, com um total de 69 pacientes, 

submetidos a qualquer tratamento odontológico. Os ensaios 

usaram dois tratamentos: hipnose versus nenhuma hipnose ou 

hipnose versus sedação consciente por inalação com óxido 

nitroso e oxigênio. Os resultados encontrados consideraram os 

benefícios do uso da hipnose na odontopediatria, tanto na 

gestão do comportamento, durante a infiltração de anestésicos 
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locais, quanto para a colaboração do paciente no tratamento 

ortodôntico.  

 Um ensaio clínico randomizado controlado conduzido 

por Ramirez-Carrasco et al. (2017), com 40 crianças, entre 

cinco e nove anos, avaliou a eficácia da hipnose em 

combinação com técnicas convencionais de gerenciamento de 

comportamento na redução da ansiedade/dor durante a 

anestesia dentária. Foi verificada diminuição estatisticamente 

significativa da frequência cardíaca entre a linha de base e o 

momento anestésico, no grupo que recebeu hipnose. Os 

autores verificaram que a hipnose, combinada com as técnicas 

convencionais (falar, mostrar e fazer) de manejo do 

comportamento, diminuíram a frequência cardíaca durante a 

infiltração anestésica, revelando que esta técnica pode auxiliar 

no controle da ansiedade e da dor em pacientes pediátricos. 

Ozonioterapia: Ozônio (O3) é uma forma alotrópica de 

oxigênio, que consiste em três átomos de oxigênio, sendo um 

poderoso oxidante, capaz de interagir como modulador 

metabólico e imunológico (TASDEMIR et al., 2016). As várias 

aplicações clínicas da ozonioterapia se devem às suas ações 

terapêuticas como atividade microbicida, aumento da 

vascularização e imunoestimulação. O ozônio está disponível 

em várias formas, como gás, gel e água, que podem ser 

entregues aos tecidos pelas vias parenteral e tópica (CELAKIL 

et al., 2017a). 

Sivalingam et al. (2016) realizaram um ensaio clínico 

com pacientes que removeram terceiros molares inferiores 

impactados bilateralmente. Os 33 pacientes foram alocados em 

dois grupos: G1 (teste), com aplicação tópica de gel ozonizado, 

sem administração de antibióticos sistêmicos e G2 (controle), 
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com utilização de antibioticoterapia sistêmica. Após cinco dias, 

o G1 apresentou reduções estatisticamente significativas na dor 

pós-operatória, edema e trismo e necessidade de uso de 

analgésicos, em relação ao G2.  

 A ozonioterapia tem mostrado resultados satisfatórios 

em pacientes com disfunção temporomandibular (DTM), 

diminuindo a intensidade da dor (CELAKIL et al., 2017b). 

Todavia, Celakil et al. (2017a) realizaram um estudo clínico 

randomizado, com 40 pacientes diagnosticados com síndrome 

da disfunção da dor miofacial, divididos aleatoriamente em dois 

grupos, que receberam um total de seis sessões, em duas 

semanas (3x/semana). O G1 recebeu aplicação de 

ozonioterapia no ponto de maior dor, e G2, grupo placebo. Foi 

verificado que os dois grupos não mostraram diferenças 

estatisticamente significativas em nenhum parâmetro 

(movimentos mandibulares, sensibilidade dolorosa muscular, 

dor à pressão)  avaliado.  

 O ensaio clínico randomizado de Tasdemir et al. (2019) 

avaliou os efeitos da terapia com ozônio gasoso após terapia 

periodontal não cirúrgica, em pacientes com periodontite. Um 

total de 36 pacientes adultos, com periodontite generalizada 

(moderada a grave), foi dividido em dois grupos: G1, que 

recebeu ozonioterapia e G2, grupo placebo. O ozônio gasoso 

foi aplicado topicamente nas bolsas periodontais, duas vezes 

por semana, por duas semanas. Ao final do tratamento, foi 

verificado que a terapia não surtiu nenhum efeito benéfico 

adicional nos parâmetros inflamatórios periodontais, sem 

diferenças significativas entre os dois grupos. 
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DISCUSSÃO 

As terapias complementares são alternativas de baixo 

custo, comprovadamente eficazes e viáveis, com bastante 

aceitação por parte dos pacientes que a utilizam. Essas 

fornecem ampliação das abordagens de cuidado e das 

possibilidades terapêuticas para os usuários da rede pública 

de saúde, garantindo maiores integralidade e resolutividade no 

SUS (BRASIL, 2006; 2017; 2018). As recomendações da OMS 

(2013) para uso dessas terapias tiveram intuito de minimizar o 

uso indiscriminado de medicamentos, e a ocorrência de 

distúrbios psicológicos associados ao estresse da vida 

moderna (ASSY; BRAND, 2018). Como terapias auxiliares ao 

tratamento odontológico, o cirurgião dentista pode lançar mão 

da acupuntura, fitoterapia, terapias florais, hipnose, 

homeopatia, laserterapia e ozonioterapia (CFO, 2008). 

Estudos já comprovaram a eficácia da acupuntura, 

principalmente em casos de analgesia (MURUGESAN et al., 

2017; ZOTELLI et al., 2017; ASSY; BRAND, 2018; GRILLO et 

al., 2018; ALMEIDA et al., 2019). Isso representa também 

grande valia para a Odontologia, já que a odontalgia de origem 

pulpar (MURUGESAN et al., 2017; ALMEIDA et al., 2019) é uma 

urgência bastante corriqueira nos consultórios odontológicos. 

Em relação à odontalgia, Almeida et al. (2019) verificaram que 

a acupuntura se mostrou estatisticamente superior em relação 

à utilização de dipirona. A acupuntura também demonstrou ser 

eficaz na dor crônica presente nas DTMs (ZOTELLI et al., 

2017). Contudo, Grillo et al. (2018) não verificaram benefícios 

adicionais na utilização da acupuntura na redução da dor e na 

abertura bucal, em portadores de DTM. Revisão sistemática 

realizada por Assy e Brand (2018) também não demonstrou 
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evidências suficientes dos efeitos benéficos da acupuntura para 

tratamento da xerostomia e hipossalivação.  

 Em relação à terapia floral, essa podendo ser utilizada 

em qualquer pessoa, de qualquer idade, sem produção de 

interação medicamentosa, não apresentando contra-indicações 

(CFO, 2008). Contudo, apresenta um custo proibitivo ao 

paciente, sendo relativamente onerosa.  

 Já a fitoterapia é bastante utilizada na odontologia 

(JANAKIRAM et al., 2020), utilizando-se várias partes de uma 

planta para se obter seus benefícios (CASARIN et al., 2019). O 

enxaguatório bucal com extrato de Triphala demonstrou ação 

semelhante a da clorexidina, no controle do biofilme bacteriano, 

e também no controle da inflamação gengival, após 21 dias 

(BARATAKKE et al., 2017). De acordo com Casarin et al. (2019) 

bochechos com a solução aquosa do fitoterápico Melaleuca 

alternifólia 0,3% apresentou efeito anti-inflamatório semelhante 

ao da clorexidina 0,12%. Contudo, foi inferior a essa no controle 

do biofilme, após quatro dias. Já Jain e Jain (2016) observaram 

que, após duas semanas, o enxaguante multi-herbal, composto 

por alho em pó, extrato de amla-groselha e extrato de gengibre, 

se mostrou estatisticamente mais eficaz contra Streptococcus 

mutans do que os enxaguantes à base de óleo essencial e à 

base de fluoreto de sódio 0,3%. Já Sabbagh et al. (2020) 

observaram que, após três meses do uso de Salvadora Persica 

(miswak) e escovação com pasta de dente fluoretada, houve 

redução significativa do biofilme bucal de crianças de oito e 

nove anos, além de alterar as proporções de bactérias 

cariogênicas, diminuindo o S. mutans, em favor de espécies 

com menor risco de induzir cáries, com aumento de S. 

sanguinis. Siddeshappa et al. (2018) observaram que o 
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enxaguatório bucal à base de ervas (Salvadora persica, 

Terminalia bellerica, Piper betel, Gandhapura taila, hortelã-

pimenta e yavanisatva) foi estatisticamente mais eficaz na 

redução do biofilme e da gengivite do que o enxaguatório com 

dióxido de cloro, após 21 dias de uso dos mesmos. 

Dantas et al. (2017) verificaram que a Passiflora 

incarnata (260mg) apresentou efeito ansiolítico semelhante ao 

do midazolam (15mg), sendo segura como sedação consciente 

30 minutos antes da realização de exodontia de terceiro molar 

mandibular. Além disso, a Passiflora não afetou a memória em 

curto prazo dos pacientes, o que ocorreu com alguns pacientes 

(20%) que utilizaram midazolam.  

 Em relação à homeopatia, esta apresenta poucos efeitos 

colaterais e bastante aceitação por parte do paciente (ERKAN, 

2018). Contudo, Can et al. (2018) verificaram que o 

medicamento homeopático Arnica montana 200 CH não 

apresentou diferenças estatisticamente significativas no edema 

e na dor pós-operatórias, em comparação ao placebo, em 

pacientes submetidos a cirurgias odontológicas. Já Mourão et 

al. (2019) observaram que o medicamento homeopático 

(Berberis, Mercurius solubilis/Belladonna/Hepar enxofre e 

Pyrogenium) como suplemento à terapia periodontal não 

cirúrgica melhorou significativamente as condições de saúde 

em pacientes diabéticos, melhorando o controle glicêmico dos 

mesmos. 

 Os lasers têm inúmeras aplicações na odontologia, com 

resultados bastante satisfatórios (LIN et al., 2018). A 

fotobiomodulação pela luz laser de baixa intensidade apresenta 

eficácia comprovada na redução da dor, na mucosite oral 

(GOBBO et al., 2018), na SAB (SPANEMBERG et al., 2016; 
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SIKORA et al., 2018) e durante o tratamento ortodôntico (WU et 

al., 2018). Forneceu também benefício adicional no tratamento 

de doenças peri-implantares, para redução de profundidade de 

sondagem, ganho de inserção clínica, melhora na recessão 

gengival e redução de índice de biofilme (LIN et al., 2018). 

Contudo, revisão sistemática realizada por Ren et al. (2017) 

verificou que a laserterapia de baixa intensidade mostrou 

benefícios adicionais apenas a curto prazo, após a realização 

da raspagem e alisamento radiculares. Já Malgikar et al. (2016) 

verificaram a laserterapia de baixa intensidade associada à TFD 

ofereceu benefício adicional nos parâmetros clínicos, após 

RAR, seis meses após a intervenção.  

 A hipnose ainda é pouco difundida e praticada pelos 

profissionais da odontologia. Essa geralmente é utilizada para 

o controle do medo e da ansiedade dos pacientes nos 

consultórios odontológicos (HARASI et al., 2017), situações que 

podem acarretar fobias odontológicas, principalmente a 

pacientes pediátricos. A hipnose também pode ser utilizada na 

gestão do comportamento do paciente infantil, quando durante 

a infiltração anestésica e também para colaboração do paciente 

no tratamento ortodôntico (HARASI et al., 2017; RAMIREZ-

CARRASCO et al., 2017). Ramirez-Carrasco et al. (2017) 

verificaram que a hipnose associada à técnica de mostrar, falar 

e fazer, conseguiu controlar a ansiedade de crianças entre 

cinco e nove anos, diminuindo a frequência cardíaca e a dor, 

durante a infiltração anestésica.  

 Em relação à ozonioterapia, essa tem potente ação 

oxidante, sendo capaz de interagir como modulador metabólico 

e imunológico (TASDEMIR et al., 2016). O ozônio (O3) está 

disponível nas formas de água, gás e gel ozonizados, podendo 
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ser utilizado topicamente e pela via parenteral (CELAKIL et al., 

2017). A ozonioterapia pode ser utilizada para redução da dor, 

contudo, Celakil et al. (2017b) não observaram diferenças entre 

os grupos ozônio e placebo, em pacientes diagnosticados com 

síndrome da disfunção da dor miofacial, após duas semanas de 

uso da mesma. Tasdemir et al. (2019) observaram que a 

aplicação tópica do ozônio gasoso em bolsas periodontais por 

duas semanas, também não apresentou efeito benéfico 

adicional nos parâmetros clínicos periodontais, após terapia 

periodontal não cirúrgica. 

 

CONCLUSÕES 

 

 As terapias complementares apresentam grandes benefícios 

na saúde do indivíduo como um todo. Todavia, ainda devem ser 

mais criteriosamente estudadas, para que apresentem mais 

evidências comprovadas da sua eficácia na Odontologia, de 

modo que assim, sejam mais difundidas pelos profissionais da 

saúde, principalmente da rede pública. Como essas terapias 

apresentam ampla aceitação por parte dos pacientes, a 

associação dessas aos tratamentos convencionais vão 

apresentar maior adesão dos pacientes e resultados mais 

efetivos, podendo acarretar economia aos cofres públicos.  
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RESUMO: A pandemia de COVID-19 representa o maior 
desafio para a saúde pública no século XXI, onde as práticas 
odontológicas representam uma área de risco, seja pela 
proximidade com o paciente, seja pela geração de aerossóis no 
consultório odontológico. Nesse cenário, os pacientes com 
comorbidades, que são aqueles que possuem alguma doença 
associada à outra, portando-as conjuntamente, podem ser 
diretamente afetados pela situação atual, uma vez que são 
altamente vulneráveis à infecção por Sars-CoV-2 e por 
problemas de saúde subsequentes. O atendimento a esses 
pacientes exige cuidados especiais já antes da pandemia, que 
utilizam de conhecimento técnico e avaliação cuidadosa, 
levando em consideração a condição clínica desses pacientes 
antes do procedimento odontológico. Com o advento da 
pandemia de COVID-19, o atendimento odontológico a esses 
pacientes apresentou mudanças na relação entre profissional e 
paciente, bem como nas questões estruturais no ambiente 
clínico, visando diminuir o risco de contaminação. Essas 
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adequações precisam ser discutidas, visto que esses pacientes 
esperam suporte contínuo e avaliação de risco individualizada. 
Desse modo, é de fundamental importância o preparo do 
cirurgião-dentista no atendimento aos pacientes com 
comorbidades nesse período de pandemia, de modo a fornecer 
o suporte necessário e reconhecer as mudanças ocorridas, 
usufruindo melhor das ferramentas tecnológicas, fundamentais 
para o contato com o paciente nesse contexto. 
Palavras-chave: Assistência Odontológica. Comorbidade. 
COVID-19. 
 

INTRODUÇÃO 

 

Em dezembro de 2019 uma pneumonia misteriosa 

chamava a atenção das autoridades da cidade chinesa de 

Wuhan, capital da província de Hubei. Em janeiro de 2020, já 

com centenas de infectados, cientistas descobrem se tratar de 

uma doença causada por uma nova variedade do coronavírus, 

nomeado de Sars-CoV-2.  

Um mês após o primeiro caso ser relatado, o surto 

causado pelo novo coronavírus é declarado pela organização 

mundial de saúde (OMS) como uma emergência global de 

saúde, com a infecção pelo vírus já tendo causado mais de 500 

mortes. No dia 11 de março a OMS declara o surto de uma 

pandemia. Paralelamente, vários países impuseram regras de 

isolamento e distanciamento social com o fechamento do 

comércio, escolas e outros setores visando diminuir a 

contaminação da população.   

Com a alta capacidade do vírus de se propagar, atividades 

que exigem íntimo contato humano e que consideradas 

essenciais como a de cuidados de saúde precisaram rever 
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todos os seus protocolos de biossegurança com o intuito de 

prevenir ao máximo que os profissionais contraíssem a doença 

em ambiente de trabalho. 

Os cirurgiões-dentistas estão entre os profissionais mais 

vulneráveis a contrair o novo coronavírus em ambiente de 

trabalho, uma vez que o exercício da odontologia exige um 

contato bastante próximo do cirurgião com o paciente, expondo 

o profissional a partículas de aerossol emitidas pelo paciente 

através das suas vias aérias superiores, o que pode culminar 

em uma transmissão da doença. Além disso o profissional é 

bastante exposto a saliva e ao sangue que podem conter alta 

carga viral. 

Com todos os riscos supracitados, os cirurgiões-dentistas 

precisaram rever todos os protocolos de biossegurança assim 

como os protocolos de conduta com seus pacientes, 

principalmente dos que tratam da conduta perante a pacientes 

de grupos de risco, como pacientes com comorbidades.  

Pacientes com comorbidades são aqueles que possuem 

alguma doença associada à outra, portando-as conjuntamente. 

O atendimento odontológico para esses pacientes, mesmo 

antes da pandemia do novo coronavírus, exigia bastante 

conhecimento técnico, experiência e cuidado redobrado com 

biossegurança por parte do cirurgião-dentista, uma vez que os 

profissionais de odontologia e seus pacientes sempre foram 

expostos a micro-organismos potencialmente fatais para 

aqueles que possuíssem algum tipo de comorbidade. Com isso, 

o atendimento a esse grupo de pacientes tornou-se ainda mais 

complexo, exigindo um aprimoramento das técnicas de 

biossegurança dentro dos consultórios odontológicos. 
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Embora o conhecimento da relação desses pacientes com 

a infecção pelo Sars-CoV-2 ainda ser muito limitada, é de 

consenso da comunidade científica que uma infecção, como a 

do novo coronavírus, tem potencial para agravar um quadro de 

imunossupressão. Martins-Chaves, Gomes e Gomez (2020) 

indicam que esses pacientes devem ser acompanhados 

cuidadosamente durante a pandemia, até que grandes estudos 

caso-controle sejam feitos com eles, a fim de avaliar a relação 

que o Sars-CoV-2 pode exercer sobre a imunossupressão. 

Desta forma, essa revisão narrativa tem como objetivo 

refletir sobre o atendimento odontológico a pacientes 

portadores de necessidades especiais, antes, durante e depois 

da pandemia de covid-19, ressaltando as abordagens, 

protocolos de atendimento a esse grupo de pacientes e sobre 

os desafios que os profissionais de odontologia estão tendo 

para adaptar os pacientes a essa nova realidade. 

 

MATERIAIS E MÉTODO 

 

O presente estudo é de natureza aplicada e abordagem 

qualitativa cujos objetivos apresentam caráter bibliográfico. 

Trata-se de uma revisão sistematizada da literatura, na qual as 

informações foram extraídas das seguintes bases de dados: 

PubMed, SciELO, LILACS e Web of Science. Os critérios de 

inclusão dizem respeito a: artigos com disponibilidade na 

íntegra, escritos nos idiomas português, inglês, espanhol e 

francês, que estivessem de acordo com a temática e com o 

objetivo propostos, incluindo-se estudos retrospectivos e outras 

revisões de literatura, ensaios clínicos randomizados e relatos 

de caso e/ou de experiência, publicados em uma janela 
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temporal entre os anos de 2015 e 2020, além de três resoluções 

e manuais publicados fora do intervalo de tempo pre definido. 

Os critérios de exclusão de artigos baseiam-se em 

publicações cujos títulos e/ou objetivos não possuíam ligação 

direta com a temática pretendida na pesquisa ou que fugiam do 

objetivo e limite de tempo de estudo. Foram empregados os 

seguintes descritores: Dentistry; Dental Care; Comorbidity; Risk 

groups; Covid-19, associados entre si pelo operador booleano 

AND. Durante a busca bibliográfica, foram encontrados 

sessenta e cinco artigos, no entanto apenas trinta e sete 

compõem a amostra utilizada nesta revisão de literatura. Os 

arquivos duplicados e que não estavam disponibilizados na 

íntegra não foram considerados nesta pesquisa. 

 

Quadro 1: Quantidade de artigos encontrados e utilizados por 

base de dados 

Descritores Base de 

Dados 

Artigos 

Encontrados 

Artigos 

Utilizados 

Covid-19 

AND Dental 

Care AND 

Comorbidity 

Web of 

Science 

1 0 

Covid-19 

AND 

Dentistry 

AND 

Comorbidity 

Web of 

Science 

0 - 

Covid-19 

AND Dental 

Web of 

Science 

16 07 
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Care AND 

Risk Groups 

Covid-19 

AND 

Dentistry 

AND Risk 

Groups 

Web of 

Science 

11 03 

Covid-19 

AND Dental 

Care AND 

Risk Groups 

AND 

Comorbidity 

Web of 

Science 

0 - 

Covid-19 

AND Dental 

Care AND 

Comorbidity 

Web of 

Science 

1 0 

Covid-19 

AND Dental 

Care AND 

Risk Groups 

AND 

Dentistry 

PubMed 20 11 

Covid-19 

AND Dental 

Care AND 

Risk Groups 

PubMed 05 05 

Covid-19 

AND Dental 

SciELO 05 05 
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Care AND 

Risk Groups 

Covid-19 

AND Dental 

Care AND 

Risk Groups 

LILACS 06 

 

06 

Total  37 artigos 

Fonte: Autoria própria 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Coronavírus Sars-CoV-2 

Em dezembro de 2019, um surto de pneumonia de origem 

até então desconhecida preocupava as autoridades de saúde 

da cidade de Wuhan no centro da China. No mês seguinte 

descobriu-se que a pneumonia era causada por uma nova 

variedade de vírus da família dos coronavírus que já eram 

bastante conhecidos no país por causa do surto de síndrome 

respiratória aguda grave (SRAG) causada pelo  SARS-Cov no 

inicio dos anos 2000. 

As primeiras pessoas infectadas pelo novo coronavírus 

tinham em comum a visita recente ao mercado de Wuhan que 

foi fechado dias após aos primeiros casos. 

 A etiologia do novo coronavírus ainda é desconhecida 

mas há a hipótese de que ele surgiu de coronavírus derivados 

de morcegos e transmitidos aos humanos através de pangolins, 

cujas escamas são comumente traficadas pelo seu valor 

medicinal (MARCHINI; ETTINGER, 2020). 
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A nova doença não é tão grave quanto a SRAG, sendo a 

maioria de casos leves mas causa sérios danos ao sistema de 

saúde pois provoca o seu sobrecarregamento devido a alta 

capacidade de propagação do vírus que é maior que a de outros 

vírus da mesma família. Segundo Guiñes (2020) apud Meng et 

al. (2020) cerca de 15% a 25% são casos graves, o que exige 

internação hospitalar. 

O novo coronavírus possui alta afinidade pelos receptores 

da enzima conversora da angiotensina 2 (ECA2), expressos 

nas células alveolares do tipo II nos pulmões, com a infecção 

ocorrendo principalmente por gotículas respiratórias emitidas 

quando uma pessoa infectado tosse ou espirra (MARCHINI E 

ETTING 2020). Também ocorre infecção através do contato 

direto com uma pessoa infectada ou quando as gotículas 

respiratórias são transportadas pelo ar, infectando pessoas 

próximas ou quando essas partículas pousam em objetos e 

uma pessoa não infectada tem contato com as partículas e as 

levam para alguma mucosa de seu corpo (ATHER et al 2020). 

A doença provocada pelo vírus que posteriormente foi 

nominada pela Organização Mundial de Saúde (OMS) de 

COVID-19 causa sintomas como tosse seca, dor de cabeça, 

mialgia e falta de ar em casos graves. O período de incubação 

até o surgimento dos primeiros sintomas é de aproximadamente 

14 dias, sendo que uma parcela dos infectados são 

completamente assintomáticos. O que é bastante preocupante 

pois por não sentirem sintomas esse grupo de infectados 

podem acabar ignorando as medidas de prevenção, de 

distanciamento e isolamento social, sendo potenciais 

disseminadores da doença. 
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Os profissionais de odontologia como já foi citado, estão 

entre os profissionais mais vulneráveis a infecção pelo 

coronavírus, pois estão completamente expostos a gotículas 

respiratórias que são emitidas pelas vias aéreas do paciente. 

Realizar atendimento odontológico em pacientes com 

necessidades especiais, minimizando o risco de infecção, é 

algo extremamente desafiador para os cirurgiões-dentistas e 

auxiliares, pois, para isso, abrirão mão de um contato mais 

próximo com o paciente, não passando assim a confiança 

necessária que esses grupo requer para que o atendimento 

ocorra sem intercorrências 

 Atendimento odontológico aos pacientes com 

comorbidades 

A definição de paciente com necessidades especiais em 

odontologia (PNE) diz respeito a quaisquer usuários que 

apresentem uma ou mais limitações, temporárias ou 

permanentes, de ordem mental, física, emocional, de 

crescimento ou médica, que os impeça de ser submetidos a 

uma situação odontológica convencional (MINISTÉRIO DA 

SAÚDE, 2006), incluindo, portanto, desde gestantes até 

portadores de transtornos psíquicos ou de comorbidades que 

afetem sistematicamente a qualidade de vida dos pacientes. A 

odontologia para pacientes especiais (OPNE) foi reconhecida 

como especialidade odontológica pelo Conselho Federal de 

Odontologia (CFO) em 2002 por meio da Resolução CFO 

25/2002, conferindo ao cirurgião-dentista habilitado nessa área 

o direito de prestar atenção odontológica a pacientes que 

possuam graves distúrbios de comportamento; condições 

incapacitantes, temporárias ou definitivas, em nível 
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ambulatorial, hospitalar ou domiciliar; problemas especiais de 

saúde com repercussão na cavidade oral e estruturas anexas. 

Embora representem parcela significativa da população, o 

acesso desses usuários aos serviços odontológicos ainda é 

deficitário, o que pode estar relacionado a fatores como: 

formação acadêmica, manejo dos pacientes e/ou barreiras 

físicas que inviabilizam a acessibilidade desses pacientes. 

Dentro da esfera do Sistema Único de Saúde (SUS), a 

dificuldade de acesso desses usuários decorre, sobretudo, em 

função de a equipe de saúde bucal (eSB) na Atenção Primária 

não se apresentar capacitada para prestar a devida assistência. 

 A partir dessa demanda de atendimento e, ainda, visando 

cumprir os princípios basilares do SUS de universalidade de 

acesso e integralidade de assistência, em 2006, o Ministério da 

Saúde cria os Centros de Especialidades Odontológicas 

(CEOs), com vistas a preencher as lacunas associadas à 

necessidade de criação de uma rede assistencial consistente 

para produção de serviços odontológicos especializados 

consoante às diretrizes da Política Nacional de Saúde Bucal 

(MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2004; MINISTÉRIO DA SAÚDE, 

2006).  

Dessa forma, houve grande avanço na quantidade e 

qualidade de atendimento ofertados nesses CEOs, que 

passaram a ser habilitados ao atendimento de PNEs. 

Paralelamente, em 2012, houve a criação da Rede de Cuidados 

à Pessoa com Deficiência (RPCD) que, por sua vez, permitiu 

ampliar e articular os pontos de atenção à saúde para pessoas 

com deficiência no âmbito do SUS. Apesar desses esforços, 

Morais Junior et al (2018) constataram uma grande deficiência 

no atendimento a pacientes portadores de necessidades 
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especiais na média complexidade – CEOs –, a qual não está 

necessariamente relacionada à quantidade de Centros 

habilitados que estão distribuídos nas capitais brasileiras e 

Distrito Federal, mas sim em como esses centros estão 

distribuídos por entre essas cidades. 

É importante ressaltar ainda que a formação acadêmica 

exerce influência fundamental sobre as redes de atendimento à 

pessoa com deficiência. Partindo do pressuposto que a OPNE 

se apresenta como disciplina optativa ou, na maior parte dos 

casos, não existe nos inúmeros currículos de graduações em 

odontologia, a ausência de experiências com esses pacientes 

durante a vida acadêmica influi negativamente sobre a 

quantidade de profissionais interessados em especializar-se na 

área. Ademais, segundo Viana et al (2017), ainda hoje, pode 

ser observada inadequação da estrutura física nos locais de 

atendimento, a qual dificulta o acesso ao tratamento, bem como 

falta de profissionais com preparo científico, técnico e 

emocional para o atendimento desses indivíduos.  

O cirurgião-dentista deve lançar mão de determinados 

artifícios para o atendimento desses pacientes. No que tange 

aos pacientes portadores de transtornos, como o Espectro 

Autista (TEA), ou síndromes, como a trissomia do cromossomo 

21 (Síndrome de Down), o acolhimento é de fundamental 

importância para o desenvolvimento de uma relação saldável 

entre a equipe que irá prestar a assistência odontológica e o 

paciente. É fundamental que, nessas situações, o cirurgião-

dentista individualize o atendimento, possibilitando uma 

intervenção segura e que não gere estresse ou ansiedade no 

paciente, que podem, por sua vez, atrapalhar o tratamento. 
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 Em pacientes não colaborativos, pode-se utilizar sedação 

como ferramenta possibilitadora da atividade clínica, seja por 

meio de medicações (em geral, benzodiazepínicos) ou pela 

aplicação de óxido nitroso. No que diz respeito a pacientes com 

outras comorbidades, como hipertensão e diabetes 

descompensados, nefropatias, hepatopatias, cardiopatias, 

pacientes em tratamento antineoplásico ou que estejam 

hospitalizados, é de salutar importância a ação de uma equipe 

multiprofissional que permaneça em constante diálogo, com 

vistas a melhora do estado de saúde do paciente. As 

intervenções odontológicas, muitas vezes, não são possíveis de 

ser realizadas em ambulatório, sendo necessário um aparato 

maior na terapêutica desses pacientes. No entanto, os entraves 

associados à formação profissional e questões voltadas para a 

acessibilidade tornam a prejudicar a qualidade de saúde bucal 

e consequentemente, a qualidade de vida desses pacientes, os 

quais permanecem à margem dos serviços odontológicos. 

 Atendimento odontológico a pacientes com 

comorbidades frente à pandemia de covid-19 

A atual pandemia da COVID-19 é uma situação única e 

sem precedentes que representa o maior desafio para a saúde 

pública do século XXI (MARTINS-CHAVES; GOMES; GOMEZ, 

2020). Nesse cenário, as práticas odontológicas representam 

uma área de risco, à medida que facilitam o caminho de 

contaminação por meio da inalação de gotículas no ar 

(KILIÇARSLAN; ŞENEL; ÖZCAN, 2020). Esse maior risco no 

tratamento odontológico ocorre, principalmente, porque existe 

um contato próximo e prolongado entre o provedor e o paciente, 

além da geração de aerossóis pela maioria dos procedimentos, 

que são contaminados com saliva, sangue, outras secreções ou 
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partículas de tecido do paciente (BELTRÁN-AGUILAR; 

BENZIAN; NIEDERMAN, 2020) 

 Martins-Chaves, Gomes e Gomez (2020) apontam que a 

maioria dos procedimentos odontológicos gera aerossol, sendo 

essa a principal preocupação clínica dentro da situação da 

pandemia. A propagação do aerossol viral foi confirmada pela 

detecção de SARS-CoV-2 em amostras de ar até quatro metros 

de distância das enfermarias gerais de COVID-19 e o vírus pode 

sobreviver em superfícies expostas contaminadas com 

gotículas de saliva até nove dias, mostrando grande viabilidade 

em aço inoxidável e plástico, os principais constituintes dos 

instrumentos e equipamentos odontológicos. Além disso, os 

tecidos da cavidade oral expressam ACE2 especialmente em 

glândulas salivares e células epiteliais da língua. Desse modo, 

a mucosa oral, além de ser uma fonte de disseminação de 

aerossol infectado, também é altamente suscetível à infecção 

por SARS-CoV-2, o que coloca os dentistas e os pacientes em 

uma das posições mais vulneráveis no contexto COVID-19. 

Um ponto a ser considerado é que muitos pacientes com 

necessidades especiais estão no grupo de risco, o que significa 

que são pessoas em condições ou com fatores que os colocam 

em maior risco de desenvolver doença grave, além de levá-los 

à morte (AZEVEDO et al., 2020). Nesse sentido, pacientes 

imunocomprometidos, como aqueles em terapia anticâncer, 

receptores de transplantes, com problemas médicos 

subjacentes e comorbidades podem ser diretamente afetados 

pela situação atual, uma vez que esse grupo é altamente 

vulnerável à infecção por coronavírus SARS-CoV-2 e 

problemas de saúde subsequentes, incluindo aqueles com risco 

de vida (DZIEDZIC; TANASIEWICZ; TYSIĄC-MIŚTA, 2020). 
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Além disso, desfechos graves geralmente ocorrem em 

pacientes mais velhos do sexo masculino com comorbidades 

secundárias, sendo hipertensão, doenças crônicas do sistema 

respiratório, diabetes e cardiopatias destacadas como fatores 

de risco potenciais (MARTINS-CHAVES; GOMES; GOMEZ, 

2020) 

As avaliações de risco para pessoas em diferentes 

condições devem ser fundamentais para o tratamento clínico 

(DZIEDZIC; TANASIEWICZ; TYSIĄC-MIŚTA, 2020). Pacientes 

com comorbidades existentes correm maior risco de 

desenvolver complicações orais se deixados sem cuidados por 

um período tão longo, sendo uma obrigação ética e moral dos 

cirurgiões-dentistas fornecer atendimento a esses pacientes. A 

odontologia de cuidados paliativos é definida como o manejo de 

pacientes com doença progressiva e muito avançada para os 

quais a cavidade oral foi comprometida pela doença direta ou 

indiretamente como resultado dos cuidados recebidos, sendo o 

foco do cuidado voltado para a qualidade de vida imediata. No 

atual contexto, como os pacientes com comorbidades são 

vulneráveis ao desenvolvimento de COVID-19 severa, é 

essencial evitar sua exposição à doença. Assim, a 

teleodontologia pode ser uma ferramenta eficiente no 

fornecimento de atividades domiciliares pelo computador, 

sendo uma alternativa para as consultas presenciais durante a 

pandemia (YADAV et al., 2020). 

A teleodontologia pode ajudar a estabelecer uma 

comunicação pessoal com os pacientes, diagnóstico de 

condições bucais, prescrição de analgésicos para alívio da dor 

e fornecimento de cuidados bucais para alívio de apoio em casa 

(YADAV et al., 2020). Giudice et al. (2020) apontam que a 
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crescente disponibilidade de internet e o desenvolvimento de 

dispositivos poderosos e versáteis como smartphones, tablets 

e laptops podem, no futuro, permitir que a telemedicina se torne 

relevante na sociedade atual, mudando a forma como os 

serviços de assistência e saúde são fornecidos. Nesse 

contexto, Kiliçarslan; Şenel e Özcan (2020) discorrem sobre a 

importância de uma triagem remota inicial, realizada por 

telefone ou internet, de modo a reduzir o número de pacientes, 

solucionando casos de pacientes que buscam apenas 

informação e tratando inicialmente os pacientes com queixas 

concretas. 

Pacientes que vem à clínica devem ser avaliados com o 

máximo de cuidado em termos de COVID-19 e aqueles com 

sintomas como febre alta devem ser monitorados 

(KILIÇARSLAN; ŞENEL; ÖZCAN, 2020). Segundo Martins-

Chaves; Gomes e Gomez (2020) cuidados urgentes, como 

alívio da dor aguda ou inchaço leve, devem ser tratados 

remotamente com prescrição de medicamentos e 

acompanhamento por telefone ou videoconferência e o 

atendimento de emergência, como inchaços comprometendo 

as vias aéreas, deve ser realizado em salas com pressão 

negativa, seguindo os procedimentos de controle de infecção. 

Os procedimentos eletivos e urgentes devem ser evitados em 

pacientes imunocomprometidos, mesmo que sejam 

assintomáticos e, em caso de emergência, deve ser realizado 

em sala de pressão negativa, seguindo as medidas para 

controle de infecção.  

 Entre as medidas de controle de infecção destacam-se o 

extenso protocolo de higiene das mãos empregando-se solução 

hidroalcoólica de 60 a 85%, uso de todos os equipamentos de 
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proteção individual (EPI), aplicação da técnica de quatro mãos, 

cobertura dos equipamentos com barreiras físicas descartáveis 

e válvulas anti-refração instaladas nas peças de mão, lavagem 

pré-procedimento com peróxido de hidrogênio a 1% ou 

povidona a 0,2%, indicadas para reduzir o potencial de 

transporte do SARS-CoV-2, desinfecção do ambiente clínico 

antes e após o atendimento odontológico, com álcool 

isopropílico 70% ou hipoclorito de sódio 0,1%, descarte 

adequado do lixo e, em especial, a diminuição da produção de 

aerossol (MARTINS-CHAVES; GOMES; GOMEZ, 2020). 

Dziedzic, Tanasiewicz e Tysiąc-Miśta (2020) discorrem sobre 

regras básicas para evitar a produção de aerossol, que podem 

reduzir significativamente o risco de transmissão viral de 

pessoa para pessoa, como evitar o uso da seringa tríplice, uso 

do isolamento absoluto e sucção de alto volume, deixando o 

consultório por pelo menos trinta minutos depois do 

procedimento usando pressão negativa, além de reservar 

pacientes que requerem atendimentos geradores de aerossol 

para o final da sessão clínica. 

Dziedzic, Tanasiewicz e Tysiąc-Miśta (2020) ressaltam 

que um grande número de pacientes com necessidades 

complexas possa sofrer de problemas médicos e/ou dentários 

como resultado de atendimento médico/odontológico adiado, 

cirurgias remarcadas, regimes de medicação interrompidos e 

falta de acesso a consulta com clínicos gerais e especialistas. 

Além disso, indivíduos com imunidade diminuída devem ser 

considerados o maior grupo de risco devido à grave progressão 

da doença. Do mesmo modo, os pacientes odontológicos que 

sofrem de condições autoimunes e/ou inflamatórias, como 

pênfigo, síndrome de Sjögren ou lúpus eritematoso e que estão 
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sob terapia imunomoduladora de longo prazo (usando 

corticosteróides) também estão predispostos a progressão 

grave da COVID-19, devido à redução dos mecanismos virais 

do hospedeiro. Esses pacientes devem ser encorajados e 

aconselhados a continuar a terapia durante a pandemia, uma 

vez que pode ocorrer a exacerbação potencial das lesões orais 

autoimunes.  

As doenças crônicas mais comuns como diabetes, 

hipertensão e problemas cardíacos podem ficar mal 

controlados, afetando o estado geral de saúde e restringindo as 

indicações para cuidados odontológicos mais complexos e 

invasivos (DZIEDZIC; TANASIEWICZ; TYSIĄC-MIŚTA, 2020). 

Somado a isso, Bermúdez-Jiménez, Gaitán-Fonseca e 

Aguilera-Galaviz (2020) mostram que as emergências e 

condições odontológicas estão atualmente na população e 

afetam pacientes altamente vulneráveis, de maneira que o 

cirurgião-dentista e o especialista não podem parar ou omitir o 

atendimento por longo período de tempo, visto que, se não 

houver atendimento odontológico, o estado sistêmico desses 

pacientes pode piorar significativamente e não exatamente por 

causa da pandemia de COVID-19. Assim, deve-se enfatizar a 

importância de obedecer o protocolo baseado em evidências 

publicadas para controlar a infecção não somente devido à 

pandemia, mas também ao grande número de riscos que 

existem diariamente no consultório odontológico.     

Yadav et al. (2020) destaca que a eliminação da infecção 

oral é importante, visto que uma alta carga bacteriana é 

sugerida como fator de risco para o desenvovimento de 

superinfecções bacterianas e complicações COVID-19. Desse 

modo, é essencial criar consciência entre os cuidadores de 
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linha de frente sobre a importância de uma boa administração 

da higiene oral e do estabelecimento de uma equipe para 

fornecer cuidados odontológicos paliativos, por meio de 

programas de treinamento online para todos os profissionais de 

saúde. Ademais, a teleodontologia deve ser incetivada para a 

triagem oral de pacientes, devendo o cirugião-dentista 

compreender a importância do cuidado compassivo e da forma 

de lidar com pacientes e familiares que enfrentam doenças 

terminais. Desse modo, as necessidades odontológicas de 

pacientes em condições limitantes de vida não serão 

negligenciadas. 

Kara et al. (2020) suspeitam que há evidência suficiente 

para apoiar uma relação próxima entre a gravidade da 

periodontite e infecções por COVID-19. Essa relação pode ser 

causada pelo aumento da resposta imunológica mediada por 

Galectina-3 e pelo aumento da adesão viral. Além disso, os 

autores discorrem que a doença periodontal atua dentro do 

mesmo modelo inflamatório crônico visto em outras condições, 

como doenças cardiovasculares, diabetes, obesidade, 

envelhecimento e hipertensão, o que aponta uma forte 

correlação entre a doença periodontal e a condição sistêmica. 

Nesse contexto, deve-se enfatizar a importância de manter a 

doença periodontal sob controle e manter uma higiene oral 

rigorosa durante esse período de COVID-19. 

Azevedo et al. (2020) levantam questões a respeito do 

atendimento de pacientes com necessidades especiais, haja 

vista que parte desses pacientes pertencem ao grupo de risco 

e sua assistência deve ser melhor discutida. Muitos pacientes 

exigem a presença de uma acompanhante durante o 

atendimento odontológico, seja para mediar a comunicação 
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entre o paciente e o cirurgião-dentista seja para ajudar na 

estabilização protetora ou mesmo para se sentir seguros e 

permitir o tratamento odontológico.  

Essa situação também coloca o familiar em risco 

desnecessário e ainda com necessidade de fornecimento de 

EPIs, raros nos dias de hoje. Além disso, o medo de dentista 

constitui outro desafio em relação à gestão do comportamento, 

por isso a importância de usar técnicas de cuidado integrado 

com abordagem geral, mas individualizada, para cada paciente. 

Em contrapartida, tratando-se de atendimentos de urgência, 

cada abordagem é ainda mais complexa, não restando, muitas 

vezes, tempo para construir uma relação com o paciente. Nesse 

sentido, ferramentas tecnológicas podem ser excelentes 

facilitadoras, permitindo expandir as formas de comunicação, 

com o uso de recursos presentes no dia a dia, como a internet, 

que podem ser soluções eficazes para apresentar os 

pais/cuidadores e pacientes à prática odontológica que está 

sendo realizada na pandemia. 

Marchini e Ettinger (2020) reforçam que idosos com 

múltiplas comorbidades que vivem na comunidade têm menor 

probabiidade de procurar atendimento de saúde bucal, o que 

pode ser causado pela combinação de medo de ser exposto a 

procedimentos geradores de aerossol de alto risco e saber que 

os idosos apresentam maior risco de infecção. Atualmente, 

procedimentos de triagem e tratamento recomendados ao tratar 

adultos mais velhos, especialmente aqueles com demência, 

são difíceis de seguir com segurança. Para idosos com 

demência, seguir as melhores práticas da COVID-19, como o 

uso de máscaras faciais na área de recepção e o enxágue bucal 

pré-operatório, pode ser algo desafiador ou impossível. Além 
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disso, muitos idosos apresentando problemas de audição e 

visão, a comunicação de uma distância social e/ou usar uma 

máscara N95 com protetor facial pode ser um desafio. Ademais, 

mesmo os cuidados de saúde bucal urgentes e emergentes e o 

seguimento de fluxogramas recomendados podem ser um 

desafio, pois algumas perguntas, como a identificação do nível 

da dor, só podem ser estimadas para pacientes com 

comprometimento cognitivo. Por fim, o pequeno e proativo 

grupo de provedores de saúde bucal dedicado à odontologia 

geriátrica enfrentará os novos e maiores desafios à medida que 

o mundo se reconstrói após  a atual crise da pandemia da 

COVID-19. 

 

CONCLUSÕES  

 

Com base na análise dos estudos, observa-se que os 

pacientes com comorbidades necessitam de um atendimento 

individualizado, considerando sua condição clínica e seu estado 

de saúde. Além disso, o atendimento odontológico a esses 

pacientes deve aproveitar as novas ferramentas tecnológicas 

para estabelecer o contato entre profissional e paciente, 

buscando fornecer as devidas orientações a esse grupo. Dessa 

forma, será possível ouvir as queixas dos pacientes, 

identificando as situações que se tratam de urgência ou 

emergência, de modo a fornecer atendimento seguindo todas 

as normas de biossegurança requeridas nesse período, 

evitando, sobretudo, a contaminação e agravamento do estado 

clínico. 
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RESUMO: A evasão é um dos maiores problemas de qualquer 
nível de ensino, estando presente no ensino superior brasileiro, 
público e privado. O abandono do aluno sem a finalização dos 
seus estudos representa uma perda social, de recursos e de 
tempo de todos os envolvidos no processo de ensino. A 
presente pesquisa objetivou realizar uma análise da evasão dos 
alunos que ingressaram no curso de Odontologia da 
Universidade Federal da Paraíba no ano de 2012, relacionando 
o percentual de evasão ao programa de ações afirmativas do 
Governo Federal. Através de um estudo de coorte retrospectivo 
utilizando o Sistema Integrado de Gestão Acadêmica da 
Coordenação do Curso e técnica de documentação direta 
extensiva. Identificou-se 84 matrículas no primeiro e segundo 
semestres, o percentual de evasão foi 35%. O percentual de 
ingressantes do sexo masculino e que não pertenciam as cotas 
foram os que mais evadiram, não apresentando significância 
estatística. Verificou-se um elevado percentual de evasão no 
curso de graduação em Odontologia da UFPB, entre os 
discentes que ingressaram no ano de 2012. Há a necessidade 
da realização de mais estudos, visando elaborar ações e 



EVASÃO NO CURSO DE ODONTOLOGIA DA UFPB 
 

176 
 

medidas voltadas à resolução, ou amenização, das principais 
dificuldades que levam os alunos a desistirem do curso. 
Palavras-chave: Odontologia. Educação superior. Ensino.  
 

INTRODUÇÃO 

 

O crescimento do ensino superior no Brasil ocorreu pelo 

incentivo de leis federais às Instituições de Ensino Superior 

públicas e à iniciativa privada, gerando o acréscimo de vagas e 

facilitando que um número maior de estudantes chegasse ao 

ensino superior (SILVA, SPIGER, AMANTE, 2017).  

Entre essas, destaca-se a Lei nº 12.711/2012 - Lei das 

Cotas para o Ensino Superior, onde 50% das vagas por curso 

e turno nas Instituições Federais de Educação Superior (IFES) 

são reservadas para estudantes egressos do ensino médio 

integralmente realizado em escola pública. Dentro destas vagas 

há também cotas para estudantes cuja renda familiar bruta seja 

igual ou inferior a um salário mínimo e meio, per capita, para 

estudantes portadores de deficiência e para estudantes pretos, 

pardos e indígenas. A lei apresentou ainda que as instituições 

deveriam implementar, no mínimo, 25% (vinte e cinco por 

cento) da reserva de vagas prevista nesta Lei, a cada ano, e 

teriam o prazo máximo de 4 (quatro) anos, a partir da data de 

sua publicação, para o cumprimento integral do disposto nesta 

Lei. (BRASIL, 2012). 

As políticas de ação afirmativa estão relacionadas à 

promoção da igualdade de oportunidade, pois têm como 

objetivo oferecer a possibilidade de concorrer a determinadas 

vagas no Ensino Superior a indivíduos que não teriam esse 

acesso (COSTA e DIAS, 2015). 
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Por outro lado, em posição contrária ao acesso à 

educação superior, tem-se uma outra realidade, a evasão, 

sendo um dos maiores problemas de qualquer nível de ensino, 

estando presente no ensino superior brasileiro, público e 

privado. O abandono do aluno sem a finalização dos seus 

estudos representa uma perda social, de recursos e de tempo 

de todos os envolvidos no processo de ensino, pois perdem os 

alunos, seus professores, a instituição de ensino, o sistema de 

educação e toda a sociedade (ou seja, o país) ( LOBO, 2012).  

O tema da evasão tem sido discutido com frequência nas 

universidades, pois trata-se de um fenômeno complexo e que 

interfere na gestão universitária por todo o Brasil, existindo uma 

busca em compreender as causas desse infortúnio ( 

CAVALCANTI et al, 2010; COSTA et al., 2015; LAMERS, 

SANTO, TOASSI, 2017, SOUZA, FADEL, FERRACIOLI, 2016). 

Uma das formas mais eficientes para se medir a evasão 

escolar, reside no acompanhamento do estudante durante a 

sua trajetória escolar, o que permite identificar se o estudante 

concluiu o curso ou o abandonou, mudou de curso ou de 

instituição (LOBO,2012). 

O intervalo de tempo de observação constitui-se em uma 

importante informação quando se mensura a ocorrência de 

evasão. Afinal, a evasão é um evento e ocorre no espaço-

tempo; então, quando se observa ocorrências de evasão, estas 

aconteceram em algum momento do tempo (ROVIDA, 

SUMIDA, SANTOS, 2015). 

É sabido que a escolha profissional é uma fase difícil e 

costuma causar angústias e dúvidas, pois é nesse período que 

o estudante deverá escolher o curso no qual passará por um 

bom período de tempo. Para isso é importante que haja uma 
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pesquisa detalhada sobre todas as profissões que ele pretende 

atuar, além da pesquisa sobre o mercado de trabalho, e a partir 

daí ficará mais fácil sua decisão (CUSTÓDIO et al., 2018). 

Dados do Censo da Educação Superior (BRASIL, 2019), 

evidenciam que a Odontologia não está descrita entre os dez 

maiores cursos por número de matrícula. Na área da saúde 

destacam-se: Enfermagem em quinto lugar, Educação Física 

em oitavo e Medicina em nono. 

 Além da escolha do curso, algo que cabe apenas ao 

aluno, a instituição de ensino também tem forte influência na 

adesão e permanência do acadêmico, pois, durante a 

graduação, ele passa por etapas que podem consolidar ou não 

sua escolha profissional (ROSA e RIBEIRO, 2018). 

A Universidade Federal da Paraíba (UFPB) possui vários 

programas de assistência estudantil, sendo coordenados pela 

Pró-reitoria de Assistência e Promoção Estudantil. E ainda 

programas de monitoria, pesquisa e extensão, onde são 

divulgados editais para participação dos discentes com direito 

a bolsa, os quais ajudam na identificação do aluno com o curso 

selecionado, bem como permite um auxílio financeiro para 

aqueles contemplados com a bolsa. 

Alguns pesquisadores investigando os motivos do 

abandono pelos alunos de uma instituição localizada em uma 

cidade no interior de São Paulo (SP), tanto do setor público 

quanto privado, encontraram relatos, pelos discentes das 

instituições particulares, relacionados à dificuldade financeira. 

E os alunos de instituições públicas tendem a passar por uma 

mudança de cidade para fazer o curso escolhido, o que resulta 

em uma necessidade de suporte da família, quer seja no 

quesito financeiro, como também emocional, durante todo o 
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período do curso. Para esses, existem ainda motivos 

relacionados com os problemas da própria instituição, que 

podem ser associados tanto a estrutura física como também 

acadêmica (AMBIEL et al., 2016).  

A natureza dos motivos está relacionada com aspectos 

psicológicos e individuais, sendo também estes os aspectos 

que causam abandono. Assim, a teia de relações que contribui 

para causar evasão é imbricada, dificultando destacar aquelas 

que realmente preponderam na decisão (PRESTES e FIALHO, 

2018). Ou seja, os motivos da evasão, nunca são pontuais, 

portanto, não é de fácil resolução, uma vez que não depende 

unicamente da Instituição. 

A Comissão Especial de Estudos sobre a Evasão nas 

Universidades Públicas Brasileiras apontou uma série de 

fatores que, isoladamente ou interrelacionados contribuem para 

que os estudantes abandonem seu curso de graduação. Os 

fatores foram classificados em três ordens: aqueles que se 

relacionam ao próprio estudante; os relacionados ao curso e à 

instituição, e os fatores socioculturais e econômicos externos 

(ANDIFES, 2019). 

Estudo realizado com estudantes da Universidade 

Federal do Maranhão,  

Dados atuais do Censo da Educação Superior 

evidenciam que o número de participantes no Exame Nacional 

de Ensino Médio tem diminuído desde 2016, por outro lado, 

devido ao aumento das ofertas de vagas nas instituições, 

públicas e privadas, o número de matrículas tem aumentado, 

sendo o setor privado, aquele que mais absorve esses jovens, 

de cada quatro estudantes de graduação três frequentam uma 

instituição privada. Em paralelo a este aumento a taxa de 
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desistência vem aumentado, tanto em instituições públicas e 

privadas, mesmo entre aqueles estudantes que possuem 

financiamento, no caso das privadas, sendo aqueles jovens que 

não possuem financiamento os que mais evadem, e em relação 

ao sexo o  masculino foi aquele que mais desistiu da sua 

graduação (BRASIL, 2019).  

A pesquisa realizada pelo Censo da Educação Superior 

2019 mostrou que a alta taxa de desistência nos cursos de 

graduação, principalmente em cursos de licenciatura, é uma 

das causas da ampliação do número de vagas remanescentes. 

Outra causa desse fenômeno está diretamente relacionada ao 

formato do Sistema de Seleção Unificada (SISU), que permite 

ao participante do Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) 

encontrar o curso possível com a nota alcançada, mesmo que 

em uma unidade da federação distante de sua residência 

(BRASIL, 2019).  

No caso do curso de graduação em Odontologia, as 

taxas de evasão têm aumentado ao longo dos anos. Em um 

estudo longitudinal retrospectivo, na Faculdade de Odontologia 

de Araçatuba (UNESP), constatou-se que de um total de 640 

acadêmicos, que ingressaram entre 1992 e 1999, o índice 

médio de evasão foi de 2,19% (RODIVA, SUMIDA, SANTOS, 

2015).  

Na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, foi 

realizado uma análise da evasão e retenção entre os 

estudantes de Odontologia do curso noturno, no período de 

2010-2014. Dos 121 estudantes, 49 (40,5%) estavam em 

situação de retenção, especialmente por reprovação e 24 

(19,8%) evadiram do curso (LAMERS, SANTOS, TOASSI, 

2017). 
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Um estudo longitudinal retrospectivo recente foi 

realizado em cursos de graduação presencial da Universidade 

Federal da Paraíba, sobre as taxas de evasão escolar ocorridas 

no período do Reuni (Reestruturação e Expansão das 

Universidades Federais), de 2007 a 2012, e após o seu término. 

Os resultados mostram que na vigência do Reuni, a taxa anual 

de evasão ao nível da instituição ficou quase inalterada, em 

torno de 15%, mas, posteriormente, vem apresentando uma 

crescente elevação. Analisando separadamente os cursos por 

Centros de Ensino, o Centro de Ciências da Saúde, cujo curso 

de Odontologia está inserido, apresentou um média e desvio 

padrão de evasão de 13,9 ± 2,4, ocupando a quinta posição dos 

dez centros analisados, em ordem crescente de evasão 

(PRESTES e FIALHO, 2018). 

Diante desse contexto, a presente pesquisa objetivou 

identificar o percentual de evasão entre alunos ingressantes no 

Curso de Odontologia, e analisar a participação dos alunos que 

ingressaram no Programa de Ações Afirmativas entre os 

evadidos. 

 

MATERIAIS E MÉTODO 

 

  Foi realizado um estudo de coorte retrospectivo, cujo 

interesse foi entender o comportamento de um grupo de 

estudantes que compartilham um mesmo ambiente durante um 

tempo específico (turmas, gerações etc). Estudos desta 

natureza, que se preocupam em analisar séries específicas ou 

períodos específicos, requerem intervalos de tempo de 

observações que atendam a estas especificidades. O intervalo 

de tempo de observações constitui-se em uma importante 
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informação quando se mensura a ocorrência de evasão. Afinal, 

a evasão é um evento e ocorre no espaço – tempo; então, 

quando se observa ocorrências de evasão, estas aconteceram 

em algum momento do tempo. (FREITAS, 2016). 

Uma das Formas mais eficientes, para se medir a evasão 

escolar, reside no acompanhamento do estudante durante a 

sua trajetória escolar. Esse acompanhamento permite 

identificar se o estudante concluiu o curso ou o abandonou, 

mudou de curso ou de instituição (LOBO; LOBO, 2012). 

Universo e Amostra:        

O universo foi composto pelos discentes do curso de 

Odontologia da Universidade Federal da Paraíba e a amostra, 

foi composta por duas turmas:  2012.1, com 46 ingressantes no 

semestre, e 2012.2, com 38 ingressantes no semestre, 

totalizando 84 alunos  

Coleta dos dados: 

Os dados foram coletados a partir do SIGAA (Sistema 

Integrado de Gestão de Atividades Acadêmicas) da 

coordenação do curso de Odontologia. 

Primeira ação: sorteio de qual o ano foi analisado. 

Segunda ação: foi obtida a lista desses alunos no 

sistema. 

Terceira ação: foi registrada a forma de ingresso dos 

discentes. 

Quarta ação: foram identificados os alunos ingressantes 

por cotas e por livre demanda. 

Quinta ação: foram verificados os alunos que concluíram 

o curso no tempo mínimo que é de 5 anos. 

Sexta ação: pela matrícula inicial de cada estudante, 

foram localizados aqueles que ainda estão cursando 
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Odontologia, ou seja, o cálculo de retenção. Foi considerado 

como retido, aquele discente que não concluiu o curso no 

período de integralização mínimo.  

Sétima ação: os históricos dos alunos evadidos foram 

analisados, sendo observado a qual ano pertence o último 

componente cursado. 

Análise dos dados:   

 Os dados foram transcritos para um banco de 

dados do SPSS 2.0 e realizada a estatística descritiva. A taxa 

de evasão foi calculada considerando o número de alunos que 

ingressaram em 2013 e que concluíram em 2018, aqueles que 

apresentavam matrícula ativa, ou não concluíram no tempo 

mínimo, determinado no Plano Político Pedagógico do Curso de 

Odontologia da UFPB, foram considerados como retido e os 

que apresentavam a matrícula cancelada foram considerados 

como evadido. A análise individual do histórico se faz 

necessária pois o sistema considera o semestre que o aluno 

está cursando aquele componente, e o aluno pode estar 

cursando no segundo ano, um componente do primeiro, dessa 

forma pode ser observado o real ano de desistência.   

Considerações Éticas: 

O trabalho foi apresentado à Coordenação do Curso de 

Odontologia, obtendo carta de anuência para coleta dos dados 

junto ao Sistema Acadêmico da Universidade Federal da 

Paraíba e submetido ao comitê de ética CAAE: 

13196419.1.0000.5188. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

O Curso de Odontologia da Universidade Federal da 

Paraíba tem em média 40 ingressantes por semestre, no ano 
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de 2012, objeto do presente estudo, ingressaram 84 jovens na 

instituição, sendo 46 no primeiro período e 38 no segundo 

período.  Do total 65 ingressaram pelo vestibular, 17 pelo 

ENEM/SISU, 1 por Liminar, e 1 através de convênio PEC-G.  

 

Figura 1: Distribuição dos discentes do Curso de Odontologia 

segundo a Forma de Seleção paro seu Ingresso.  

 

 
Fonte: Pesquisa direta 2019. 

 

Para graduação em Odontologia na UFPB são 

necessários 10 semestres, dessa forma, os estudantes 

analisados deveriam concluir o curso no ano de 2017. Após 

análise dos dados foi obtida a figura (2) abaixo, cujo percentual 

de evasão foi de 34%, superior aos estudos presentes na 

literatura.  Como o de Prestes e Fialho (2018), com estudantes 

de 2007 a 2012, cuja taxa anual de evasão na UFPB para os 

cursos da área de saúde apresentou uma média e desvio 

padrão de 13,9 ±2,4. Lamers, Santos e Toassi (2017) com 

estudantes de Odontologia, do curso noturno, no período de 
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2010-2014, na Universidade Federal no Sul do Brasil, 19,8%. 

Saliba et al. (2006) na Faculdade de Odontologia de Araçatuba 

(UNESP) estudo longitudinal retrospectivo, 1992 e 1999, o 

índice médio de evasão foi de 2,19%. 

Este alto percentual de evasão corrobora com os estudos 

do Censo Educacional que apresentou uma taxa de desistência 

acumulada de 59%, para os cursos de graduação nas 

Instituições de Ensino Superior do Brasil. Infelizmente o 

CENSO não apresenta uma posição específica para área de 

saúde, mas dá uma posição geral, quando faz uma relação para 

cada 10 000 habitantes, no ano de 2012, 17, 1 ingressaram em 

cursos de Sáude e Bem Estar, e em 2018 apenas 9,0 

concluíram a graduação.( BRASILb, 2019)  

O percentual de retenção, 10%, foi inferior ao Estudo de 

Lamers, Santos e Toassi (2017), com estudantes do curso 

noturno da Universidade Federal do Sul que foi de 40,5%. É 

válido ressaltar que entre os 9 retidos apenas 2 são do 

programa de Ações Afirmativas. 

Analisando o perfil do estudante, (Tabela1), observa-se 

que a UFPB já estava avançando nesse tema, cuja Lei nº 

12.711/2012, que garante 50% das vagas das instituições de 

ensino federais para estudantes que se enquadram no contexto 

da política de cotas. O presente estudo investigou os 

ingressantes no ano de 2012, o qual 30,5% eram ingressantes 

do Programa de Ações Afirmativas, evidenciando o 

compromisso da UFPB com a sociedade. 
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Figura 2. Percentual de Evasão dos Ingressantes de 

Odontologia do ano de 2012. 

 
Fonte: Dados pesquisados pela própria pesquisadora 

 

Buscando uma associação em relação ao sexo e a 

evasão, foram retirados os 8 alunos retidos e observa-se que 

entre o alunos do Curso de Odontologia que ingressaram em 

2012 e evadiram, 21% são do sexo masculino e 17,1% do sexo 

feminino, não existindo associação estatisticamente 

significante, entre evasão e sexo (Tabela 2). No da Censo da 

Educação Superior, o sexo masculino representa aquele que 

mais evade da Graduação, bem como o sexo feminino 

representou 73,8% dos concluintes na área de saúde (CENSO, 

2019)  

A soberania do sexo feminino no Curso de Odontologia 

é evidenciado nos estudos que analisam o perfil de egresso 

desses jovens, como o estudo de Querino, Peixoto e Sampaio 

(2017) com egressos da Universidade Estadual da Paraíba, 

Ferraz et al. (2017) com egressos da Universidade Estadual do 

Piauí. No trabalho realizado com estudantes do último período 
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da Universidade Federal de Santa Catarina (SILVA, SPIGER, 

AMANTE, 2018) 

 

Tabela 1. Caracterização da amostra segundo o sistema de 

cotas para ingresso no curso: Sistema de cotas versus número 

de ingressantes no curso de Odontologia da UFPB em 2012: 

 

Cotas Número de alunos (%) 

Ampla concorrência 59 69,5 

Candidato preto ou pardo, 

egresso do ensino público 

9 11,8 

Candidato egresso do ensino 

público 

7 8,2 

Candidato autodeclarado preto 

ou pardo, egresso do ensino 

público, que cursou pelo menos 

de 3 anos do ensino fundamental 

e todo o ensino médio em escolas 

públicas 

4 4,7 

Candidato egresso do ensino 

público, que cursou pelo menos 3 

anos do ensino fundamental e 

todo o ensino médio em escolas 

públicas 

3 3,5 

Candidato portador de 

deficiência, egresso do ensino 

público 

1 1,2 

Candidato indígena, egresso do 

Ensino Público 

1 1,2 

Total 84 100 

Fonte: Dados coletados pelo próprio pesquisador 
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Tabela 2: Percentual de evasão do Curso de Odontologia da 

UFPB em relação ao sexo: 

Sexo Evasão P-valor 

 Sim Não  

 N % N %  

Masculino 16 21,0 17 22,4 0,1 

Feminino 13 17,1 30 39,5  

      

Fonte: Dados da pesquisa direta, 2019. 

 

Buscando uma associação entre o Programa de Ações 

afirmativas e evasão foi realizado o teste qui-quadrado de 

Pearson, retirando desses dados os alunos retidos. Sendo 

obtida a tabela abaixo, onde não foi encontrada associação 

estatisticamente significante, P>0,05, entre participação no 

Programa e desistência do Curso de Odontologia (Tabela 3). 

É válido ressaltar que o número de ingressantes nesse 

ano de 2012, não foi igual para ampla concorrência e cotas, de 

forma que em percentual essa diferença de valores não é 

expressiva, pois dos 76 alunos investigados ( oitenta e quatro 

ingressantes menos os oito retidos), apenas 9% desses 

ingressaram por alguma cota evadiram do curso. 

Fato esse que, contradiz com as fragilidades financeiras, 

elencadas em alguns estudos, como causas da evasão. Por 

outro lado, esse resultado evidencia a oportunidade oferecida 

aos participantes do Programa de Ações Afirmativas, visto que 

esses jovens serão responsáveis por uma mudança 

socioeducativa em sua família (COSTA et al., 2015). Sendo um 

relato de muitos discentes da Odontologia da UFPB.  
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Tabela 3. Percentual de Evasão e participação no Programa da 

Ações afirmativas: 

Programa de 

Ações 

Afirmativas 

Evasão P-valor 

 Sim Não  

 N % N %  

Sim 7 9,2 16 21,0 0,36 

Não 22 29,0 31 40,8  

      

Fonte: pesquisa direta, 2019. 

 

Um fator importante a ser considerado no curso de 

Odontologia é o custo despendido durante a graduação, com os 

instrumentais necessários para as atividades clínicas, os quais, 

na maioria das universidades públicas, como é o caso da UFPB, 

não é disponibilizado ao aluno de forma gratuita, além disso, 

como é um curso de período integral, impossibilita o aluno de 

trabalhar para pagar suas despesas, podendo provocar a 

evasão e/ou retenção de alguns discentes, independente da 

adesão ao Programa de Ações Afirmativa, como verificado 

nesse estudo, pela ausência de associação estatisticamente 

significante entre a participação no sistema de cotas ou não e a 

evasão. 

Ao término do estudo pode-se observar que dos 59 alunos 

que ingressaram na UFPB através da ampla concorrência 16 

evadiram, 36 concluíram o curso no período mínimo de 

integralização e 6 foram considerados como retidos, importante 

lembrar que no ano de 2019, quando foram coletados esses 

dados no sistema, todos esses já haviam concluído o curso. E 

dos 25 que ingressaram pelo Programa de Ações Afirmativas, 
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7 evadiram 16 concluíram o curso no tempo mínimo de 

integralização e 2 foram considerados retidos, existindo um 

discente retido no momento da coleta dos dados em 2019. 

Esses resultados permitem extinguir o mito que o aluno 

ingressante através das Leis de Cotas, apresenta um baixo 

rendimento, ou desistirá da Odontologia por ser um curso caro, 

pois entre os retidos bem como entre os evadidos não foi 

observada essa relação. Ao contrário, podemos concordar com 

o objetivo do Programa de Ações Afirmativas, que é permitir a 

igualdade e promover uma mudança na realidade de muitas 

famílias. Entre os concluintes é visível o esforço para alcanças 

seu bacharelado e a diversidade cultural e social vivida na 

Universidade Pública, é um verdadeiro exercício de cidadania, 

onde só quem vive tal experiência desfruta desse aprendizado. 

Buscando identificar qual o ano acontece mais a evasão, 

podemos observar na Figura 3, que 58,6% não cursaram nem 

mesmo um único componente, 24,2% abandonaram no 

primeiro ano, 6,9% no segundo ano e 10,3% no terceiro ano. 

Na presente pesquisa não foi feito estudo qualitativo, 

sobre os motivos dessa evasão, mas considerando, estudo 

anteriores que relatam a medicina como curso de primeira 

eleição, por estudantes de graduação em Odontologia (COSTA 

et al. 2015), o elevado número de alunos não cursar um único 

componente, nos permite fazer tal correlação. 

Um outro fator que pode influenciar nessa evasão, refere-

se ao local de residência desses discentes, considerando a 

expansão das instituições privadas e o crescente número de 

Cursos de Graduação em Odontologia em cidades do interior, 

a despesa que as famílias precisam investir para manter seus 
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filhos na capital, pode ser o mesmo do pagamento em uma 

faculdade privada, mais próxima de sua residência. 

 

Figura 3: Distribuição do percentual de alunos evadidos, em 

relação ao ano do curso que ocorreu a evasão 

 
Fonte: pesquisa direta 2019 

 

O presente grupo de pesquisa está realizando outros 

estudos com metodologias qualitativas e quantitativas para 

contribuir com o planejamento de ações para minimizar o 

quadro de evasão na UFPB. 

A verdade é que a evasão é um fenômeno antigo nos 

meios educacionais, porém, ultimamente vem ganhando força 

e visibilizando-se de forma acelerada nos meios do ensino 

superior, acarretando prejuízos a toda a sociedade. Assim, faz-

se necessário que providências sejam tomadas para evitar que 

esta realidade continue expandindo-se. Mata, Lebrão e Heleno 

(2017) ressaltaram importância da participação ativa das 

instituições no processo de adaptação do estudante à vida 

acadêmica. Atividades de integração e serviços de apoio aos 

estudantes, seja psicológico, seja psicossocial, que podem 
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facilitar a integração à vida acadêmica e contribuir para a 

permanência dos estudantes na instituição. Os autores de 

alguns dos artigos pesquisados apontam como essencial o 

planejamento de ações educacionais e institucionais com a 

finalidade de favorecer a integração e a adaptação dos 

estudantes ao ensino superior, assim como a divulgação 

desses serviços.  

Costa et al. (2018) sugere a atuação dos chefes de 

departamento no esclarecimento da matriz curricular do aluno, 

bem como de orientar o aluno no decorrer da sua graduação, 

de maneira que possa cumprir sua graduação no tempo 

proposto no Projeto Pedagógico do Curso, além da realização 

de palestras e eventos que promovam o envolvimento dos 

discentes. 

A UFPB tem buscado amenizar as vagas ociosas da 

evasão, com a instituição do Processo de Seletivo de 

Transferência Voluntária, de forma anual, onde o aluno de outra 

instituição e mesmo curso se submete para ingressar na UFPB, 

Reopção, de maneira semestral, onde o aluno que está na 

UFPB pode tentar migrar para outro curso e o Ingresso de 

Graduado, anual,  onde cidadãos já graduados se submetem a 

seleção para iniciar uma nova graduação. 

 

CONCLUSÕES 

 

A partir dos achados da presente pesquisa, foi possível 

observar que é elevado o número de alunos evadidos no curso 

de graduação em Odontologia da Universidade Federal da 

Paraíba, não havendo influência de adesão ou não ao 

Programa de Ações Afirmativas nesse resultado. 
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Pode-se observar que o sexo masculino foi o que mais 

evadiu, não apresentando associação estatisticamente 

significante.  

Este alto percentual de evasão ocasiona prejuízos tanto 

na oferta de vagas para o curso, as quais poderiam ser 

destinadas a estudantes realmente interessados na conclusão 

do curso e posterior formação profissional como odontólogo, 

quanto na qualidade da educação, proporcionada pelo 

direcionamento de recursos dispendidos de forma ineficaz 

determinados pelo fenômeno da evasão escolar.  

Além disso, a evasão gera efeitos individuais aos 

evadidos, por não terem concluído um curso de nível superior, 

que possivelmente determinaria uma formação profissional a 

qual poderia influenciar na melhoria de sua condição 

socioeconômica; efeitos nos processos de planejamento 

institucional, o que ocasiona prejuízos de natureza 

orçamentária e, como foi dito, na oferta educativa. 

Assim, pode-se afirmar que há a necessidade da 

elaboração de mais estudos, como forma de acompanhar e 

viabilizar, por parte dos gestores e professores, com a 

participação dos alunos e demais envolvidos - ações e medidas 

voltadas a resolução, ou amenização, das principais 

dificuldades que levam os alunos a desistirem do curso, 

objetivando a promoção da permanência e consequente 

conclusão destes, no curso de Odontologia. 
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RESUMO: a pandemia de COVID-19 mudou a forma de lidar 
dos profissionais de saúde, em especial da odontologia. Na 
Atenção Primária à Saúde apenas situações de urgência e 
emergência em saúde bucal foram recomendadas pelo 
Ministério da Saúde brasileiro no início da pandemia. Mesmo 
assim, certos grupos não puderam deixar de ser 
acompanhados como as gestantes. Este trabalho objetivou 
relatar a experiência com gestantes sob o aspecto do 
distanciamento social e cumprimento de indicador em saúde 
bucal. Aconteceu de abril a julho de 2020 no município de Nova 
Russas-CE, especificamente na Unidade Básica de Sáude do 
distrito de Espacinha. As Visitas Domicliares foram a base das 
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ações em que as gestantes recebiam orientações e cuidados 
de saúde bucal a cada trimestre gestacional, realizando 
escovação dental supervisionada e Aplicação Tópica de Flúor. 
O grupo era atendido no ambiente físico do consultório 
odontológico em situações de limitação do dano (cárie), 
urgências e emergências. Para acompanhar a saúde das 
gestantes, a equipe de Saúde Bucal se valeu de recursos de 
telemonitoramento com vistas ao cumprimento de metas do 
indicador de saúde bucal, importante também para compor o 
repasse federal ao município em 2021. A Visita Domicilar e o 
telemonitoramento demonstraram ser medidas eficazes para 
prevenir e acompanhar a saúde bucal das gestantes, 
garantindo o distanciamento social e a composição da meta do 
indicador, além de tentar promover a saúde bucal do futuro 
bebê. 
Palavras-chave: Gestantes. Saúde bucal. Atenção primária à 
saúde. 
 

INTRODUÇÃO 

 

No início de 2020, a Organização Mundial de Saúde 

(OMS) declarou emergência de saúde pública e preocupação 

internacional diante de um emergente surto de uma pneumonia, 

que teve origem na cidade de Wuhan na China em 2019, e 

rapidamente, se espalhou pelo mundo. O agente infeccioso 

dessa doença foi identificado como Novo Coronavírus (Sars-

Cov-2). Em fevereiro de 2020, a OMS nomeou a nova 

pneumonia viral como “Doença do Vírus Corona (COVID-19)” 

(PENG et al., 2020). 

TO et al. (2020) relataram pelo método de cultura viral 

que esse vírus vivo está presente na saliva de indivíduos 
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infectados. As rotas comuns de transmissão do Novo 

Coronavírus incluem transmissão direta (por tosse, espirro e 

inalação de gotículas) e transmissão de contato (pelas 

membranas das mucosas orais, nasais e oculares). O Sars-

Cov-2 também pode ser transmitido pelo ar através de 

aerossóis formados durante procedimentos médico-

odontológicos. 

A odontologia tem sido considerada pela comunidade 

científica como uma das atividades de maior vulnerabilidade, 

primeiro devido à estreita relação do profissional com o paciente 

e sua boca, uma das áreas de maior concentração microbiana 

no organismo. Segundo, pela produção de gotículas e 

aerossóis que podem ficar em suspensão no ambiente por até 

3 horas. Esses são fatos inerentes ao exercício da profissão e 

que a promove ao importante papel no controle de propagação 

da doença, devido ao risco de infecção direta e cruzada 

(SALES, 2020). 

As restrições impostas pelos estados e municípios 

devem ser seguidas diante da pandemia de COVID-19, dentre 

elas as orientações de isolamento social, em especial para as 

pessoas que se enquadram nos grupos de risco (maiores de 60 

anos, pessoas imunodeficientes e/ou portadoras de doenças 

crônicas ou graves). As evidências atuais indicam que 

gestantes podem não possuir risco individual aumentado para 

o Novo Coronavírus. Contudo, medidas também devem ser 

adotadas para proteção da criança (BRASIL, 2020a).  

Sabe-se que o conhecimento da apresentação clínica da 

infecção pelo Sars-Cov-2 durante a gravidez ainda é limitado, 

bem como as consequências não estão esclarecidas. O que se 
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suspeita é que a família de vírus SARS pode causar aborto, 

ruptura precoce de membranas, parto prematuro, limitação de 

crescimento intrauterino e morte materna (BRASIL, 2020b).  

Em tempos da pandemia de COVID-19 em que o 

distanciamento social é muito incentivado, necessário também 

se faz atingir os indicadores de pagamento por desempenho do 

Programa Previne Brasil, fundamentado em 2019 e início de 

2020, especificamente aquele que se trata da proporção de 

gestantes com atendimento odontológico realizado (>=60%). 

Para Oliveira et al. (2018), o pré-natal odontológico foi um termo 

criado para designar a importância de a gestante visitar o 

Cirurgião-Dentista, seja para seu autocuidado, seja para 

receber orientações sobre a saúde bucal do bebê por vir. 

Considerando-se as Notas Técnicas elaboradas pelo 

Ministério da Saúde Brasileiro de Nº 5/2020 e 7/2020, bem 

como a Resolução Nº 226/2020 do Conselho Federal de 

Odontologia (CFO), traçou-se um planejamento e o mesmo foi 

executado no intuito de realizar acompanhamento odontológico 

das gestantes que pertencem ao território de uma unidade de 

saúde (BRASIL, 2020c; BRASIL, 2020d; CFO, 2020). Logo, 

este trabalho objetivou relatar a experiência com gestantes sob 

o aspecto do distanciamento social e do cumprimento de 

indicador em saúde bucal. 

 

MATERIAIS E MÉTODO 

 

Trata-se de um relato de experiência (MINAYO, 2014), o 

qual envolveu o pré-natal odontológico de gestantes 

cadastradas na Unidade Básica de Saúde (UBS) do Distrito de 
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Espacinha em Nova Russas-Ceará. Com uma população 

estimada em mais de 31 mil habitantes e uma área de 742,4 

km², o município brasileiro Nova Russas é situado no oeste do 

estado do Ceará, localizando-se na microrregião do Sertão de 

Crateús (WIKIPÉDIA, 2020). Espacinha é a sede da UBS, onde 

estão vinculadas 506 famílias; 1.626 usuários, sendo 809 

homens e 817 mulheres; possuindo um total de 686 domicílios 

(ESUS, 2020). 

O município de Nova Russas funciona 100% de suas 

UBSs com o sistema informatizado e-SUS. Na UBS de 

Espacinha usa-se o Prontuário Eletrônico do Cidadão (PEC) 

para o registro dos atendimentos odontológicos. Esse foi 

formulado para dar suporte às equipes de Atenção Básica na 

anotação dos atendimentos clínicos. 

O e-SUS é uma estratégia do Departamento de Saúde 

da Família do Ministério da Saúde (MS) para reestruturar o 

registro de informações das ações realizadas na Atenção 

Primária à Saúde (APS) em nível nacional. Tal sistema é parte 

da estratégia de informatização do processo de trabalho e da 

qualificação da informação, permitindo os profissionais coletar 

informações individualizadas (SAPS, 2020). 

Os recursos humanos que fizeram parte da experiência 

constaram de Cirurgião-Dentista e Auxiliar em Saúde Bucal 

(ASB), 6 Agentes Comunitários de Saúde (ACSs),  Enfermeira 

e Médico. Os recursos materiais necessários para as ações 

foram: kit de higiene bucal (escova, creme e fio dental), flúor em 

gel para Aplicação Tópica de Flúor (ATF), Equipamentos de 

Proteção Individual (EPIs) e os materiais odontológicos 

disponíveis no consultório da unidade. 
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Por intermédio da enfermeira se teve acesso aos 

prontuários médicos das gestantes da área adstrita, que no 

transcorrer de março a julho da pandemia totalizaram 15 

gestantes, dentre as que iniciaram o pré-natal médico e/ou de 

enfermagem e as que já existiam antes da pandemia até se 

tornarem parturientes e, portanto, saíram do cadastro de 

gestante pelo e-SUS. Diante dos dados das gestantes, entrou-

se em contato com as respectivas ACSs para viabilizar Visita 

Domiciliar (VD) e se deu a experiência, respeitando os 

princípios éticos e profissionais cabíveis.  

 

RELATO DA EXPERIÊNCIA E REFLEXÃO 

 

A pandemia da COVID-19 alterou a dinâmica dos 

estabelecimentos de saúde brasileiros. Em Nova Russas, por 

meio do Decreto Nº 7 de 17 de março de 2020, suspenderam-

se certos serviços em unidades de saúde que atendiam 

eletivamente a população, e foi determinada, a criação de 

barreira sanitárias que controlavam a entrada/saída das 

pessoas da sede do município e a formação de equipes de 

vigilância em saúde para fiscalizar os estabelecimentos e ao 

mesmo tempo desaglomerar filas em ações de prevenção à 

COVID-19 (NOVA RUSSAS, 2020).  

Nas UBSs, as equipes de Saúde da Família (eSF) se 

detiveram à vacinação, particularmente a campanha da gripe, e 

ficaram dispostos a atender os sintomáticos gripais e monitorá-

los se suspeita de COVID-19, sendo as gestantes o único grupo 

prioritário acompanhado na programação normal. Já os 

Cirurgiões-Dentistas ficaram envolvidos em parte nas ações 
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referidas acima e também disponíveis nas unidades para 

atender as situações de urgência e emergência em odontologia. 

No entanto, a pandemia fez mudar a rotina do pré-natal 

odontológico na UBS de Espacinha, o qual era feito em 

Atendimento Compartilhado com o médico ou enfermeira.  

Assim, em vez do Atendimento Compartilhado, optou-se 

pelo primeiro contato através de VD. Apesar da situação fora da 

rotina devido à COVID-19, é importante reforçar a interação 

profissional com médicos e enfermeiros, pois são fundamentais 

para auxiliar na transmissão de informações a respeito do 

cuidado em saúde geral e bucal durante a gestação e das 

futuras mamães (LUZ et al., 2016; GONÇALVES, 2020). 

A justificativa do contato da equipe de Saúde Bucal (eSB) 

com a gestante ser em domicílio é que se concluiu que as 

gestantes devem permanecer o mínimo de tempo necessário 

aguardando para a realização das consultas de pré-natal no 

serviço, evitando ao máximo aglomerar em salas de esperas, o 

que correriam o risco de dividir o espaço físico com pessoas 

detentoras de sintomas gripais. As VDs também foram 

programadas no sentido de manter as gestantes em 

distanciamento social, bem como, entenderam-se as 

dificuldades de deslocamento delas no momento da pandemia. 

A VD é considerada uma atividade realizada fora da 

UBS, caracterizando-se por permitir o cuidado à saúde de forma 

mais humana e acolhedora, estabelecendo laços de confiança 

entre os profissionais e os cidadãos, ampliando o acesso da 

população às ações de saúde em um dos pontos de sua rede 

de atenção: o domicílio. Tendo em vista o contexto da COVID-

19, as VDs permaneceram atividades essenciais pela 
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Secretaria de Atenção Primária à Saúde do MS, entretanto, 

devendo-se observar os cuidados para garantir a segurança e 

cuidados de todos envolvidos nesse processo (BRASIL, 

2020a).  

 Destarte, no ato da VD, a gestante passava por uma 

anamnese e era submetida à escovação dental supervisionada, 

orientação de higiene bucal e ATF, conforme a Figura 1.  

 

Figura 1: Escovação dental supervisionada e ATF com as 

gestantes em domicílio, Espacinha, Nova Russas-CE, 2020. 

 
Fonte: Própria dos autores. 
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Essas VDs serviram para se investir em estratégias de 

educação e cuidado em saúde bucal, visando ao bem-estar e 

cuidado em saúde da mulher e da criança ainda na barriga da 

mãe e futuramente fora dela. O momento também serviu para 

a inclusão do pai e/ou parceiro (quando houve) e da família 

como atuantes no processo. 

 Seguindo recomendações do MS, foi priorizado não 

realizar as atividades dentro do domicílio. Como na Figura 2, a 

visita foi limitada apenas na área peri-domiciliar (frente, lados e 

fundo do quintal ou terreno). 

 

Figura 2: Visita Domiciliar com eSB, ACS e gestante, 

Espacinha, Nova Russas-CE, 2020. 

 
Fonte: Própria dos autores. 

 

Se a gestante apresentasse alguma sintomatologia que 

necessitasse do ambiente do consultório era viabilizada uma 
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consulta odontológica física, respeitando as normas de 

biossegurança e as demais necessidades de acordo com a 

Nota Técnica Nº 7/2020 do MS. 

As transmissões de Sars-Cov-2 por gotículas e aerossóis 

são as preocupações de maior importância em clínicas 

odontológicas, porque é difícil evitar a produção de grandes 

quantidades de aerossol e gotículas misturadas com a saliva do 

paciente e até sangue durante a prática odontológica. 

Partículas de gotículas e aerossóis são pequenos o suficiente 

para permanecer no ar por um longo período antes de se 

depositarem em superfícies do ambiente ou entrarem no trato 

respiratório (PENG et al., 2020). 

Entende-se que as alterações na flora bucal, a 

composição e capacidade tampão da saliva, a seleção de 

bactérias cariogênicas e o maior acúmulo de biofilme pelas 

dificuldades de higiene oral na gestação, tornam as gestantes 

mais susceptíveis aos problemas orais (GONÇALVES, 2020). 

Por consequinte, o registro do atendimento e por ventura 

das alterações bucais encontradas nas gestantes, que fizeram 

parte da experiência, foram digitados no PEC e na Caderneta 

da Gestante. 

O MS indicou que todas as gestantes deverão realizar, 

pelo menos, uma consulta odontológica durante o pré-natal 

(BRASIL, 2016). Idealmente, deseja-se que a gestante seja 

atendida pelo menos uma vez a cada trimestre, com foco na 

sua saúde bucal e também na do bebê e é isso que a Nota 

Técnica 05/2020 do MS evidencia. 

Sabe-se que o tratamento odontológico pode acontecer 

em qualquer momento da gestação. É importante lembrar que 
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a persistência de um quadro de infecção é mais prejudicial para 

mãe e para o bebê que qualquer tratamento que possa ser 

instituído pelo Cirurgião-Dentista (GONÇALVES, 2020). 

 Apesar da citação anterior, salienta-se que o primeiro 

trimestre gestacional constitui o período de organogênese em 

que as principais transformações embriológicas estão 

acontecendo, e que, o terceiro trimestre exige do profissional 

alguns cuidados para garantir um tratamento odontológico sem 

intercorrências físicas e emocionais para a gestante. Contudo, 

o segundo trimestre parece o mais tranquilo (OLIVEIRA et al, 

2018). 

Na necessidade de consulta odontológica física, as 

seguintes orientações da OMS foram dadas as gestantes: ir ao 

consultório apenas no horário da consulta odontológica 

agendada; manter distância de pessoas que estiverem na sala 

de espera; avaliar a possibilidade de ir sozinha à consulta para 

evitar aglomeração; utilizar máscara; adotar medidas de 

etiqueta respiratória (cobrir a boca e nariz com um lenço de 

papel quando tossir ou espirrar e descartar o lenço usado no 

lixo ou utilizar o antebraço para cobrir boca e nariz e não em 

suas mãos); higienizar as mãos com frequência com água e 

sabão ou álcool gel a 70%; evitar tocar nos olhos, nariz e boca 

sem ter higienizado as mãos. 

É certo que os profissionais de Odontologia devem estar 

familiarizados com a maneira com que o Sars-Cov-2 espalha-

se, da mesma forma que identificar pacientes com infecção pelo 

vírus e quais medidas de proteção adicionais deveriam ser 

adotadas durante a prática clínica, com o intuito de prevenir sua 

transmissão (PENG et al., 2020) 
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Adicionalmente, além da preocupação com a saúde da 

gestante, na presente experiência houve uma atenção quanto 

ao uso dos EPIs pelo Cirurgião-Dentista e ASB nas ações, 

como: gorro descartável, óculos de proteção, protetor facial, 

máscara cirúrgica descartável, luvas de látex descartáveis e 

calçados impermeáveis foram utilizados. 

Segundo Peng et al. (2020), embora não seja esperado, 

o tratamento em clínica odontológica de um paciente infectado 

com o Sars-Cov-2, na improvável ocasião em que isso possa 

ocorrer, e o profissional não possa evitar contato próximo, um 

vestuário de proteção especial torna-se necessário, devendo-

se utilizar jaleco de trabalho e/ou jaleco descartável protetor por 

cima e as demais vestimentas protetoras disponíveis. 

Como protocolo, os sinais e sintomas bucais passíveis 

de uma consulta odontológica de urgência e emergência, foram 

assim delimitados: sangramento sem controle; celulite ou 

infecção bacteriana de tecidos moles intra ou extraorais que 

pudessem potencialmente comprometer as vias aéreas; dor 

odontológica severa por inflamação pulpar; pericoronarite; 

osteíte pós-operatória; abscesso ou infecção bacteriana 

localizada que ocasionou em dor localizada e inchaço; fratura 

dentária que resultou em dor ou trauma de tecidos moles; 

trauma dentário com avulsão ou luxação; cáries extensas ou 

restaurações defeituosas que estivessem causando dor 

(CEARÁ, 2020). 

Perante a VD e/ou a consulta odontológica física, se a 

gestante estivesse em condições favoráveis de saúde bucal, a 

mesma teve sua saúde bucal telemonitorada por meio de 

chamada de vídeo de celular, sucedendo-se o 
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telemonitoramento a cada trimestre gestacional ou quando se 

julgou necessário, utilizando os recursos  de Tecnologias da 

Informação e Comunicação (TICs) na Odontologia – 

Teleodontologia, e obedecendo os trâmites da Resolução 

226/2020 do CFO.  

Assim, a eSB disponibilizou um número de telefone para 

que as usuárias gestantes por si sós pudessem esclarecer 

possíveis dúvidas com os profissionais da área, receber 

orientações e os ACSs pudessem agendar consultas, evitando 

deslocamentos desnecessários. A disponibilidade de contato 

por telefone também foi indispensável para interação da equipe 

em conferência e avaliar se seria possível a não realização do 

atendimento presencial a fim de manter distanciamento social 

(Figura 3). 

 

Figura 3: Conferência de vídeo chamada para monitorar a 

saúde bucal de gestante, Espacinha, Nova Russas-CE, 

2020. 

 
Fonte: Própria dos autores. 
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Todas as atividades da presente experiência também 

foram registradas no PEC do e-SUS com o foco de 

cumprimento de metas vigentes em 2020 e como parâmetro de 

>=90% para compor o repasse federal em 2021, constante na 

Nota Técnica Nº 5/2020 do MS. 

O indicador 3, dos 7 padronizados pelo Previne Brasil, 

mede a proporção de gestantes que realizaram atendimento 

odontológico no curso do pré-natal na APS. Compreende o 

registro de consulta odontológica realizada pelo Cirurgião-

Dentista perante as gestantes. Para a mensuração correta da 

quantidade de gestantes e a responsabilização de cada eSB, 

calcula-se a mesma utilizando o SINASC, sendo corrigido pelo 

potencial de atendidos por cada equipe ou pelo município, no 

intuito de incentivar o registro correto de todos os usuários da 

APS, mesmo que possa afetar o resultado do indicador 

(BRASIL, 2020c). 

O SINASC é o Sistema de Informação sobre Nascidos 

Vivos, que visa reunir informações epidemiológicas referentes 

aos nascimentos informados em todo território nacional. No 

incidador 3 mencionado, espera-se a ocorrência de no mínimo 

uma avaliação odontológica a cada trimestre de gestação. 

Informações correlatas devem constar no SISAB, Sistema de 

Informações em Saúde para a Atenção Básica, que é o sistema 

de informação da Atenção Básica vigente para fins de 

financiamento e de adesão aos programas e estratégias da 

Política Nacional de Atenção Básica - PNAB (BRASIL, 2020c). 

Com avaliação a cada quadrimestre pelo MS, a UBS de 

Espacinha obteve uma porcentagem de 57% do indicador 3 no 

primeiro quadrimestre de 2020, sendo a meta 60% (ESUS, 
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2020). Em miúdos, 5 recém-nascidos foram identificados pelo 

SINASC, número correspondente às gestantes paridas na área 

adstrita de janeiro a abril de 2020. Mas como o valor estimado 

pelo município foi 7, e esse sendo maior, foi o escolhido para 

compor o denominador que gerou o indicador. No entanto, 

apenas em 4 gestantes a eSB logrou êxito no atendimento 

perante o cumprimento do indicador. A partir de maio a 

experiência continou focando no distanciamento social e na 

obtenção da meta desse indicador a se findar no final de agosto 

do corrente.  

A Portaria Nº 1.741 de 10 de julho de 2020 garantiu o 

pagamento por desempenho do Programa Previne Brasil, 

considerando o resultado potencial de 100% até dezembro de 

2020, mas a partir de janeiro de 2021 será feito um novo 

recálculo financeiro, tomando por base o resultado dos 

indicadores obtidos no terceiro quadrimestre do ano anterior. 

Daí da importância da eSB continuar realizando o atendimento 

odontológico das gestantes como preconizado pelo MS e 

registrando corretamente no PEC as informações coletadas, 

passo para a composição do indicador e o atingimento de metas 

(BRASIL, 2020f). 

Uma crítica se faz essa mensuração, pois ao gerar o 

indicador de desempenho do Previne Brasil, o MS divide o 

número de gestantes com atendimento odontológico pelo de 

gestantes cadastradas no eSUS e que tiveram o puerpério no 

quadrimestre avaliado ou por um valor estimado que serve de 

padrão para o município inteiro criado pelo próprio Ministério, 

baseado nas características municipais, sendo escolhido dentre 

esses valores aquele que se apresentar maior. O inconveniente 
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é que as UBSs com poucas gestantes, por mais que atendam 

todas elas corretamente não atingirá 100% do indicador, 

enquanto as unidades com mais gestantes, teriam que atender 

todas as gestantes fielmente, caso queira atingir o valor máximo 

do indicador. 

Para ajudar nesse processo, uma planilha foi criada e 

impressa no prontuário médico da gestante para que a eSF de 

Espacinha ajudasse a eSB atender as gestantes a cada 

trimestre gestacional. Um pedido também foi feito aos 

profissionais da eSF para incentivarem as gestantes passarem 

pelo Cirurgião-Dentista, visto que as mesmas resistem a 

consulta odontológica por medo, mitos e não a julgar importante 

tal qual o pré-natal médico. Ainda, relatórios foram retirados do 

eSUS a cada semana para monitorar o cadastros das 

gestantes, bem como o número de consultas odontológicas 

realizadas nos respectivos trimestres gestacionais. 

Uma proposta metodológica de avaliação e 

monitoramento das ações e do desempenho dos serviços deve 

conter elementos que favoreçam a análise do cumprimento dos 

princípios do SUS para que a gestão fortaleça e qualifique esse 

sistema. Neste ínterim, o Programa Nacional de Melhoria do 

Acesso e da Qualidade da Atenção Básica (PMAQ-AB) vem 

cedendo lugar ao Previne Brasil em que os indicadores de 

desempenho valem recursos financeiros junto ao PAB variável. 

Embora constituam subsídios importantes para a gestão em 

Saúde Bucal, faz-se necessária à incorporação de novos 

indicadores, capazes de ampliar o foco de avaliação da 

qualidade das ações prestadas e o desempenho do sistema de 

Saúde Pública (FRANÇA et al., 2020). 
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Monitorar e avaliar o desempenho da PNAB e, 

primordialmente, das ações desenvolvidas pelas equipes que 

atuam na APS é uma das funções essenciais do Estado. O 

monitoramento e a avaliação se transformam em ferramentas 

de transparência a fim de prestar contas à população sobre o 

investimento na área da saúde. Esses meios também auxiliam 

a analisar o acesso e a qualidade dos serviços prestados pelos 

municípios, viabilizando, assim, a implementação de medidas 

de correção e/ou aprimoramento das ações e serviços 

ofertados no âmbito da APS (BRASIL, 2020c). 

Cumpre destacar que o projeto no qual a presente 

experência se inspirou foi o Consultório Virtual que foi uma das 

estratégias do MS voltada à APS para diminuir a propagação 

do Novo Coronavírus e levar assistência à população (BRASIL, 

2020e). Salienta-se que o MS projetou e parece que não deu 

continuidade a implementação do Consultório Virtual. Mesmo 

assim, os profissionais de saúde da eSB de Espacinha 

consiguiram fazer consultas virtuais com recursos próprios, 

dando seguimento ao cuidado das usuárias gestantes em 

diversas condições, de forma ágil, cômoda e segura.  

Batista, Rocha e Bonfante (2019) falam que relatos de 

experiências e estudos sobre diferentes formas interventivas 

podem avançar na integralidade do cuidado, uma vez que ao 

levantar necessidades, gera-se a expectativa da atenção 

continuada. Os autores dizem também que a VD como conduta 

estratégica permite ao Cirurgião-Dentista a superação do 

modelo tradicional e a construção de um pensar e fazer 

sustentados na produção social do processo saúde-doença, o 

que acaba por fomentar a aproximação dos sujeitos envolvidos, 



PRÉ-NATAL ODONTOLÓGICO DURANTE A PANDEMIA DA COVID-19: 
DISTANCIAMENTO SOCIAL E CUMPRIMENTO DE INDICADOR NA 

ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE 
 

212 
 

potencializando o encontro entre profissional-família-usuário. 

Ressaltam ainda que as VDs proporcionam maior satisfação 

aos usuários do SUS diante da oportunidade de aprender sobre 

a melhor maneira de cuidar da saúde bucal, garantindo melhor 

bem-estar individual e coletivo. Diante disso, a Figura 4 sintetiza 

a presente experiência. 

 

Figura 4: Esquematização da experiência com o pré-natal 

odontológico, Espacinha, Nova Russas-CE, 2020. 

 
Fonte: Própria dos autores. 
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Numa VD, o Cirurgião-Dentista, também, pode realizar a 

escuta qualificada, incluindo o acolhimento dos anseios, 

crenças e tabus das gestantes. Daí é importante informar sobre 

as possíveis mudanças na cavidade bucal durante a gravidez, 

ressaltando as maneiras adequadas de ter hábitos de vida 

saudável (BIZERRIL et al., 2015). 

Os autores citados no parágrafo acima atentam 

notoriamente que a VD ainda não está incorporada às 

atividades da eSB na APS, porém ressalta-se que o Cirurgião-

Dentista e toda a equipe devem inseri-la no seu cotidiano para 

o estabelecimento de um vínculo mais efetivo com a 

comunidade assistida, tendo como consequência uma maior 

humanização da atenção e do cuidado em saúde bucal.  

Neste sentido, uma dificuldade encontrada nesta 

experiência com as gestantes foi a falta de transporte para ir às 

VDs, visto que o carro da equipe no dia a dia é voltado 

integralmente para visitas médicas e de enfermagem, nas 

ocasiões de acompanhamentos dos acamados, curativos, 

remoção de pontos e visitas puerperais. E para agravar a 

situação, nessa pandemia de COVID-19, o veículo oficial que 

transporta a eSF da UBS Espacinha, estava constantemente 

ocupado no monitoramento dos suspeitos de contaminação 

pelo Novo Coronavírus. 

Uma ressalva se faz em relação ao Atendimento 

Compartilhado constante no PEC do eSUS, em que o 

atendimeno realizado pelo Cirurgião-Dentista em conjunto com 

outro profissional da equipe não conta até o presente momento 

como produção ambulatorial odontológica, logo, não gera 

indicador de saúde bucal pelo Previne Brasil. Para sanar essa 
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deficiência, a enfermeira ou médico da unidade precisa 

encaminhar a usuária gestante para a Lista de Retorno ao 

Atendimento para que o Cirurgião-Dentista faça assim seu 

registro. É preciso a assessoria técnica do sistema de 

informatização em saúde do MS se atentar a isso, ainda 

esclarecer os profissionais desavizados e linkar o Atendimento 

Compartilhado à geração do indicador de saúde bucal. 

É preciso salientar que o governo estadual através do 

Decreto nº 33.608 de 30 de maio de 2020 liberou a retomada 

das atividades econômicas, incluindo a cadeia da saúde, 

sugerindo se guardar absoluta conformidade com as medidas 

sanitárias previstas nos correspondentes protocolos gerais e 

setoriais, devidamente homologados pelas Secretárias da 

Saúde (SANTANA, 2020). Contudo, nos meses de junho e julho 

ainda deu-se continuidade ao projeto de acompanhar as 

gestantes com VDs, telemonitorá-las e levando-as ao 

consultório apenas em condições extremas, tendo sempre o 

cuidado de evitar a produção de aerossóis. 

Não há dúvidas que a Teleodontologia pode ser uma 

ferramenta potente para retomada segura do cuidado em saúde 

bucal no SUS, já que no contexto da saúde pública tem que se 

planejar as ações com base nos princípios da universalidade, 

equidade  e integralidade (CARRER et al., 2020).  

Na presente experiência, o  telemonitoramento permitiu 

uma retomada parcial do cuidado em saúde bucal na UBS, mas 

é preciso que se revise a Resolução 226/2020 do CFO com 

inclusão de procedimentos como consulta e prescrição, para 

aumentar as possibilidades da atuação do Cirurgião-Dentista na 

APS. 
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CONCLUSÕES  

 

A prática clínica evidenciou que gestantes resistem às 

consultas odontológicas, dando prioridade ao pré-natal médico 

e de enfermagem. Durante a pandemia de COVID-19, a Visita 

Domicilar demonstrou ser uma medida eficaz para acompanhar 

a saúde bucal das gestantes acompanhadas pela equipe de 

Saúde Bucal, tendo como aliado o telemonitoramento. Assim, 

as Visitas, em especial, foram importantes por amenizar a 

resistência ao pré-natal odontológico no consultório, bem 

possibilitar o registro de consultas odontológicas, exigidas pelo 

Programa Previne Brasil, garantindo desta forma a composição 

da meta pró cumprimento do indicador que é atrelado ao pré-

natal odontológico. 
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RESUMO: O objetivo desse trabalho foi revisar sobre os 
estudos disponíveis na literatura científica referentes aos 
cuidados durante o atendimento odontológico às gestantes e 
verificar as terapias medicamentosas que podem oferecer risco 
para formação do feto. Foram selecionados artigos publicados 
no período de 2015 até maio de 2020, nos idiomas inglês e 
português, contidos no banco de dados online PubMed, SciELO 
e Portal BVS, utilizou-se os descritores Gravidez (Pregnancy), 
Fármacos (Drugs), Odontologia (Dentistry) e Embriotoxicidade 
(Embryotoxicity). Sabe-se que a gestação é um período de 
maior suscetibilidade para o desenvolvimento de infecções na 
cavidade oral e a postergação do tratamento pode desencadear 
problemas sérios. Desse modo, a obtenção de informações 
sobre a segurança dos medicamentos utilizados por gestantes 
durante a terapêutica odontológica é imprescindível, tendo em 
vista a relevância em manter a saúde da mãe e do feto. Foi 
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observado que o uso de fármacos comuns na prática clínica, 
dependendo do tempo de utilização ou do período gestacional, 
estão associados a riscos teratogênicos ou embriotoxicidade. 
Portanto, conclui-se que fármacos como paracetamol, 
amoxicilina, cloridrato de lidocaína, miconazol por via tópica, 
assim como o aciclovir, são avaliados como seguros para uso 
durante a gravidez. Enquanto fármacos anti-inflamatórios e 
ansiolíticos devem ser evitados ao máximo e só administrados 
se estritamente necessários, com cautela, e em doses mínimas 
eficazes. 
Palavras-chave: Gravidez. Fármacos. Odontologia. 
Embriotoxicidade.  
 
INTRODUÇÃO 

 

A gravidez é um período em que a mulher passa por 

diversas mudanças biológicas, físicas e hormonais, tornando-a 

mais susceptíveis as alterações que ocorrem no ambiente 

bucal. Devido ao aumento do nível plasmático dos hormônios, 

há um desajuste no ambiente subgengival, contribuindo para o 

aparecimento de determinados microrganismos periodontais 

patogênicos e estimulando a síntese de citocinas inflamatórias, 

o que resulta em periodontites ou gengivites. Além disso, a 

tendência pelo consumo elevado de carboidratos e descuido 

com a higiene oral aumenta a frequência do aparecimento da 

cárie. Aliado a isso, o aumento da acidez bucal, consequente 

da alimentação ou do constante refluxo, sintoma comum no 

período gestacional, pode favorecer o aparecimento de 

erosões dentárias (HARTNETT et al., 2016). 
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O período gestacional expõe tanto a mãe quanto o feto a 

riscos, entre os quais se destacam aqueles decorrentes do 

consumo de medicamentos (SILVA et al., 2017). Dessa forma, 

o atendimento odontológico qualificado é fundamental neste 

momento, com o intuito de realizar os tratamentos curativos e 

preventivos necessários, orientando para obtenção de bons 

hábitos de higiene (LAMPERT; BAVARESCO, 2017).  

A prescrição odontológica muitas vezes é necessária 

para amenizar dores, combater bactérias, vírus, fungos e até 

mesmo para anestesiar. Desse modo, é indispensável que a 

terapêutica medicamentosa seja escolhida com cautela durante 

o período gestacional (SILVA et al., 2017). A maioria dos 

fármacos consegue atravessar a barreira placentária e atingir o 

feto. Além disso, as variações do estado fisiológico refletem 

diretamente na farmacocinética dos fármacos, podendo 

modificar a biodisponibilidade dos mesmos, sendo necessário 

algumas vezes adequação do esquema terapêutico 

(RODRIGUES et al., 2017). 

Outro problema que dificulta o entendimento com relação 

à segurança dos medicamentos durante a gravidez é 

ocasionado por não incluírem mulheres no período de 

fertilidade nos ensaios clínicos de novos fármacos, bem como, 

as evidências de que os estudos de toxicidade em animais não 

preveem com segurança os efeitos em humanos, justificando 

os cuidados que os Cirurgião-Dentista (CD) devem ter com o 

uso de medicamentos em gestantes (COSTA; COELHO; 

SANTOS, 2017). 

Em 1979, a FDA classificou os medicamentos em cinco 

categorias de riscos, levando-se em conta os seus efeitos na 
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gestação. Na categoria A, incluem medicamentos no qual os 

estudos controlados em humanos não indicam risco fetal; na 

categoria B, as pesquisas em animais não indicam riscos, mas 

não há estudos confiáveis em humanos; na categoria C, os 

estudos em animais mostram riscos, mas não existem estudos 

em humanos; na categoria D, estão aqueles com evidências 

positivas de risco fetal humano, mas cujos benefícios podem 

justificar o uso; na categoria X, os estudos demonstram 

significativo risco teratogênico, sento totalmente 

contraindicados (MATSUBARA, 2017).  

Em 2015, a FDA substituiu a classificação por letras pelo 

método de narrativas, devido à falta de identificação dos riscos 

de cada medicamento durante a lactação, aliado a falta de 

interpretação na antiga classificação. Dessa forma, 

medicamentos aprovados após 30 de junho de 2001, serão 

atualizados gradualmente, enquanto aqueles aprovados antes 

do dia 29 de junho de 2001 não estão sujeitos a esta regra 

(THÉLIN; RICHTER, 2020). 

Diante do exposto, o presente trabalho objetivou revisar 

sobre os estudos disponíveis na literatura científica referentes 

aos cuidados durante o atendimento odontológico às gestantes, 

bem como, verificar as terapias medicamentosas que podem 

oferecer risco para formação do feto e as que são seguras 

durante a gestação. 

 

MATERIAIS E MÉTODO 

 

A pesquisa desenvolvida trata-se de um estudo de 

revisão da literatura, sendo realizada na base de dados online 
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PubMed, SciELO e Portal BVS com o intuito de identificar 

artigos científicos que satisfizessem o objetivo do nosso estudo. 

Utilizou-se os descritores Gravidez (Pregnancy), Fármacos 

(Drugs), Odontologia (Dentistry) e Embriotoxicidade 

(Embryotoxicity). Foi feito o uso do sistema de formulário 

avançado “AND” para filtragem dos artigos relacionados ao 

tema. Como critério de inclusão, foram selecionados os artigos 

científicos com diferentes abordagens metodológicas, como 

revisões sistemáticas, estudo de coorte, transversal, caso-

controle e revisão da literatura; publicados nos últimos cinco 

anos (2015-2020); escritos nos idiomas inglês ou português; 

disponíveis para download; e que abordassem informações 

relevantes ao tema proposto neste trabalho. Inicialmente, ao 

aplicar os critérios de inclusão foi encontrado 79 estudos, dentre 

eles, 45 foram selecionados após análise do título e do resumo. 

Posteriormente, 22 artigos foram excluídos por inadequação ao 

tema após a leitura do texto na íntegra, restando 23 artigos para 

serem incluídos nesse estudo.  

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

As doenças que acometem a cavidade bucal podem 

desencadear ações sistêmicas, como por exemplo, a doença 

periodontal que está associada à etiologia do parto prematuro 

e baixo peso ao nascer. Dessa forma, é necessário que o CD 

saiba que a postergação do atendimento odontológico às 

gestantes pode ocasionar danos graves ao feto (LAMPERT; 

BAVARESCO, 2017).  
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O tratamento odontológico das gestantes é 

acompanhado por algumas dificuldades e particularidades, que 

abrangem as condições fisiológicas, sistêmicas, aspectos 

emocionais, sociais e culturais. Para melhor eficácia do 

tratamento, o profissional deve ter conhecimento sobre os 

processos fisiológicos de cada trimestre, para que atue com 

segurança nos procedimentos (LAMPERT; BAVARESCO, 

2017). Se possível, uma medida a ser tomada é optar pela 

intervenção durante o segundo trimestre de gestação, já que 

no primeiro trimestre a paciente apresenta indisposição, enjoos 

matutinos e náuseas (MOREIRA et al., 2015). Enquanto no 

terceiro trimestre, muitas gestantes, tem a frequência urinária 

aumentada, apresenta hipotensão postural, edema nos 

membros inferiores e sentem-se desconfortáveis na posição 

supina, as seções de atendimento devem ser curtas e evitar o 

período matutino em função da maior frequência a ânsia de 

vômitos e riscos de hipoglicemia (SILVA et al., 2017). 

Ao realizar a prescrição medicamentosa, o CD deve 

sempre avaliar os riscos e os benefícios, especialmente 

durante o primeiro trimestre da gestação, período em que 

ocorre a organogênese, sendo considerado um período crítico 

para a suscetibilidade teratogênica (CÉSAR; AZEVEDO; 

MOTA, 2017).  

O potencial teratogênico dos medicamentos representa 

a capacidade de produzir alguma alteração morfológica, 

comportamental ou bioquímica, independente do período 

gestacional. Pode estar associado a vários fatores, 

especialmente: Características químicas do princípio ativo; 

dose administrada; duração do tratamento, período gestacional 
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de utilização do medicamento e suscetibilidade genética 

individual da gestante (ELTONSY et al., 2016). Diante disso, é 

necessário conhecer os efeitos teratogênicos associados aos 

diversos fármacos, assim como, selecionar o mais indicado. A 

Tabela 1 reúne informações, sobre os riscos para o feto, dos 

principais medicamentos utilizados na terapêutica 

odontológica. 

 

Tabela 1. Riscos dos principais medicamentos utilizados na 

terapêutica odontológica  

Classe 

Terapêutica 

Fármaco Uso do Fármaco na 

Gestação 

Autor, Ano 

de 

Publicação 

Retinóides Isotretinoína 

(Roacutan) 

Pode causar um amplo 

espectro de defeitos 

congênitos, incluindo 

malformações 

craniofaciais, cardíacas 

e do sistema nervoso. 

Pertence a categoria X 

da FDA. 

Mondal, 

Shenoy,  

Mishra  

(2017). 

Analgésicos 

(Não 

opióides) 

Dipirona 

(Novalgina) 

O uso em curto prazo 

não esteve relacionado 

com embriotoxicidade e 

teratogenicidade. 

Pertence a categoria C 

da FDA. 

Dathe et al., 

(2017) 

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Dathe+K&cauthor_id=28771890
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 Paracetamol 

(Tylenol) 

Comumente é a 

primeira escolha. No 

entanto, novas 

pesquisas indicam que 

o uso no terceiro 

trimestre está 

associado com o 

fechamento do canal 

arterial fetal, causando 

perdas ou insuficiência 

cardíaca. Pode haver 

distúrbios no 

desenvolvimento neural 

e déficit de atenção. 

Pertence a categoria B 

da FDA (Se usado em 

doses elevadas é 

categoria D) 

Becquet et 

al., (2018). 

 Paracetamol + 

Cafeína 

(Sonridor caf) 

A cafeína é capaz de 

atravessar a placenta, 

em altos níveis produz 

mutações teratogênicas 

e reduz a formação, o 

crescimento e a massa 

óssea do feto. Pertence 

a categoria C da FDA. 

Reis et al., 

(2016). 
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Analgésicos 

(Opióides) 

Paracetamol + 

Codeína 

(Tylex) 

A administração de 

codeína, principalmente 

durante o primeiro 

trimestre da gestação e 

por tempo prolongado, 

está relacionada com 

defeitos no septo 

atrioventricular, 

tetralogia de Fallot, 

espinha bífida, 

gastrosquise. Pertence 

a categoria C da FDA 

(D se usado por 

períodos longos ou em 

doses altas) 

Committe 

on Obstetric 

Practice. 

(2017). 

 

 Tramadol 

(Tramal) 

O uso prolongado está 

associado a 

malformações 

congênitas e defeitos 

vasculares. Categoria C 

da FDA. 

Black  et al., 

(2019). 

Anti-

inflamatórios 

(AINES) 

Nimesulida 

(Scaflam) 

Mulheres que utilizaram 

nimesulida no primeiro 

trimestre, segundo 

estudo, tiveram um 

risco 2,6 vezes maior 

de ter filhos com 

anomalias congênitas 

do trato urinário. 

Categoria C da FDA. 

Cantarutti 

(2018). 
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 Diclofenaco de 

potássio/ de 

sódio 

(Cataflam/ 

Voltaren) 

Atravessa a barreira 

placentária. Seu uso 

está relacionado com 

efeitos teratogênicos, 

como: Constrição do 

canal arterial, isquemia 

das extremidades 

hidropsia fetal, 

oligodrâmnio, 

perfuração ileal e 

lesões císticas do 

cérebro. Pertence a 

categoria C (D se 

usado na 30ª semana 

ou mais de gravidez) 

Gevrek et 

al., (2015). 

 Celecoxib 

(Celebra) 

Quando utilizado no 

terceiro trimestre 

aumenta o risco de 

parto prematuro. 

Pertence a categoria C 

da FDA, até a 29ª 

semana de gestação, 

passando da 30º 

semana aplica-se a 

categoria D. 

Bérarda et 

al., (2018). 
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 Ibuprofeno 

(Ibuprofen) 

Exposição ao 

ibuprofeno no primeiro 

trimestre de gestação é 

associado a uma 

diminuição do peso ao 

nascer. E a 

administração no 

terceiro trimestre está 

relacionado com risco 

de fechamento 

prematuro do canal 

arterial e 

comprometimento da 

função renal do feto. 

Pertence a categoria B 

da FDA até o 2º 

trimestres, se usado no 

3º a classificação é D. 

Nezvalová-

Henriksen,  

et al., 

(2016). 

 

Hultzsch, 

Schaefer 

(2016). 

Anti-

inflamatórios 

(corticóides) 

Betametasona 

(Celestone) 

Atravessa a barreira 

placentária e pode 

causar atividade 

imunossupressora, 

porém não 

permanecem por muito 

tempo na circulação 

fetal. Na odontologia, 

quando usada em dose 

única é considerada 

segura. No 1º trimestre 

pertence a categoria D 

da FDA, se usada após 

esse período, assume a 

categoria C. 

Matsubara, 

Demetrio 

(2017). 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Nezvalov%26%23x000e1%3B-Henriksen%20K%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=27936000
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Nezvalov%26%23x000e1%3B-Henriksen%20K%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=27936000
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Dexametasona 

(Decadron) 

O uso prolongado da 

dexametasona pode ter 

efeitos negativos na 

função cerebral do feto. 

Se usado no 1º 

trimestre pertence a 

categoria D da FDA, se 

usado após esse 

período, assume a 

categoria C. 

Scott, Rose 

(2018). 

 

 

Antibióticos Amoxicilina 

(Amoxil) 

A amoxicilina é o 

antibiótico de primeira 

escolha para o 

tratamento de infecções 

durante a gravidez. É 

considerado seguro e 

pertence a categoria B 

da FDA. 

Daniel et al., 

(2019). 

Amoxicilina + 

Clavulanato de 

potássio 

(Clavulin) 

A exposição à 

amoxicilina mais 

Clavulanato durante o 

primeiro trimestre de 

gravidez não foi 

associada a um risco 

aumentado de 

malformações 

congênitas. Pertence a 

categoria B da FDA. 

Daniel et al., 

(2019). 
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 Azitromicina 

(Zitromax) 

Não há contraindicação 

do uso de azitromicina 

para tratamento de 

infecções durante a 

gravidez. Pertence a 

categoria B da FDA. 

Rac et al., 

(2018). 

Metronidazol 

(Fragyl) 

O risco de aborto 

espontâneo foi 

aumentado em 70% 

com o uso de 

metronidazol no início 

da gravidez. Pertence a 

categoria X quando 

usado no 1º trimestre e 

categoria B se usado 

no 2º e 3º trismestre. 

Muanda, 

Sheehy, 

Bérard  

(2017a). 

Clindamicina 

(Dalacin) 

O uso de clindamicina 

foi associado a um 

risco aumentado de 

malformações do 

sistema musculo-

esquelético e 

comunicação 

interventricular/atrial. 

Pertence a categoria B 

da FDA. 

Muanda, 

Sheehy,  

Bérard  

(2017b). 
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Antifúngicos Nistatina 

(Micostatin) 

O uso tópico não há 

contraindicação. No 

entanto, seu uso 

sistêmico deve ser 

cauteloso pois está 

relacionado com maior 

suscetibilidade de 

ocorrer hipospásdia. 

Pertence a categoria C 

da FDA. 

César, 

Azevedo, 

Mota 

(2017). 

Miconazol 

(Daktarin) 

Não há evidências que 

contraindicam o uso de 

miconazol durante a 

gestação. Pertence a 

categoria C da FDA. 

Patel, 

Schwartz, 

Lambert 

(2017). 

Antivirais Aciclovir 

(Zovirax) 

O uso de Aciclovir por 

via tópica é 

considerado a 1º 

opção, pois não tem 

absorção sistêmica, 

sendo seguro durante a 

gestação. Pertence a 

categoria B da FDA. A 

administração em altas 

doses de aciclovir por 

vida oral esteve 

relacionado com risco 

de morte fetal e 

restrição do 

crescimento intrauterino 

em animais, é categoria 

C da FDA, quando 

Patel, 

Schwartz, 

Lambert 

(2017). 

 

César, 

Azevedo, 

Mota 

(2017). 
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administrado por via 

oral. 

Ansiolíticos Diazepam 

(Valium) 

Atravessam a barreira 

placentária. Há casos 

em que a exposição ao 

diazepam esteve 

associado com 

dismorfismo facial com 

hipertelorismo ocular, 

defeito cardíaco e 

infartos placentários. 

Pertence a categoria D 

da FDA. 

Kennedy et 

al., (2017). 

Cloridrato de 

midazolam 

(Dormonid) 

Existem evidências 

positivas de risco fetal 

em humanos e animais. 

É seguro em dose 

única no período de 

amamentação. 

Pertence a categoria D 

da FDA. 

Ferreira, 

Zimmerma 

(2017). 

Anestésicos 

Locais 

Cloridrato de 

lidocaína 

Seu uso é permitido 

durante a gestação. 

Pode ser usado durante 

o período de 

amamentação.  No 

entanto, a quantidade 

máxima de anestésico 

não deve ultrapassar 

dois tubetes de uma 

solução de Lidocaína a 

Hagai et al., 

(2015). 
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2%. Pertence a 

categoria C da FDA. 

Cloridrato de 

mepivacaína 

Deve ser evitada 

durante a gestação e 

lactação devido à 

imaturidade do sistema 

enzimático hepático do 

feto e do bebê, o que 

dificulta a 

metabolização correta 

deste fármaco. 

Pertence a categoria C 

da FDA. 

Rodrigues, 

et al., 

(2017). 

Cloridrato de 

bupivacaína 

Aumenta o risco de 

bradicardia fetal. Além 

disso, o longo tempo 

de duração dos efeitos 

desta solução 

anestésica restringe o 

seu uso na rotina da 

clínica odontológica. 

Pertence a categoria C 

da FDA. 

César, 

Azevedo, 

Mota 

(2017). 

Cloridrato de 

articaína 

Os seus metabólitos 

podem levar ao 

desenvolvimento de 

metemoglobinemia 

tanto na mãe como no 

feto. O uso deve ser 

criterioso durante o 

aleitamento materno. 

Rodrigues, 

et al., 

(2017). 
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Pertence a categoria C 

da FDA. 

Cloridrato de 

prilocaína 

É contraindicada devido 

à facilidade em 

atravessar a placenta e 

causar efeito 

metahemoglobinizante 

no feto. Pertence a 

categoria C da FDA. 

Prado, et 

al., (2019). 

Fonte: Dados de Pesquisa 

 

Retinóides X Gestação 

Os retinóides são medicamentos sintéticos, derivados da 

vitamina A. Na odontologia, corresponde a um dos métodos 

indicados para o tratamento da leucoplasia, sendo bastante 

estudada. É usada com o intuito de reestabelecer o equilíbrio 

entre crescimento, diferenciação e morte celulares na região 

acometida (LOMBARDO et al., 2018). 

Na literatura, Mondal, Shenoy e Mishra (2017) relatou um 

caso de utilização da isotretinoína durante os primeiros dois 

meses da gestação, resultando em consequências para o feto, 

que foi diagnosticado com cardiopatia cianótica congênita, 

comunicação interatrial, lesão cística na fossa posterior com 

comunicação ao quarto ventrículo, agenesia do vérmis 

cerebelar e agenesia parcial do cerebelo bilateral. Além disso, 

foi observado anotia bilateral das orelhas externa e média.  

Essas malformações no embrião são causadas por 

anormalidade da atividade das células da crista neural cefálica, 

que exagera a apoptose por intermédio da regulação positiva 
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do fator de transcrição pró-apoptótico p53. Também é causada 

pela eliminação lenta e isomerização contínua do ácido 

retinóico (MELNIK, 2018). 

Analgésicos X Gestação 

O manejo da dor decorrente de procedimentos 

odontológicos em pacientes grávidas é de suma importância e 

frequentemente requer uma combinação de tratamento 

definitivo e analgésicos. A condução inadequada da dor pode 

levar ao aumento do estresse e da ansiedade, o que pode afetar 

o bem-estar da mãe e do feto. Muitos analgésicos podem 

atravessar a placenta e ter efeitos adversos no embrião 

(ATHER et al., 2020). 

Em geral, se usados adequadamente, os analgésicos 

comumente utilizados em odontologia são seguros. Para 

pacientes gestantes, o medicamento de escolha entre o 1º e 2º 

trimestre é o paracetamol, sendo recomendada uma dose de no 

máximo 4mg por dia (BECQUET et al., 2018). 

Na gravidez, além do paracetamol também se faz uso do 

ibuprofeno. Se realmente necessários, devem ser utilizadas as 

menores doses pelo menor período de tempo possível desde 

que mantenha sua eficiência (OUANOUNOU; HAAS, 2016). 

Anti-inflamatórios X Gestação 

Os medicamentos anti-inflamatórios são frequentemente 

usados na terapêutica odontológica para prevenir ou reduzir os 

sinais e sintomas da inflamação. São classificados em anti-

inflamatórios não-esteroidais (AINEs) e anti-inflamatórios 

esteroidais (Corticóides) e diferenciam-se pelo mecanismo de 

ação (SCOTT; ROSE, 2018). 
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Durante a gravidez o uso seguro dos AINEs depende do 

período gestacional, da dose e da duração da exposição. Além 

da análise criteriosa dos riscos e benefícios da sua 

administração. Na literatura, há registros de abortos 

espontâneos sugestivos do uso desses fármacos, em 

consequência da supressão da biossíntese de prostaglandinas, 

principalmente após o uso do diclofenaco e com menos 

frequência após o uso do ibuprofeno (BLACK et al., 2019). 

De acordo com pesquisa de caso-controle realizada por 

Gevrek et al., (2015), utilizando ratos de laboratório, 

identificaram que o uso do Diclofenaco de Sódio altera a 

morfologia dos miócitos. Além de promover constrição do canal 

arterial, isquemia das extremidades hidropsia fetal, 

oligodrâmnio, perfuração ileal e lesões císticas do cérebro.  

O uso de corticóides, como a dexametasona e 

betametasona, pode ter efeitos negativos na função cerebral do 

feto, em doses prolongadas. Se extremamente necessário, 

pode ser usado em dose única uma hora antes do procedimento 

odontológico (MATSUBARA; DEMETRIO, 2017). 

Antibióticos X Gestação 

As prescrições de antibióticos pelos cirurgiões-dentistas 

são feitas, principalmente, para o tratamento de infecções dento 

alveolares agudas, com sinais de febre, edema ou trismo. 

Também são usados para profilaxia em pacientes que tenham 

risco de desenvolver endocardite bacteriana (GROSS et al., 

2019). 

A exposição a antibióticos na gravidez pode ter efeitos 

indesejáveis de curto a longo prazo no peso do bebê. Além 

disso, podem estar associados à obesidade infantil e ao risco 
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de desenvolver doença neurológica, incluindo paralisia cerebral 

e epilepsia. Ademais, foi associado à asma quando foram 

usados pela mãe no segundo ao terceiro trimestre 

(BOOKSTAVER et al., 2015). 

As penicilinas são conhecidas por serem seguras, 

especialmente a amoxicilina, que é administrada com 

frequência na terapia odontológica destinada as gestantes. 

Tornando-se o medicamento de primeira escolha. Todas as 

penicilinas e seus derivados, bem como as combinações de 

penicilina com inibidores de beta-lactamase, como clavulanato, 

foram atribuídos a uma categoria B pelo FDA (KABBA et al., 

2020). 

Antifúngico X Gestação 

Os antifúngicos são frequentemente utilizados na 

odontologia para tratamento de afecções fúngicas que 

acometem o ambiente bucal. A nistatina e o miconazol tópicos 

são os medicamentos de primeira escolha, tendo em vista que, 

a absorção sistêmica é insignificante e o seu uso durante 

qualquer período da gestação é considerado seguro, pois não 

há evidências que associam o uso desses medicamentos com 

malformações congênitas (PATEL; SCHWARTZ; LAMBERT. 

2017). Já a nistatina administrada por via oral não é 

aconselhada, pois seu uso pode estar relacionado com maior 

suscetibilidade de ocorrer hipospádia (CÉSAR; AZEVEDO; 

MOTA, 2017). 

Antivirais X Gestação 

Segundo Patel, Schwartz, Lambert (2017), o uso de 

antivirais na odontologia é mais restrito a lesões de herpes 

simples. O aciclovir por via tópica é o antiviral de primeira 
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escolha no atendimento odontológico direcionado para 

gestantes, tendo em vista que não tem absorção sistêmica, 

sendo seguro durante o período gestacional. No entanto, o 

aciclovir por via oral, apesar de não haver evidências que 

apontam riscos teratogênicos em humanos, há risco de 

aumento da morte fetal e de restrição do crescimento 

intrauterino quando administrados em doses elevadas em 

animais (CÉSAR; AZEVEDO; MOTA, 2017).   

Ansiolíticos X Gestação 

No estudo de Yonkers et al., (2017), o uso de ansiolíticos 

antes da 16ª semana de gestação foi associado a um risco três 

vezes maior de pré-eclâmpsia quando comparadas a mulheres 

não expostas a antidepressivos/ansiolíticos. 

No que se refere ao uso de midazolam durante a 

gestação, existem evidências positivas de risco fetal em 

humanos e animais, mas os benefícios podem ser aceitáveis, 

se necessário em caso de risco de vida ou doenças graves. É 

seguro em dose única no período de amamentação 

(FERREIRA; ZIMMERMANN, 2017).  

O diazepam atravessa a barreira placentária e pode estar 

associado com dismorfismo facial, com hipertelorismo ocular, 

defeito cardíaco e infartos placentários, quando utilizado em 

altas doses (5-10mg por dia) e associados a outros 

medicamentos (KENNEDY et al., 2017). 

Anestésicos Locais X Gestação 

Os anestésicos locais são usados frequentemente na 

clínica endodôntica, restauradora e cirúrgica, a fim de promover 

bloqueio reversível da transmissão do impulso nervoso. Apesar 

de não ter risco teratogênico, é imprescindível que haja controle 
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da dosagem, e cautela na escolha do sal anestésico e do 

vasoconstritor (HAGAI et al., 2015).  

A solução anestésica mais empregada é a lidocaína 2% 

com epinefrina 1:100.000, sendo seguro até dois tubetes, 

durante a gestação (MATSUBARA; DEMETRIO, 2017). O uso 

da epinefrina é justificado pela capacidade que ela possui de 

diminuir a perfusão do sal anestésico, consequentemente a 

lidocaína é absorvida mais lentamente pelo sistema 

cardiovascular, mantendo-se mais tempo próximo ao nervo, ou 

seja, a duração da ação anestésica é maior. Sendo assim, o 

anestésico local é transferido para o feto lentamente, e sua 

margem de segurança é aumentada. A lidocaína pode ser 

considerada relativamente segura para uso em mulheres 

grávidas. Contudo, a epinefrina pode reduzir o fluxo sanguíneo 

dentro do útero em uma extensão que é proporcional a dose 

usada e reduz a força contrátil uterina (LEE; SHIN, 2017). 

O uso da prilocaína deve ser evitada, tendo em vista o 

risco de desenvolver metemoglobinemia e hipóxia fetal, essa 

situação ocorre quando a porção metabolizada pelo fígado, que 

contém tolueno se transforma em ortoluidina, responsável por 

oxidar o ferro ferroso para o estado férrico, dificultando o 

transporte de oxigênio para os tecidos. Também deve-se evitar 

o uso da mepivacaína pois aumenta o risco de bradicardia fetal, 

da bupivacaíva por possuir longo potencial de ação, resultando 

em maior tendência ao acúmulo no feto (RODRIGUES et al., 

2017). 
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CONCLUSÕES  

 

A saúde bucal da mãe está ligada de forma direta à 

saúde do feto e o período gestacional torna a mãe vulnerável a 

doenças e infecções da cavidade oral, sendo relevante o 

acompanhamento pelo CD, através do pré-natal odontológico.  

O CD deve considerar os riscos e os benefícios da 

administração dos medicamentos, além de avaliar a dosagem 

eficaz e segura. Portanto, compreende-se que fármacos como 

o paracetamol, amoxicilina, cloridrato de lidocaína, miconazol 

por via tópica, assim como o aciclovir, são avaliados como 

seguros para uso durante a gravidez, enquanto fármacos anti-

inflamatórios e ansiolíticos devem ser evitados ao máximo e só 

administrados se estritamente necessários.  
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RESUMO: Introdução: O vírus Zika (ZIKV) é um flavivírus, 
considerado uma arbovirose emergente transmitida por 
mosquitos do gênero Aedes. Esse surto causou uma enorme 
preocupação com a possível relação do vírus com casos de 
microcefalias, causando alterações craniofaciais em recém-
nascidos, características estas que afetam o estado de saúde 
geral e bucal do indivíduo. Objetivo: Avaliar o grau de 
conhecimento dos cirurgiões dentistas da rede pública da 
cidade de João Pessoa – PB acerca do ZIKV. Metodologia: É   
um estudo observacional do tipo transversal, descritivo e 
inferencial com abordagem quantitativa. A amostra foi 
composta por 128 cirurgiões-dentistas, distribuídos em 4 
distritos da rede pública da cidade de João Pessoa-PB, aos 
quais foram aplicados um questionário estruturado a respeito 
de seus conhecimentos sobre o ZIKV. A análise dos dados foi 
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realizada através da estatística descritiva. Resultados: Dos 
128 cirurgiões-dentistas, 51 responderam o questionário, 
existindo uma perda amostral de 60%. Foi observado um alto 
conhecimento sobre o ZIKV do grupo pesquisado, pois  70,6% 
dos cirurgiões-dentistas, tiveram um número de acertos no 
questionário, maior que a média do grupo. Porém, com relação 
aos conhecimentos específicos das alterações bucais 
ocasionadas pelo ZIKV, nem todas eram conhecidas na 
amostra estudada. Conclusões: Observou-se um alto 
conhecimento dos dentistas do município de João Pessoa 
sobre o ZIKV, evidenciando a importância da atualização 
contínua dos profissionais. 
Palavras-chave: Zika Vírus. Microcefalia. Odontologia.  
 

INTRODUÇÃO 

 

O vírus Zika (ZIKV) é um flavivírus, considerado uma 

arbovirose emergente transmitida por mosquitos do gênero 

Aedes. Em 1947 o ZIKV foi isolado pela primeira vez do soro de 

macacos Rhesus em Uganda na África.  O vírus foi descoberto 

após a realização de pesquisas científicas sobre a febre 

amarela, sendo mais uma vez isolado em 1948 a partir de um 

mosquito arbóreo Australopithecus africanus na floresta de Zika 

na África. A infecção em seres humanos foi reconhecida no ano 

de 1954, em Uganda e na Tanzânia, onde descobriram que o 

vírus pode ser transmitido por um mosquito, que origina a 

infecção em humanos e macacos (PASSI et al.,  2017).  

A principal via de transmissão desse vírus para humanos 

é através da picada de mosquitos fêmeas infectadas 

denominadas Aedes aegypti e Aedes albopictus. De forma 

menos frequente a transmissão pode ocorrer de forma sexual e 
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perinatal, sendo o primeiro flavivírus sexualmente transmissível. 

A presença do vírus também foi observada na urina, leite 

materno e saliva, contudo ainda não foi comprovada sua 

transmissibilidade por essas vias (SLAVOV et al., 2019).                      

Por ser semelhante a outros flavivírus como a dengue 

(DENV), cerca de 45% e 80% das pessoas portadoras do vírus 

permanecem assintomáticas, sendo assim, essa questão 

levanta preocupações sobre a transmissão do ZIKV por 

transfusão de sangue, sendo relatada durante o surto no Brasil 

(CALVET et al., 2018).  

A atenção para essa doença se deu de forma globalizada 

quando no ano de 2007, novos casos relacionados ao ZIKV 

foram encontrados fora do continente africano e asiático, 

afetando a população de uma ilha do Pacífico, a ilha de Yap na 

Micronésia. Em um segundo surto,  em meados de 2013, na 

Polinésia Francesa, foi relatado complicações neurológicas em 

pacientes, relacionados a Síndrome de Guillain-Barré (PASSI 

et al.,  2017). 

No ano de 2014, o Brasil ficou em alerta devido a um 

surto de uma doença infecciosa sistêmica febril de origem 

desconhecida. Aparentemente leve, a doença causava 

manchas pelo corpo, coceira, poderia provocar febre e depois 

de quatro ou cinco dias desaparecia sem qualquer tratamento. 

As notificações dos casos rapidamente aumentaram na região 

do Nordeste, incluindo Paraíba, Pernambuco, Bahia, 

Maranhão, Rio Grande do Norte e Sergipe (BRASIL, 2017). 

Com a infecção pelo ZIKV, em 2015, foi visto um 

aumento na quantidade de nascidos vivos com microcefalia, 

que apresentavam alterações que afetavam não apenas a 
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saúde geral do paciente, mas também o atendimento 

odontológico (GARCIA, 2018). 

A Organização Mundial de Saúde (OMS) publicou, em 

2016, uma declaração que evidencia a relação causal entre a 

infecção acometida pelo ZIKV no período gestacional e o 

surgimento de anomalias congênitas do cérebro, incluindo 

microcefalia. Esse fato fez a OMS declarar Emergência de 

Saúde Pública de Importância Internacional (ESPII) (AVIÑA-

PADILLA et al., 2019). 

Em outubro de 2017 ocorreram 3689 casos confirmados 

de síndrome congênita associados à infecção pelo vírus Zika na 

América, podendo observar que a maioria desses casos 

ocorriam em países em desenvolvimento, afetando a população 

socialmente mais vulneráveis (GARCIA, 2018). 

Estudo prospectivo com gestantes infectadas por ZIKV, 

no Rio de Janeiro, concluiu que , a infecção durante a gravidez, 

é deletéria para o feto e está associada à morte fetal, restrição 

de crescimento fetal e anormalidades no sistema nervoso 

central (BRASIL et al.,2016). 

Pacientes com microcefalia apresentam algumas 

características craniofaciais específicas como: testa estreita e 

plana, região malar plana, nariz amplo e curto, microstomia 

(diâmetro reduzido da boca), retrognatia (posição posterior da 

mandíbula), braquicefalia (crânio largo em relação ao seu 

comprimento), hipoplasia da face média, lábio fino, palato 

atrésico e profundo, dimorfismo facial e hipertelorismo 

(afastamento dos olhos). Estas características podem levar a 

presença de apinhamentos dentários devido a diminuição das 

dimensões da maxila e ao desenvolvimento de macroglossia 
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secundária, considerando o pequeno espaço encontrado para 

o posicionamento da língua (PEREIRA et al., 2017 ). 

O tratamento para a microcefalia exige uma equipe 

multiprofissional, com ações que auxiliam no desenvolvimento 

da criança desde o seu nascimento. Diante desse fato, um 

estudo, realizado na Índia, observou que os cirurgiões-dentistas 

se encontram despreparados e inseguros para o atendimento 

desses pacientes. De um total de 254 cirurgiões-dentistas que 

responderam um questionário sobre o ZIKV, apenas 38,2% 

tiveram alto conhecimento, enquanto que 78% responderam 

que a síndrome de Down é a síndrome mais associada ao ZIKV, 

demonstrando o baixo conhecimento dos dentistas sobre o 

ZIKV e suas consequências (GUPTA et al., 2016). 

Não foi encontrado estudos semelhantes com os 

cirurgiões dentistas brasileiros, desse modo, sabendo da 

escassez de estudos semelhantes na literatura científica é 

urgente e de suma importância que todos os profissionais da 

área da saúde tenham conhecimento a respeito do vírus e suas 

consequências. A partir dos resultados dessa pesquisa poderão 

ser realizadas capacitações sobre o tema, permitindo assim a 

disseminação das medidas de precaução necessária.  

Sabendo da importância de que todos os profissionais da 

área da saúde tenham conhecimento a respeito do ZIKV e de 

suas consequências, esse trabalho tem o objetivo de avaliar o 

conhecimento dos cirurgiões-dentistas da rede pública da 

cidade de João Pessoa sobre essa enfermidade. A partir dos 

resultados obtidos, pode-se verificar a necessidade de 

implementação de estratégias para a disseminação das 

informações à respeito do tema entre os cirurgiões-dentistas. 
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MATERIAIS E MÉTODO 

 

Esta pesquisa possui caráter quantitativo, observacional, 

transversal e descritivo analítico. Este tipo de estudo 

proporciona uma descrição instantânea da situação proposta, 

avaliando individualmente, para produzir um indicador global 

para a amostra investigada – consistindo de um corte na linha 

temporal dos agravos, a fim de evidenciar suas características 

e correlações (ALMEIDA FILHO, BARRETO, 2011). 

Os procedimentos para a realização deste estudo 

respeitaram as diretrizes e normas que regulamentam as 

pesquisas envolvendo seres humanos, aprovadas pela 

Resolução número 466, de 12 de dezembro de 2012, do 

Conselho Nacional de Saúde. O projeto foi enviado ao comitê 

de saúde municipal e obtido termo de anuência para a 

participação em 4 distritos. O projeto foi submetido ao Comitê 

de Ética do Centro de Ciências da Saúde – UFPB 

28220719.7.0000.5188 e todos os participantes assinaram o 

termo de consentimento. 

O universo foi composto por 200 cirurgiões dentistas da 

rede pública da cidade de João Pessoa/PB, distribuídos em 4 

distritos. A amostra foi calculada para 128 cirurgiões-dentistas, 

considerando o Intervalo de confiança de 95%, frequência 

antecipada de 50%, precisão absoluta de 5%, acréscimo de 

20% para contornar eventuais perdas e a seguinte equação foi 

utilizada para o cálculo amostral: n = [EDFF*Np(1-p)]/ [(d2/Z2
1-

α/2*(N-1)+p*(1-p)].  O estudo foi realizado com 51 profissionais, 

sendo constituídos na inclusão da amostra os dentistas de 

Unidade de Saúde Básica (USB) e Centro de Especialização 
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Odontológica (CEO) da cidade de João Pessoa – PB e foram 

excluídos da amostra os profissionais que se negaram a 

participar do estudo, e os que não responderam completamente 

o questionário. 

Para a coleta de dados foram solicitados, junto a 

secretaria do município, os e-mails dos dentistas da rede. Foi 

concedido a cada profissional participante um questionário 

estruturado e validado, após o estudo piloto com 10% (13 

dentistas) em unidades selecionadas por conveniência. O 

questionário foi o mesmo utilizado no estudo de Gupta et 

al.(2016), com cirurgiões-dentistas da Índia sobre o 

conhecimento do ZIKV, sendo acrescentada uma questão 

sobre as alterações bucais associadas ao ZIKV. 

O estudo piloto é definido como um instrumento em 

pequena escala capaz de reproduzir os meios e métodos 

planejados para um dado estudo que serão encontrados na 

coleta de dados definitiva ( SILVA; OLIVEIRA, 2015). 

O questionário foi formatado no Google DOCS e enviado 

aos profissionais. Diante do número reduzido da devolutiva do 

instrumento de coleta de dados, via e-mail, alguns questionários 

foram respondidos pessoalmente, com a presença do 

pesquisador nas unidades de saúde. As respostas foram 

transcritas para um banco de dados, SPSS 20.0, por um único 

pesquisador, objetivando assim a confiabilidade na transcrição 

e a fidedignidade da interpretação.  

Os escores de conhecimento dos participantes foram 

classificadas como alta e baixa com base na média da 

pontuação total, considerando as 16 questões semelhantes ao 

estudo de Gupta et al. (2016), que serviu de ponto de corte. 
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Os dados quantitativos foram analisados por meio do 

programa estatístico Statistical Package for Social Science 

(SPSS) versão 20.0, pelas técnicas de estatística descritiva, 

através de distribuições absoluta e relativa, e técnicas de 

estatística inferencial adequados. O nível de confiança utilizado 

será de 95,0%, com nível de significância de 5%.  

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Foram enviados 130 questionários, para obtenção dos 

128 cirurgiões-dentistas, como estabelecido no cálculo 

amostral, no entanto apenas 51 dentistas responderam ao 

estudo. Os distritos participantes foram: Distrito I (21,6%), 

Distrito III (35,3%), Distrito IV (13,7%) e Distrito V (29,4%). A 

taxa de resposta foi de 40%. Ao londo do estudo, verificou-se 

uma dificuldade para a obtenção dos dados, ratificando a 

necessidade de ajustes da metodologia nas futuras pesquisas 

correlatas. No trabalho de Gupta et al. (2016) na Índia, tal 

dificuldade também foi relatada, pois participaram 61,6% da 

amostra calculada.  

Após a obtenção dos questionários, para responder a  

pergunta condutora do estudo, as respostas foram comparadas 

a um gabarito elaborado com as respostas baseadas na 

literatura científica. Foi calculada a média de acertos e assim 

categorizados, alto, caso a maioria tivesse acima da média, 

baixo, quando inferior a média. Considerando que a média de 

acertos foi de 9,7 questões pode-se verificar que 70,6% dos 

entrevistados tiveram alto conhecimento sobre o ZIKV (Tabela 

1). No estudo de Gupta et al. (2016) a média de acertos foi de 
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38,2%, sendo considerado um baixo conhecimento do ZIKV 

naquela população. 

 

Tabela 1. Scores de conhecimento dos participantes sobre 

ZIKV 

Características Valor 

Variação de pontuação alcançada 4-15 

A média (ponto de corte) 9,7 ± 2,20 

Mediana 10 

Alto conhecimento (%) 36 (70,6%) 

Baixo conhecimento (%) 15 (29,4%) 

Fonte: Pesquisa direta. 2020 

 

A amostra consistiu de 66,7% dentistas do sexo feminino 

e 33,3% dentistas do sexo masculino, diferente do estudo de 

Gupta et al. (2016), onde a maioria era do sexo masculino. Em 

busca de analisar a influência do sexo no número de acertos foi 

aplicado o teste Qui-Quadro de Fisher, sendo categorizados em 

grupos que acertaram de 0-8 questões e de 9-16, exposto na 

tabela 2. Observou-se não haver influência do sexo sobre o 

número de acertos, p>0,05.  

Em relação à qualificação dos cirurgiões-dentistas foi 

evidenciado que os dentistas pós-graduados têm um maior 

conhecimento sobre o ZIKV, mas sem significância estatística 

p>0,05. Veja tabela 3. Resultado semelhante ao de Gupta 

(2016). 
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Tabela 2. Dados do número de acertos por sexo 

Sexo 
Acertos 

          0-8                   9-16 

Valor 

 de P* 

 

     
       N      %              N        % 0,15 

Feminino      8    23,7               26      76,3  

Masculino      7    41,2               10      58,8  

Fonte: Pesquisa direta. 2020 

 

Tabela 3. Dados do número de acertos por qualificação 

Sexo 
Acertos 

     0-8                      9-16 

Valor 

 de P* 

 

     
   N     %                 N     % 0,15 

Graduados   6    31,5              13    68,5  

Pós-graduados   7    28,1              23    71,9  

Fonte: Pesquisa direta. 2020 

 

Analisando a Tabela 3, é válido ressaltar a excelente 

qualificação da maioria dos profissionais do município de João 

Pessoa, uma vez que o número de dentistas participantes da 

pesquisa com pós-graduação foi superior ao número de 

dentistas com apenas graduação. 

O gráfico abaixo representa o percentual de acerto, entre 

as 16 questões analisadas, a questão 5 que identificava o 

defeito congênito associado ao ZIKV, 100% dos entrevistados 

reconheceram a microcefalia. E , a questão 12 que perguntava 
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se o ZIKV era uma doença sexualmente transmissível, 82.4%  

marcaram erroneamente. Semelhante ao estudo de 

Gupta(2016) onde 79,9% dos participantes acreditavam não ser 

um vírus transmissível sexualmente. 

Evidencia-se que muitos desconhecem todas as formas 

de transmissão do ZIKV . O ZIKV é transmitido aos humanos, 

principalmente, pela picada do mosquito infectado, mas 

também pode ser transmitido de mãe para filho, durante a 

gravidez, por meio de contato sexual, amamentação ou 

transfusão de sangue ( SONG et al., 2017). 

 

Figura 1. Gráfico representando o percentual de acertos e erros 

nas questões respondidas pelos cirurgiões dentistas 

 
            Fonte: Pesquisa direta. 2020 

 

Os profissionais participantes deste estudo, mostraram 

ter conhecimento com relação a origem do Zika.  
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O estudo revelou que 88,2% dos profissionais sabiam a 

origem viral do ZIKV. Sobre a primeira vez que o vírus foi 

identificado, a maioria relacionou ao ano de 1947, embora foi 

observado que muitos profissionais referiram sua primeira 

identificação com o surto ocorrido em 2016 no Brasil, no entanto 

no estudo de Gupta et al. (2016) os profissionais mostraram 

desconhecer o ano de origem relacionando a 2016, com 96,3% 

das respostas.  

 Dentre os profissionais pesquisados, 66,7% conheciam 

os sinais e sintomas dessa enfermidade.  O período de 

incubação correta (7-14 dias) foi marcada por 56,9% dos 

profissionais. A microcefalia foi o defeito congênito mais 

relacionado, 100%, 80,4% sabiam o vetor correto associados 

com a doença e 70,6% associaram corretamente a síndrome de 

Guillain-Barré ao ZIKV. O nome Zika foi associado 47,1% ao 

local de origem e 78,4% afirmaram não haver vacina contra o 

vírus. Um total de 47,1% relacionou o ZIKV como uma doença 

não transmissível. O teste de conhecimento do ZIKV era 

conhecido pela maioria dos cirurgiões-dentistas, porém uma 

amostra significativa de 37,3% indicou não conhecer (Tabela 4). 

A maioria dos profissionais (70,6%) considerou os 

pacientes com microcefalia um grupo de alto risco para o 

desenvolvimento de doenças bucais. Com relação à relevância 

da Odontologia para o diagnóstico do ZIKV, devido à presença 

do vírus na saliva, 51% dos participantes consideraram haver 

relevância. Sobre as consultas periódicas odontológicas, 68,6% 

responderam que é importante que aconteça as consultas 

periódicas desde o nascimento da criança. As respostas 
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ratificam o alto conhecimento entre os dentistas sobre ZIKV 

(Tabela 4).   

Abaixo, na Tabela 4, está exposto o percentual de cada  

respostas  no grupo estudado. 

 

Tabela 4. Diversas respostas fornecidas pelos cirurgiões-

dentistas 

 

Questões – Porcentagem 

 

1. Qual a origem do 

Zika? 

 10. Existe alguma vacina 

para Zika? 

 

Fúngica 0% Sim  9,8% 

Origem bacteriana 0% Não 78,4% 

Origem viral  88,2% Talvez 11,8% 

Não sei  11,8% 

 

  

2. Zika foi identificado 

pela primeira vez: 

 11. Zika é uma doença 

transmissível? 

 

1947 35,3% Sim 39,2% 

1952 15,7% Não 47,1% 

2007 19,6% Talvez 13,7% 

2016 29,4% 

 

  

3. Sinais e sintomas:  12. É uma doença 

sexualmente 

transmissível?  

 

Febre 15,7% Sim 17,6% 

Erupções cutâneas 2% Não 74,5% 

Dor muscular e dor 

nas articulações 

15,7% Talvez 7,8% 

Tudo acima 

 

66,7%   
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4. O período de 

incubação (dia) do 

Zika?   

 13. Sabe o teste de 

diagnóstico disponível 

para Zika?  

 

2- 7 17,6% Sim 47,1% 

7-14 56,9% Não 37,3% 

15-30 5,95 Talvez 15,7% 

Não sei 19,6% 

 

  

5. Defeotps 

congênitos 

apresentados devido 

o ZIKV: 

 14. Pacientes com 

microcefalia acometidos 

pelo ZIKV constituem um 

grupo de alto risco para o 

desenvolvimento de 

doenças bucais? 

 

Aneurisma 0% Sim 70,6% 

Microcefalia 100% Não 3,9% 

Lábio leporino e fenda 

palatina 

0% Não sei 25,5% 

Não sei 0% 

 

  

6. Síndromes 

associadas com Zika 

é de: 

 15. A Odontologia 

apresenta grande 

relevância, para o 

diagnóstico, devido a 

presença do ZIKV na 

saliva? 

 

Síndrome de Down 3,9% Sim  51% 

A síndrome de 

Guillain-Barré 

70,6% Não 17,6% 

Cólica e síndrome do 

bebê chorão 

3,9% Talvez 31,4% 

Não sei 21,6%   

 

7. Vector associado 

com Zika: 

  

16. Consultas 

preventivas periódicas: 
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Aedes aegypti 80,4% Desde o nascimento 68,6% 

Psorophora 0% A partir de 1 ano de 

idade 

23,5% 

Titilans Mansonia 0% A partir de 2 anos de 

idade 

7,8% 

Mosquitos Anopheles 19,6% Não são necessárias 

consultas 

0% 

8. O vírus Zika é visto 

principalmente no: 

   

Brasil (América) 47,1%   

Columbia (Estados 

Unidos) 

0%   

Cabo Verde (África) 37,3%   

Samoa (Oceania/Ilha 

do Pacífico) 

 

15,7%   

9. Zika tem nome de:    

Local de origem 47,1%   

Fundador do vírus 23,5%   

Tata motors 0%   

Espécies de 

mosquitos 

29,4% 

 

 

 

  

    

Fonte: Pesquisa direta. 2020 

 

À parte do questionário, foi realizada uma pergunta sobre 

o conhecimento dos cirurgiões-dentistas com relação às 

alterações bucais que acometem mais frequentemente os 

pacientes com microcefalia. Entre as alterações mais 

assinalada o aumento da salivação (47,1%), e palato atrésico e 

profundo (45,1%) foram as mais identificadas entre os 
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entrevistados. Porém, outras alterações encontradas em 

pacientes portador do vírus com microcefalia não tiveram a 

mesma ênfase no estudo, tais como, macroglossia, hipoplasia 

do esmalte e microstomia, além da associação errônea de 

alterações bucais como lábio leporino, microglossia e 

diminuição da salivação com a ZIKV. Tais alterações bucais 

foram encontradas no estudo de Pereira et al. (2017). Os dados 

referentes às alterações bucais em pacientes com microcefalia 

acometidos pelo ZIKV constituem uma particularidade da 

pesquisa, visto que esses dados não estão presentes no estudo 

de Gupta et al.(2016) na Índia. 

 

Figura 2. Alterações bucais identificadas em pacientes com 

microcefalia: 

Fonte: pesquisa direta. 2020. 
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Enfim, ressalta-se que o ZIKV é um problema de saúde 

mundial, que afeta a população de maneira significativa, 

trazendo consequências graves para o portador do vírus, como 

se pode verificar ag partir dos surtos e incidentes ocorridos 

mundialmente desde 2007 (BRASIL, 2019).  

Diante do exposto, é importante que os profissionais da 

saúde reconheçam a doença e suas consequências como 

também atualizem constantemente seus conhecimentos, sendo 

capazes de identificar e rastrear potenciais portadores da 

doença, evitando também sua propagação, além de fornecer 

uma melhor assistência aos pacientes acometidos pelo vírus 

(PEREIRA et al., 2016)                 

O desenvolvimento desse estudo permite questionar e 

motivar  a elaboração de novas pesquisas sobre o tema, como: 

dados das reais condições encontradas para o tratamento 

odontológico de pacientes com microcefalia e levantamento  do 

número de pacientes que buscam, periodicamente, 

atendimento nos consultórios odontológicos da rede pública. 
  

CONCLUSÕES  

 

Os dentistas da rede municipal da cidade de João 

Pessoa/PB possuem um alto conhecimento sobre o ZIKV e, 

inclusive, percebem a importância da Odontologia no 

atendimento dos pacientes com microcefalia, acometidos por 

esse vírus. Porém, não possuem informações suficientes de 

todas as alterações bucais que podem aparecer nesses 

pacientes. 
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É de suma importância que os dentistas ajudem na 

identificação e rastreamento de pacientes, com potenciais para 

prevenir a progressão da doença. Também, é indispensável  

que haja sempre uma educação continuada para os 

profissionais, podendo assim aperfeiçoar cada vez mais seus 

saberes e proteger os interesses da população. 
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RESUMO: O câncer de cavidade oral é uma das doenças mais 
frequentemente reportadas pela população, entretanto, apesar 
dos altos números registrados, o diagnóstico apresenta-se 
tardio na maioria dos casos. Nesse contexto, entender a 
importância do diagnóstico precoce se faz necessário, uma vez 
que esse pode atuar como ferramenta para aumentar a 
sobrevida do paciente. Para tanto, alguns métodos são 
considerados aplicáveis, como os tradicionais exame tátil-visual 
e biópsia. Além destas, outras opções são consideradas, como 
os teste com azul de toluidina, citologia esfoliativa e a utilização 
de biomarcadores salivares. Nesse sentido, o papel do 
cirurgião-dentista é necessário à prevenção da progressão da 
doença, bem como à sua detecção, uma vez que este 
profissional terá contato direto com o paciente através do 
minucioso exame intra-oral.  Diante disso, este estudo objetivou 
uma revisão de literatura sobre a importância de diagnosticar 

mailto:ttaydantas@gmail.com
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previamente o câncer, suas formas de rastreio e o papel do 
dentista nesse contexto. Para tanto, realizou-se uma busca de 
artigos científicos indexados nas bases de dados: PubMed, 
Lilacs e Scielo, entre o período de 2015 a 2020. Os resultados 
expressam que os exame tátil-visual e a biópsia ainda são o 
padrão ouro na detecção, portanto o dentista necessita de 
conhecimentos adequados para realiza-los e sua presença 
torna-se indispensável ao processo. 
Palavras-chave: Câncer Oral. Diagnóstico Precoce. 
Rastreamento. 
 
INTRODUÇÃO 

 

 O câncer de cavidade oral é uma das neoplasias mais 

comumente observadas, especialmente nos países em 

desenvolvimento (MONTERO et al, 2015). De acordo com INCA 

(2020) o câncer de cavidade oral é o câncer que afeta os lábios 

e o interior da cavidade oral, o que inclui gengivas, mucosa 

jugal, palato duro, língua (principalmente as bordas), ventre da 

língua, assoalho oral e amígdalas. É mais comum em pessoas 

brancas, ocorre mais frequentemente no lábio inferior e está 

associado ao tabagismo, etilismo e excesso de gordura 

corporal. No câncer de lábio, o principal fator de risco é a 

exposição solar.  

 A doença tem se destacado dentre os tumores de cabeça 

e pescoço pela expressiva incidência e taxa de mortalidade, 

além de estar associado, geralmente, a um diagnóstico tardio 

(RIBEIRO et al, 2015).  A cavidade oral é o espaço anatômico 

mais frequente das neoplasias do trato aero-digestivo superior. 

O carcinoma de células escamosas é o tipo histológico mais 
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comum e totaliza mais de 95% dos cânceres orais. (PARÉ; 

JOLY, 2017) 

 De acordo com os dados atuais do Instituto Nacional de 

Câncer (INCA, 2020a), no que se refere à incidência estimada 

conforme a localização primária do tumor, o câncer de cavidade 

oral ocupa o 5º lugar do tipo mais comum entre os homens. Na 

paraíba, aparece como sendo o segundo mais frequente, 

sucedendo apenas o câncer de próstata. Em 2018 foram 

registrados no Sistema de Informação de Mortalidade (SIM), no 

Brasil, 6.455 óbitos por câncer de lábio e cavidade oral, 

representando 50% dos óbitos por câncer de cabeça e pescoço 

(exceto glândula tireoide). Entre os tumores malignos dessa 

região, a maioria ocorreu em homens (77%) e a faixa etária 

mais acometida foi entre 60 e 79 anos. 

Os fatores de risco que levam à condição são diversos, 

a exemplo, a susceptibilidade genética e os fatores ambientais 

são potenciais influenciadores para o desenvolvimento da 

doença. Outros como fumo, álcool, má nutrição, presença do 

vírus HPV, supressão do sistema imunológico, idade, sexo 

também influenciam diretamente (MOUSTAFA, 2017).  

Os pacientes com câncer de cavidade oral também 

desenvolvem, frequentemente, outras complicações de saúde 

de grande impacto na qualidade de vida. Esses pacientes 

apesentam distorção na fala, dificuldades de variados graus na 

deglutição e deterioração na saúde bucal. Dessa forma, o 

máximo cuidado deve ser tomado na identificação e 

monitoramento dessas lesões malignas para que as possíveis 

consequências do tratamento sejam minimizadas 

(CHAKRABORTY; NATARAJANB; MUKHERJEE, 2019). 
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 O fato de o câncer bucal ser responsável por uma 

proporção expressiva de óbitos no Brasil, tornou evidente a 

necessidade de tomada de medidas de prevenção primária e 

secundária (SOUZA; ADDEPALLI, 2018). Dentre as medidas de 

prevenção, pode-se destacar a aplicação de técnicas de 

rastreamentos para a identificação de lesões malignas e pré-

malignas, que podem ser aplicadas a fim de identificar 

indivíduos mais vulneráveis, oferecer assistência mais precoce 

e reduzir danos (SOUZA; ADDEPALLI, 2018). 

 A Sociedade Americana de Câncer publicou, em 

2018, as principais alternativas para rastreamento de câncer 

oral, que seriam os testes com o corante azul de toluidina, com 

laser, o uso da técnica de luz polarizada associado a uma 

lavagem com ácido acético e citologia esfoliativa. O exame 

visual é o primeiro provável diagnóstico ao qual o paciente terá 

acesso, mas apesar de sua importância, ele não pode distinguir 

entre lesões benignas, pré-cancerosas ou cancerosas, sendo 

necessário um exame complementar. Dessa forma, a biópsia 

de tecido seguida de avaliação histológica ainda é considerada 

o padrão-ouro para avaliação de informações precisas sobre a 

displasia oral. (CHAKRABORTY; NATARAJANB; 

MUKHERJEE, 2019). 

Considerando o exame visual o diagnóstico mais viável 

e rápido a ser feito, a presença e conhecimentos científicos dos 

dentistas tornam-se indispensáveis ao processo, pois eles 

desempenham papel fundamental nesse momento, desde a 

detecção de lesões pré-malignas, detecção precoce, até o 

tratamento que visa a restauração da saúde do paciente 

(WONG, 2018). Apesar do alto número de casos da doença e 

da atuação dos profissionais, o diagnóstico precoce ainda é 
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precário e o atraso na detecção leva a maiores chances de 

mortalidade (SOUZA; ADDEPALLI, 2018; HASHIM et al, 2018). 

Diante do exposto, o presente estudo objetiva 

estabelecer as principais causas do Câncer oral, bem como 

avaliar a importância do diagnóstico precoce e as formas de 

rastreamento da doença e, nesse contexto, definir o papel do 

dentista na atenção básica para a detecção da patologia.  

 

MATERIAIS E MÉTODO 

 

 O presente estudo trata-se de uma revisão bibliográfica, 

cujo levantamento foi realizado por meio de artigos científicos 

publicados nos últimos 5 anos, indexados nas bases de dados 

Medical Publications (PubMed), Literatura Latino-Americana e 

do Caribe em Ciências da Saúde (LILACS) e (Scientific 

Electronic Library Online) SCIELO.  Para tanto, os 

pesquisadores fizeram uma busca inicial que resultou em 120 

artigos, destes, 21 foram utilizados, após leitura exploratória 

criteriosa. Foram selecionados descritores que estavam 

relacionados ao tema, os “oral cancer”, “early screening”, “basic 

care” e “cancer screening”, a partir da ferramenta de pesquisa 

das próprias bases de dados.  

 Para que fossem incluídos nessa pesquisa, os artigos 

precisaram ter no máximo cinco anos de publicação, estar 

disponível de maneira integral nas bases e possuir clareza de 

delineamento. 

 

 

 

 



DIAGNÓSTICO PRECOCE E RASTREAMENTO DO CÂNCER DE 
CAVIDADE ORAL E O PAPEL DO DENTISTA NA ATENÇÃO BÁSICA 

 

268 
 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

É sabido que o câncer bucal se apresenta como sendo 

um desafio de saúde pública, uma vez que representa um dos 

dez tipos mais comuns de câncer, sendo o carcinoma 

epidermóide ou carcinoma de células escamosas (CCE) a 

neoplasia maligna que mais comumente ocorre em boca 

(SWIECICKI et al, 2018). Estima-se que, para cada ano entre 

2020 e 2022, 15.190 novos casos sejam registrados (INCA, 

2020). Desse modo, uma rede de atenção à saúde com 

profissionais devidamente calibrados e preparados para dar o 

correto diagnóstico da doença, bem como para realizar biópsias 

torna-se indispensável. 

O carcinoma de células escamosas é a histologia mais 

comum e os principais fatores etiológicos são o uso de tabaco 

e álcool.  (MONTERO et al, 2015). Em 2018 foram registrados 

no Sistema de Informação de Mortalidade (SIM), no Brasil, 

6.455 óbitos por câncer de lábio e cavidade oral, representando 

50% dos óbitos por câncer de cabeça e pescoço (exceto 

glândula tireoide). Entre os tumores malignos de lábio e 

cavidade oral, a maioria ocorreu em homens e a faixa etária 

mais acometida foi entre 60 e 79 anos (INCA, 2020), o que 

demonstra ainda um elevado número de mortes pela doença, 

emergindo portanto a necessidade da atenção à patologia, no 

que tange desde a detecção da mesma até o seu tratamento. 

A partir do estudo de Hashim et al (2018) é possível 

inferir que a falta de informação do público sobre os primeiros 

sintomas do desenvolvimento da doença dificulta a detecção da 

lesão em estágio inicial e contribui para o aumento do número 

de mortalidade e morbidade de pacientes, bem como a 
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ausência de modalidades de rastreamento eficientes e até 

conhecimento por parte do cirurgião-dentista. Diante disso, 

informações sobre a causa, os métodos de detecção e o papel 

do profissional no contexto de atenção básica se tornam 

fundamentais ao enfrentamento do problema. 

CAUSAS  

Os dois principais fatores que influenciam a maioria das 

doenças são fatores genéticos e epigenéticos. O 

desenvolvimento do câncer oral é influenciado por ambos os 

fatores, ou seja, tabaco, álcool, dieta e nutrição, vírus, radiação, 

etnia, predisposição familiar e genética, imunossupressão e 

fatores dentários (MONTERO et al, 2015).  

De acordo com Balica et al (2018), o paciente que fuma 

um maço de cigarros por dia tem um risco 15 vezes maior de 

desenvolver câncer de boca do que o não fumante. Se a pessoa 

for consumidora de álcool, essa chance aumenta em 25 vezes.  

Recentemente a literatura passou a incorporar a ligação 

entre o HPV e a incidência do Câncer Oral nos pacientes. 

Embora seja ainda amplamente discutida a relação de causa e 

efeito, os estudos sugerem que essa ligação entre eles se dê 

porque há uma correlação significativa entre a integração do 

HPV-DNA e a alteração no ciclo celular (CANDOTTO et al, 

2017).  

MANIFESTAÇÕES CÍNICAS 

O câncer oral tem diferentes características, mas em 

concordância com o estudo de Chakraborty et al (2019) a 

manifestação clínica da doença pressupõe que ele se 

desenvolve a partir de lesões visíveis, como leucoplasia 

(manchas brancas) e eritroplasia (manchas vermelhas).  
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 Inicialmente, podem ser percebidas manchas/placas 

vermelhas ou esbranquiçadas na língua, gengivas, palato, 

mucosa jugal, além de nódulos no pescoço e rouquidão 

persistente. Em alguns casos, Lesões na cavidade oral ou nos 

lábios que não cicatrizam por mais de 15 dias, que podem 

apresentar sangramentos e estejam crescendo. Nas situações 

onde a doença está mais avançada observa-se dificuldade de 

mastigação, deglutição e na pronúncia das palavras (INCA, 

2020d). 

FORMAS DE RASTREAMENTO 

1. EXAME TÁTIL-VISUAL 

Na odontologia, o exame tátil-visual é de grande 

importância, pois é o primeiro contato do dentista com a boca 

do paciente, sendo assim um parâmetro de avaliação. Para 

tanto, deve ser sistematizado. Montero et al (2015) descreve 

que deve começar pelas estruturas mais anteriores (lábios, 

comissuras labiais, vestíbulos e arcadas dentárias) até às mais 

posteriores (bochechas, língua, assoalho da boca, comissuras 

intermaxilares, palato duro e mole e orofaringe). 

A realização do exame se dá primeiro com a boca 

fechada e, em seguida, a boca aberta, inspecionando e 

palpando as estruturas anatômicas de frente para trás. A 

palpação pode ser com as duas mãos ou apenas uma intraoral 

e outra extraoral, especialmente para as bochechas e o 

assoalho da boca. (JOLY; HUTTENBERGER; PARE, 2017). 

Para que seja realizado, depende dos conhecimento e aptidão 

do dentista, instrumental básico (pinça, espelho, luz e umidade 

da cavidade adequadas) e disponibilidade do paciente. 
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De modo geral, o exame sistemático da cavidade oral é 

um recurso importante para a detecção precoce de cânceres 

em boca, tanto por sua relevância, visto que é ele a porta de 

entrada para detecção de quaisquer sinais de anormalidade, 

quanto por sua praticidade, baixo custo e viabilidade. Depende, 

entretanto, do conhecimento do dentista para que seja bem 

realizado e sirva como instrumento de detecção.  

2. BIÓPSIA 

Considerada o padrão ouro de método diagnóstico 

precoce, a biópsia consiste basicamente na coleta de tecidos 

de um organismo vivo com alterações, que é viabilizada por 

meio de uma análise anatomopatológica. Essa análise, por sua 

vez, é considerada o principal recurso laboratorial especializado 

para o diagnóstico de algumas lesões, visto que apontará as 

características microscópicas do tecido alterado, representando 

por vezes a única forma de se estabelecer um diagnóstico 

preciso e conclusivo (NUNES; DORNELAS, 2017).  

O sucesso da biópsia envolve essencialmente: a escolha 

do sítio a ser biopsiado, o procedimento a ser realizado e o 

relatório com as observações clínicas, que acompanharão o 

espécime a ser submetido ao exame anátomo-patológico 

(NUNES; DORNELAS, 2017).  Nessa prática, a realização de 

um excelente exame físico é obrigatória, sendo que muitas 

vezes o dentista necessitará de alguns exames 

complementares para auxiliar seu raciocínio diagnóstico, tais 

como os exames radiológicos (BRAZÃO-SILVA; CABRAL, 

2017).  

As biópsias podem ser dos tipos incisional e excisional. 

De acordo com as publicações de Brazão-Silva; Cabral (2017), 
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no tipo incisional remove-se cirurgicamente apenas uma parte 

da lesão, um fragmento de no mínimo 5 mm em diâmetro e 

profundidade, sem remover a lesão completamente. Na biópsia 

excisional remove-se a alteração tecidual como um todo para 

envio à análise anatomopatológica. A biópsia excisional é 

indicada para lesões pequenas, com diâmetro menor do que 1 

cm.  

Apesar de facilmente exequível, a biópsia depende do 

conhecimento e domínio da técnica por parte do cirurgião-

dentista e do aceite do paciente. Ademais, fazê-la exige baixo 

custo, curto espaço de tempo para ser executada, excelente 

precisão e diagnóstico com alto nível de confiabilidade, 

constituindo-se assim o padrão ouro de detecção precoce de 

câncer oral. 

3. MÉTODO DE COLORAÇÃO COM AZUL DE 

TOLUIDINA 

Outro método amplamente utilizado na prática clínica é a 

coloração com o azul de toluidina (AT), um corante 

metacromático de tiazina básico com alta afinidade para 

componentes de tecido ácidos. Sua função é corar tecidos ricos 

em ácidos nucléicos. Isso só é possível porque as células 

displásicas e neoplásicas contêm mais ácidos nucleicos do que 

as células normais. Além disso, a literatura mostra que o epitélio 

com características de malignização pode conter canais 

intracelulares mais largos do que os do epitélio saudável, 

facilitando a penetração do corante (LIU et al, 2016). 

O tecido marcado com AT pode ter uma aparência 

escura ou azul royal pálido, em que a coloração em azul royal 

escuro é considerada positiva e a em azul royal claro duvidosa 
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para confirmação de presença de tecido displásico ou 

neoplásico. Quando nenhuma cor é observada, entende-se que 

há ausência de doença (LIU et al, 2016). De acordo com o 

mesmo estudo, a coloração de AT tem uma taxa de detecção 

mais alta de doenças com potencial de malignização orais e 

poderia se configurar como um método eficaz auxiliar à 

inspeção visual convencional. 

No entanto, a coloração com AT pode produzir uma alta 

porcentagem de resultados falso-positivos. Regiões de 

ulceração em processo de regenerações epiteliais promovem 

alta absorção do AT, portanto, nos queratinócitos que estão em 

mitose podem confundir os dados, ou seja, não há células 

displásicas no tecido, podendo corriqueiramente ocorrer esses 

resultados em tecidos com inflamação instalada. Outra falha da 

aplicação do AT se dá em displasias severas recobertas por 

queratina ou carcinomas recobertos por mucosa saudável, 

impossibilitando a penetração do AT (VILARDI; VILARDI, 

2016).  

Lesões benignas traumáticas também podem ser 

coradas; no entanto, eles diferem das lesões malignas e 

displásicas porque a coloração freqüentemente envolve a 

ulceração e não dura muito. Essa observação é importante no 

sentido de reduzir a taxa de falsos positivos. (LIU et al, 2016).  

Embora a técnica seja considerada de alta 

confiabilidade, tem sua limitação: o AT de uso tópico atinge de 

três a quatro camadas de células. Portanto, em displasias leves, 

onde as camadas superfícies do epitélio de revestimento 

estejam livres de alterações, não há impregnação do corante, o 

que pode ser uma razão para o cirurgião-dentista optar por 
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combinar esta forma de rastreamento a outras 

(CHAKRABORTY; NATARAJANB; MUKHERJEE, 2019). 

4. CITOLOGIA ESFOLIATIVA 

Atualmente, tem-se aumentado o interesse por técnicas 

não invasivas indolores para o diagnóstico das alterações 

precoces do câncer (CORREA; SILVA, 2018). No intuito de que 

a detecção seja feita através do uso de técnicas simples, rápida, 

eficiente e que possa ser usada na população como triagem, a 

citologia esfoliativa se torna uma opção viável, visto que, de 

acordo com Correa; Silva (2018) e colaboradores, é um 

procedimento seguro e fácil de ser executado durante o exame 

bucal de rotina. 

O uso da citologia esfoliativa é de fácil execução. Com o 

uso de uma haste com algodão, faz-se a coleta das células, 

cujas etapas subsequentes serão a de fixação e coloração das 

mesmas, pela técnica de Papanicolau, que utiliza um conjunto 

de corantes para evidenciar as variações morfológicas e 

metabólicas celulares. Para corar as células, o método utiliza 

três corantes: a hematoxilina (um corante básico); a eosina (um 

corante ácido) e um corante policromático. As etapas para 

realização dessa coloração podem ser resumidas em 

hidratação com banhos decrescentes de álcool, coloração com 

os corantes nucleares e citoplasmáticos e desidratação, 

clarificação e selagem das amostras (SAHAY et al, 2017).  

Correa; Silva (2018) e seus colaboradores evidenciaram 

que a execução da técnica de citologia esfoliativa não trouxe 

nenhum desconforto ao paciente, é rápida e de baixo custo, o 

que auxilia no uso rotineiro da mesma, além de ser de fácil 

implementação na rotina da clínica de diagnóstico oral, 
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podendo representar dessa forma uma viável e relevante 

alternativa para a detecção precoce. 

5. MÉTODOS COMPLEMENTARES  

Além das tradicionais formas de detecção do câncer oral, 

a literatura tem registrado outras alternativas, como o uso da 

saliva através de biomarcadores salivares, que se apresenta 

como uma abordagem promissora devido à sua amostragem 

não invasiva e métodos de coleta fáceis (LIU et al, 2016). 

A saliva bucal inteira contém proteínas, peptídeos, 

eletrólitos, sais orgânicos e inorgânicos secretados pelas 

glândulas salivares e contribuições complementares de fluidos 

gengivais creviculares e transudatos de mucosa. Essa 

alternativa de método de diagnóstico no campo da biologia 

molecular tem levado à descoberta potencial de biomarcadores 

salivares para a detecção de cânceres orais (SOUZA; 

ADDEPALLI, 2018).  

Alguns biomarcadores já foram identificados, a exemplo 

dos L fenilalanina, marcadores angiogênicos, biomarcadores 

genômicos, como integrina α3 e integrina β4, clonagem de um 

gene da lacase ácida 2, que é um biomarcador proteômico para 

diagnóstico precoce, monitoramento e diferenciação de Câncer 

(SOUZA; ADDEPALLI, 2018). Eles são a marca molecular e 

indicadores do processo biológico, patológico normal e da 

resposta farmacológica ao tratamento, portanto, podem 

fornecer informações úteis para a detecção, diagnóstico e 

prognóstico da doença. 

O teste de biomarcador salivar pode ser uma técnica 

adjuvante não invasiva e rápida para revelar transformação 

maligna em doenças orais (LIU et al, 2016) e tem sido mais um 

recurso que tem permitido a individualização de alguns 
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tratamentos e o desenvolvimento da odontologia personalizada 

e humanizada. A pesquisa avançada explorando marcadores 

moleculares para diagnóstico e predições de risco parece ser 

promissora. 

PAPEL DO CIRURGIÃO-DENTISTA 

É importante salientar que o Instituto Nacional de Câncer 

não recomenda o rastreamento do câncer de lábio e cavidade 

oral como estratégia de detecção precoce na população 

brasileira em geral. Entretanto, o INCA relata estudo realizado 

na Índia, país com elevadas taxas de incidência da doença, 

onde foi observada redução da mortalidade em subgrupo de 

alto risco (tabagistas e etilistas). Dessa forma, é recomendado 

o rastreamento no Brasil para a população de risco, 

especialmente pacientes com mais de 40 anos, tabagistas, 

etilistas e/ou que se expõem cronicamente ao sol (INCA, 

2020a). 

Os profissionais de saúde bucal são a vanguarda 

primária contra o câncer bucal. A identificação de fatores de 

risco associados à doença deve ser incorporada ao histórico 

médico e atualizações subsequentes a cada visita do paciente 

(STOOPLER; SOLLECITO, 2017). Desse modo, o dentista 

exerce o papel fundamental de diagnosticar quaisquer sinais de 

câncer oral, sendo ele a porta de entrada nesse processo, 

podendo inclusive perceber com antecedência e evitar o avanço 

da doença.   

O dentista, na atenção Básica em saúde no Brasil, tem 

um contato direto com o paciente. É nesse ambiente e com o 

referido profissional que a detecção precoce começa. 

Entretanto, os números relativos a diagnóstico precoce 

permaneceram constantemente baixos nas últimas décadas e 
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os estudos que relatam o sucesso da prevenção primária são 

limitados (HASHIM et al, 2018). Esse fato permite inferir tanto 

que o estilo de vida das pessoas com câncer é difícil de ser 

modificado ao longo do tempo quanto que a detecção na 

atenção básica ainda é ineficiente.  

O exame visual é a porta de entrada para a detecção, 

entretanto depende fortemente da experiência clínica para 

reconhecer as alterações neoplásicas precoces. Contudo, de 

acordo com Nagi et al (2016) e seus colaboradores, discernir 

lesões pré-malignas e malignas iniciais de condições 

inflamatórias benignas comuns por exame visual é difícil, 

mesmo para profissionais experientes.  

Para além das razões já citadas, outros dois fatores 

puderam ser percebidos por Hashim et al (2018) quando as 

variáveis ‘papel do dentista no rastreio precoce’ e 

‘subnotificação’ foram equiparadas, a ‘falta de treinamento’ e de 

‘confiança’. Nesta pesquisa a maioria expressou a necessidade 

de realizar treinamentos de educação continuada em câncer 

bucal, o que pode ser considerado um excelente indicador para 

melhorar a situação atual. 

Falhas relacionadas a um exame clínico insatisfatório, à 

baixa suspeita de lesões pelo profissional em sua rotina, à falta 

de experiência com o diagnóstico e ainda à possibilidade da 

lesão manifestar-se com aspectos inespecíficos, por exemplo 

imitando uma doença inflamatória, são impactantes quando a 

questão é atraso no diagnóstico (BRAZÃO-SILVA; CABRAL, 

2017). Nesse sentido, rever a prática da biopsia dentro da 

comunidade odontológica também pode emergir um tópico que 

merece reflexão e intervenção, sobre como têm sido feitos os 

exame clínico e a técnica de biopsia empregada. 
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Está bem estabelecido que o câncer bucal é amplamente 

relacionado ao estilo de vida e aos profissionais de saúde. O 

dentista deve estar atento a esses fatores e, além disso, 

desempenhar um papel central no fornecimento de informações 

sobre os benefícios que podem advir da mudança de hábitos de 

vida. 

Portanto, diante de todos os apontamentos feitos até 

aqui, acredita-se que a implementação de estratégias 

educacionais devam existir tanto para a população quanto para 

os profissionais, com o objetivo fornecer informações 

atualizadas sobre exames bucais, técnicas diagnósticas e 

condições associadas ao câncer bucal, facilitando a detecção 

precoce.  

 

CONCLUSÕES 

 

O Câncer de cavidade oral tem sido frequentemente 

reportado pela população mundial, entretanto, sua detecção em 

estágios iniciais continua rara. Apesar de vários sistemas 

tecnológicos de detecção serem de fácil acesso aos dentistas 

e, de maneira geral, facilmente exequíveis, o exame tátil-visual 

e a biópsia continuam sendo o padrão ouro para se obter o 

diagnóstico da doença.  

O cirurgião-dentista tem, portanto, papel fundamental 

nesse processo, uma vez que representa a porta de entrada no 

processo de rastreio da patologia. Entretanto, o público de 

profissionais necessita ainda de um preparo adicional e 

capacitação adequados para diagnosticar a condição. Ademais, 

a tríade paciente-detecçao precoce com as técnicas e 

instrumentos adequados-dentista, formam a pirâmide de 
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excelência para mudar o curso dos números da incidência do 

câncer de cavidade oral. 
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RESUMO: O objetivo dessa pesquisa foi analisar a 
disponibilidade da laserterapia ofertada pelas instituições 
públicas no nordeste brasileiro. Realizou-se uma busca ativa no 
site do Sistema de Seleção Unificada para contabilização de 
todas as instituições públicas reconhecidas pelo Ministério da 
Educação disponíveis no Brasil. Posteriormente, foram 
selecionadas todas as universidades do Nordeste que possuem 
curso de graduação e pós-graduação em odontologia, em 
seguida, todas as grades curriculares disponíveis nos seus 
respectivos projetos pedagógicos foram analisadas. Além 
disso, catalogou-se as áreas de concentração e as linhas de 
pesquisas das universidades que ofereciam pós-graduação 
Lacto Sensu e Stricto Sensu. Existem 128 instituições públicas 
brasileiras, sendo que, 39 (30,4%) estão localizadas na região 
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nordeste, 16 (12,5%) ofertam graduação em odontologia e 
apenas 12 (9,3%) oferecem cursos pós-graduação, 9 (7,0%) 
universidades oferecem a laserterapia. Conclui-se que ainda é 
reduzido o número de universidades públicas que ofertam a 
laserterapia no nordeste brasileiro. 
Palavras-chaves: terapia com luz de baixa intensidade; 
universidades; necessidades e demandas de Serviços de 
Saúde. 
 

INTRODUÇÃO 

 

A terapia a laser de baixo nível é um método terapêutico 

não invasivo e à traumático que envolve a aplicação local de 

uma fonte de luz monocromática de alta densidade e banda 

estreita (OLEJNIK et al., 2019). A tendência da odontologia é a 

incorporação de métodos menos invasivos. Por isso, acredita-

se que a laserterapia seja uma excelente opção de tratamento 

(CAVALCANTI et al., 2011). 

A terapia a laser de baixa intensidade foi promovida por 

seus efeitos benéficos na cicatrização de tecidos e no alívio da 

dor para aplicações cutâneas e orais (LOU et al., 2019). 

Estudos relatam que promove a cicatrização do tecido (REZK-

ALLAH et al., 2019). Tem sido eficaz para várias condições pós-

operatórias, incluindo alívio da dor, melhora da mastigação, 

recuperação neurossensorial e cicatrização de feridas 

(HOSSEINPOUR, et al., 2019). Vem ganhando destaque como 

um novo e eficaz agente anti-inflamatório e imunomodulador 

(DE BRITO et al., 2020). 

Por meio de um fenômeno de fotobioestimulação (PBMT) 

a radiação emitida pelo laser terapêutico afeta os processos 

metabólicos das células-alvo, produzindo efeitos 
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bioestimulantes que resultam na ocorrência de eventos 

celulares e vasculares, os quais parecem interferir diretamente 

no processo de reparo (LINS et al., 2010). Na literatura, um 

grande número de trabalhos é relatado, mostrando as 

vantagens do uso de PBMT em muitas doenças orais, como 

estomatite aftosa recorrente, infecções por herpes, mucosite e 

síndrome da boca ardente (MERIGO et al., 2019). Melhora da 

hipersensibilidade à dentina entre 60-98% (GARCÍA-DELANEY 

et al., 2017). Alívio da dor em várias condições clínicas, 

incluindo desordens temporomandibulares (DANTAS et al., 

2020). 

As pesquisas com laser começaram nos primeiros anos 

da década de sessenta e já em 1988 fundava-se à Sociedade 

Internacional de Estudo de Laser na Odontologia (PÉCORA et 

al.,1999). A laserterapia foi reconhecida como modalidade de 

pratica integrativa e complementar com a aprovação da 

Resolução CFO-82 em 2008. Além disso, o documento ‘A 

Saúde Bucal no Sistema Único de Saúde’ publicado em 2018 

apresenta a laserterapia como terapêutica complementar 

disponível nos tratamentos de algumas lesões bucais e como 

terapia de suporte para pacientes oncológicos. 

A Odontologia brasileira conquistou reconhecimento em 

laserterapia, sendo hoje o país entre os que mais publicam 

estudos na área. No Brasil os centros ligados a universidades, 

realizam pesquisas clínicas e laboratoriais em laser e 

contribuem como importantes divulgadores da tecnologia 

através do ensino e atendimento a pacientes (BRUGNERA, 

2010). 

Contudo, percebe-se que uma minoria das Instituições 

de Ensino Superior do Brasil oferta a disciplina de laser 
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(GOMES et al., 2013). Além do mais, há uma discrepância inter-

regional e interestadual na produção científica brasileira, sendo 

as instituições públicas, responsáveis pela maioria das 

pesquisas odontológicas desenvolvidas no Brasil 

(CAVALCANTI et al., 2011). Ademais, poucos trabalhos 

caracterizam seus dados por regiões e tipo de pesquisa, 

sobretudo na área das fontes de luz utilizadas na Odontologia, 

em especial o laser e o LED, campo do conhecimento que se 

encontra em ascensão (SILVA et al., 2020). 

Dessa maneira, o presente estudo busca fazer uma 

avaliação da disponibilidade da laserterapia como ferramenta 

de ensino e pesquisa nos cursos de odontologia em 

universidades públicas do nordeste brasileiro certificando quais 

são as instituições que oferecem este serviço e como este é 

ofertado. 

 

MATERIAIS E MÉTODO 

 

Foi realizado um estudo transversal por meio da coleta 

de dados disponíveis em websites. A coleta de informações foi 

realizada por consulta as plataformas do Sistema de Seleção 

Unificada (SISU), Sistema Integrado de Gestão de Atividades 

Acadêmicas (SIGAA), Sucupira e os projetos pedagógicos dos 

cursos de odontologia presentes nos respectivos sites das 

universidades pertencentes. 

 Foram coletadas informações sobre as universidades 

públicas brasileiras pelo site do SISU sendo contabilizada todas 

as instituições públicas que atualmente são reconhecidas pelo 

Ministério da Educação (MEC) para ingresso no Ensino 

Superior no Brasil. Posteriormente, foram selecionadas todas 
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as universidades do Nordeste que possuem o curso de 

graduação e pós-graduação em odontologia. Em seguida, todas 

os projetos pedagógicos foram inspecionados a para devida 

análise dos componentes curriculares e averiguação do uso da 

terapêutica do laser de acordo com informações fornecidos por 

seus respectivos documentos digitais abertos a consulta 

pública. Além disso, catalogou-se as áreas de concentração e 

as linhas de pesquisas desenvolvidas nas universidades que 

ofereciam pós-graduação Lacto Sensu e Stricto Sensu cuja 

finalidade foi certificar se haviam estudos sobre laserterapia em 

suas instituições. Por fim, foi contabilizado as instituições que 

oferecem a terapêutica, seguido dos seus respectivos locais e 

os meios pelos quais disponibilizam o serviço à população.  

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Os dados coletados mostraram a existência de um total 

128 instituições públicas brasileiras, sendo que, 39 

universidades estão localizadas na região nordeste. Apenas 16 

instituições nordestinas ofertam o curso de graduação em 

odontologia. Dessas, somente 12 disponibilizam cursos de pós-

graduação Lato Sensu e Stricto Sensu. As linhas de pesquisa 

de cada instituição seguem descrita na Tabela 1. Sendo assim, 

verificado que 9 universidades trabalham com a laserterapia 

como terapêutica complementar em odontologia. 

Além disso, foi verificado que a Paraíba é o estado com 

mais instituições que trabalha com a terapia complementar. Por 

outro lado, os estados do Ceará e Piauí não apresentaram 

nenhuma universidade que ofertem a terapêutica. 
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Em relação ao acesso do serviço este está disponível em 

atendimentos nas clínicas escolas dos centros universitários ou 

em hospitais locais que recebem atuações de projetos de 

extensão vinculados aos cursos de odontologias das 

universidades Tabela 2. 

Tabela 1. Universidades públicas nordestinas que ofertam a 

laserterapia e linhas de pesquisa 

UNIVERSIDADE LINHAS DE PESQUISA 

UFAL -Biomateriais (desenvolvimento e analise 

de materiais odontológicos) 

UFBA   -Avaliação epidemiológica, clínica 

imaginológica ou histopatológica das 

lesões do sistema estomatognático; 

-Avaliação do processo de reparo em 

odontologia, assim como dos fatores 

sistêmico e biomateriais que interferem 

neste processo; 

-Clínica odontológica e diagnostico bucal; 

UFMA  -Etiologia, diagnóstico e tratamento das 

doenças bucais; 

-Alterações bucais relacionadas as 

doenças sistêmicas; 

-Prevenção de doenças bucais; 

-Estudo dos materiais odontológicos 

aplicados a reabilitação oral; 

-Desordens temporomandibulares; 

-Imaginologia; 

UFCG Não possui pós-graduação 
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UFPE -Avaliação clínica e laboratorial em 

odontologia; 

-Epidemiologia e prevenção em 

odontologia; 

-Laser em odontologia; 

-Patogênese das doenças bucais; 

UEPB  -Epidemiologia e promoção de saúde em 

odontologia; 

-Estudo das alterações do sistema 

estomatognático; 

-Diagnóstico, distribuição e fatores 

associados aos agravos à saúde bucal; 

-Desenvolvimento de produtos e 

otimização de processos relacionados ao 

tratamento de agravos à saúde bucal; 

-Estudo de terapias complementares em 

odontologia; 

-Biomateriais em odontologia. 

UFPB -Fisiopatologia e morfologia dos tecidos 

buco-maxilo focais; 

-O cuidado em saúde e a prática 

odontológica baseados em evidências; 

-Inovação de produtos e terapêutica dos 

agravos em saúde 

UFRN -Tecnologias aplicadas à prática e ao 

ensino da Odontologia; 

-Epidemiologia, diagnóstico e tratamento 

integrado em Clínicas Odontológicas; 
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-Estudos clínicos, morfológicos e 

moleculares das patologias do complexo 

bucomaxilofacial; 

-Biopatologia dos tecidos do complexo 

bucomaxilofacial; 

FUFSE -Clínica odontológica; 

Fonte:Sucupira, SIGAA 2020. 

 

Tabela 2. Hospitais e projetos de extensão de laserterapia 

UNIVERSIDADES COMO É 

OFERTADO? 

 

UFAL O Hospital 

Universitário 

 UFAL 

 

 

 

UFBA Centro de Laser 

FOUFBA 
 

UFMA Liga interdisciplinar 

de Laser na 

odontologia - LILO 

 

UFCG Projeto de 

Extensão: 

Laserterapia e 

Ações Educativas 

Transdisciplinares 

na Oncologia 

Pediátrica 
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UFPE 

 

Centro de Ensino e 

Pesquisa de Laser 

em Odontologia 
 

UEPB 

 

Projeto de 

Extensão: 

LIL- Liga 

Interdisciplinar de 

Laserterapia em 

odontologia 

 

UFPB Projeto de 

extensão: 

Uso de Laser de 

baixa intensidade 

em cirurgia 

bucomaxilofacial 

 

UFRN Projeto de 

extensão: 

Aplicação de laser 

em pacinetes que 

receberam 

transplante de 

médula óssea 

 

FUFSE Centro de 

Oncologia do 

Hospital de 

Urgência de 

Sergipe 

 

 

Fonte:Websites das universidades 2020. 
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O curso de graduação em Odontologia tem como perfil 

do formando egresso/profissional uma formação generalista, 

humanista, crítica e reflexiva, para atuar em todos os níveis de 

atenção à saúde, com base no rigor técnico e científico. Esse 

profissional deve ser capacitado ao exercício de atividades 

referentes à saúde bucal da população; pautado em princípios 

éticos, legais e na compreensão da realidade social, cultural e 

econômica do seu meio e dirigindo sua atuação para a 

transformação da realidade em benefício da sociedade 

(Conselho Nacional de Educação,2002). 

A Odontologia em especial, é detentora de várias 

terapias coadjuvante dentre elas temos a laserterapia, que já 

tem vários protocolos de tratamento bem definidos, que estão 

sendo aplicados nos centros de pesquisas das universidades e  

também em consultórios odontológico, onde recebem 

informações e treinamento nos cursos oferecidos pelas 

instituições de ensino, como nos mostra a presente pesquisa 

com 7% das universidades públicas brasileiras implementando 

a laserterapia em seus serviços de tratamento, fato este 

também observado por (GOMES et al., 2013), em sua pesquisa 

onde foi observado que apenas em 12,6% das instituições de 

ensino de odontologia ofertam a laserterapia como disciplina do 

tipo obrigatória. 

A introdução de novos conhecimentos no currículo é 

indiscutível, mas é preciso refletir sobre como fazer essas 

inserções. O primeiro ímpeto, quase generalizado, é o de 

ofertar novas disciplinas. Dessa forma, o currículo ficaria sujeito 

a constantes acréscimos de disciplinas e, até, de semestres 

letivos, como também a modismos, à vontade de professores 
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ou, mesmo, a estratégias de marketing de cursos ou faculdades 

(RIBEIRO, 1999). 

Em relação às regiões, teve-se uma concentração de 

instituições que contemplem as terapias complementares/ 

laserterapia no Nordeste especificamente na Paraíba, o que 

corrobora com o estudo de (GOMES et al 2013), com (23,20%) 

de instituições que ofertavam a laserterapia no Nordeste e 

(20%) no Sul do país, duas regiões com diferentes economias 

e culturas.  

A laserterapia, em uma instituição social deve ser 

colocada no centro de uma discussão diante do conhecimento 

moderno com sua inexorável velocidade de inovação, uma vez 

que diferentes modos de atuação do cirurgião-dentista podem 

trazer benefícios aos pacientes, de acordo com o tipo de 

tratamento empregado e a capacidade do perfil do profissional 

que está sendo formado (SILVEIRA, 2004).    

Atualmente, há muito que se discutir a respeito da 

laserterapia como terapias complementares, mas já é um 

avanço a sua regulamentação, logo que a habilitação dos 

profissionais em laser tem dado mais importância ao estudo na 

busca de melhores resultados. Como limitações deste estudo, 

relata-se que algumas instituições não apresentaram 

atualizações de suas páginas eletrônicas, ou não se teve 

resposta regular em seus endereços.  

 

CONCLUSÕES 

 

 Percebe-se que tanto universidades federais quanto 

estaduais oferecem o serviço de laserterapia como terapêutica 

de ensino e pesquisa sendo este ofertado por atendimentos em 
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hospitais associados a projetos de extensão ou nas clínicas 

escolas dos centros universitários. Além disso, verificou-se que 

o estado da Paraíba foi o que apresentou maior número de 

instituições que trabalham com a terapia.  É válido salientar que 

ainda é reduzido o número de instituições públicas nordestinas 

que oferecem a terapêutica. Diante disso, é preciso expandir o 

serviço visto sua importância frente ao tratamento de muitas 

complicações odontológicas.  
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RESUMO: As desordens potencialmente malignas orais 
(DPMO) são alterações com capacidade de transformação 
maligna. A prevalência global de DPMO é de até 2,5%, sendo 
o manejo desses pacientes um desafio clínico. Para detecção 
das DPMO é realizado o exame clínico convencional (ECC), o 
qual possui diversas limitações que podem levar a 
subdiagnóstico ou conduta equivocada. Assim, o método de 
visualização de fluorescência óptica (FO) foi desenvolvido para 
auxiliar o profissional na evidenciação dos primeiros sinais de 
processos neoplásicos. Dessa forma, o cirurgião dentista pode 

lançar mão do VisualEnhanced Light scope (VELscope), um 
dos vários dispositivos de FO adjuvantes que emite uma luz de 
400-600nm e utiliza tecnologia de autofluorescência. O objetivo 

desse estudo é avaliar a eficácia do VELscope no diagnóstico 
de DPMO. Esse trabalho trata-se de uma revisão integrativa 
que buscou sintetizar pesquisas clínicas disponibilizadas no 
MEDLINE e Scopus, entre 2016 e 2020, que utilizaram o 
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VELscope para o diagnóstico de DPMO. Foram empregados 
os descritores “VELscope” AND/OR “oral pré-malignancy” OR 
“oral pottentially malignant disorders”, sendo selecionados um 
total de 260. Por fim, foram selecionados 10 estudos através 
dos critérios de inclusão e exclusão.  Um total de 4698 
pacientes foram incluídos em dez estudos selecionados, sendo 

desses, 1059 casos de DPMO. Por fim, o VELscope foi 
demonstrado como um instrumento auxiliar eficaz no 
diagnóstico clínico oral. 
Palavras-chave: Diagnóstico bucal. Imagem óptica. 
Fluorescência. 
 

INTRODUÇÃO 

 

As desordens potencialmente malignas orais (DPMO) 

são displasias crônicas na mucosa oral com capacidade de 

transformação maligna (FARAH, DOST e DO, 2019; GANESH 

et al, 2018). A maioria das DPMO podem ser assintomáticas 

durante os estágios iniciais e podem ser detectadas pelo 

cirurgião-dentista por exames bucais de rotina, sendo assim de 

suma importância que os profissionais conheçam as 

características clínicas dessas desordens a fim de investigar 

mais profundamente e quando necessário encaminhar a um 

especialista para o tratamento (WARNAKULASURIYA, 2018). 

Dentre as DPMO estão a leucoplasia, a eritroplasia, a queilite 

actínica, a fibrose oral submucosa e o líquen plano oral 

(CHIANG et al., 2018; GANEHS et al, 2018; Warnakulasuriya, 

2018). Algumas das DPMO são multifocais, ou seja, 

disseminadas na cavidade oral sendo a leucoplasia a DPMO 

mais comum encontrada na prática clínica (Warnakulasuryia, 

2018). A taxa de malignização das DPMO foi de 7,9%, sendo 
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elas condições relativamente comuns que os especialistas em 

medicina oral enfrentam rotineiramente (IOCCA et al, 2019). A 

prevalência global de DPMO é estimado em 1,5% a 2,5%, o 

manejo desses pacientes é um desafio clínico (CHERRY et al., 

2019). 

A etiopatogenia das DPMO envolve fatores de risco 

clássicos como tabagismo e etilismo, assim como contato com 

exposição crônica à radiação ultravioleta (FERREIRA et al., 

2016). Atualmente, o teste padrão ouro para DPMO e cânceres 

orais é um exame clínico convencional (ECC) o qual inclui 

inspeção visual sob luz incandescente e palpação de toda a 

cavidade oral (KORDBACHEH, BHATIA e FARAH, 2016). 

Fatores como a severidade do grau de displasia, local 

anatômico da lesão e exposição contínua a fatores de risco 

podem influenciar a progressão maligna da lesão (CHERRY et 

al., 2019). Mas, a natureza subjetiva do ECC somada muitas 

vezes a pouca experiência dos profissionais de saúde podem 

limitar a capacidade de diagnóstico e abordagem terapêutica 

(CHERRY et al., 2019). Além disso, foi relatado que a detecção 

precoce e o manejo da DPMO são um importante passo 

preventivo contra a transformação maligna (MORIKAWA et al., 

2019). O diagnóstico feito previamente para possíveis 

malignidades orais torna o tratamento menos agressivo e 

também aumenta a taxa de sobrevida em 80%. (SHAH, et al., 

2020). 

Também é considerado que as DPMO podem ser um 

indicador de risco para futuras malignidades em outras partes 

da mucosa oral aparentando ser clinicamente normal (CHIANG 

et al., 2018). Com isso, o método de visualização de 

fluorescência foi desenvolvido com objetivo de fornecer ao 
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clínico um auxílio para evidenciar os primeiros sinais de 

processos neoplásicos (SHAH et al., 2020). Este método 

consiste em emitir luz violeta fluorescente (400nm) sobre a 

mucosa oral através de sistemas de LEDs e observando sua 

resposta a este estímulo (SIMONATO, 2017). Quando o feixe 

de luz atinge a mucosa, ele se dispersa e é absorvida uma 

fração da energia aplicada sobre ela, sendo refletiva a maior 

parte de um comprimento de onda maior (450-500nm) 

apresentando-se em fluorescência de tonalidade verde qua ndo 

observada através de filtros ópticos que bloqueiam a luz 

incidente (SIMONATO, 2016). Dessa forma, o cirurgião dentista 

pode lançar mão de tecnologias como o VisualEnhanced Light 

scope (VELscope) que é um dos vários dispositivos de 

fluorescência óptica adjuvante que emite uma luz de 400-

600nm e utiliza tecnologia de autofluorescência, explorando os 

padrões de autofluorescência de tecidos com diferentes 

arquiteturas epiteliais (MORIKAWA, 2019; CHERRY, 2019;  

SIMONATO, 2017). Quando vistos através do filtro, os 

fluoróforos de tecidos normais emitem uma autofluorescência e 

aparecem na tonalidade verde, evento chamado de 

autofluorescência retida (CHIANG, 2018; FARAH, DOST e DO, 

2019). Em contrapartida, a perda de autofluorescência devido a 

alterações biológicas apresentada pelos fluoróforos em 

algumas patologias leva o tecido a apresentar uma colocação 

marrom escuro, marrom ou preto devido a alteração no padrão 

de reflexo (FARAH, 2019).  

A leucoplasia oral pode ser assintomática ou possuir 

aspecto benigno dificultando a diferenciação clínica de 

alterações benignas de DPMO (WARNAKULASURYIA, 2018). 



EFETIVIDADE DA FLUORESCÊNCIA ÓPTICA NO DIAGNÓSTICO DE 
DESORDENS POTENCIALMENTE MALIGNAS ORAIS 

 

298 
 

São diagnósticadas normalmente na quarta década de vida, 

sendo mais prevalentes em homens e seis vezes mais 

presentes em fumantes do que não fumantes 

(SIRIWARDHANA et al, 2016). As localizações mais comuns da 

leucoplasia são a margem lateral da língua e assoalho da boca. 

Uma mancha de leucoplasia pode variar de uma pequena área 

a circunscrita a uma lesão extensa. Existem dois tipos clínicos 

principais de leucoplasia, a homogênea que é uniforme, plana 

e fina com pequenas rachaduras rasas e a não homogênea que 

pode se apresentar com aspecto eritroleucoplásico, nodular e 

verrucoso (HASEGAWA et al, 2016). 

A eritroplasia é frequentemente confundida pelos 

profissionais de saúde com candidíase eritematosa eritema 

migratório, também são incluídos no diagnóstico diferencial 

lesões erosivas como gengivite descamativa, lúpus eritematoso 

discóide, líquen plano, pênfigo e outra condições inflamatórias 

(WARNAKULASURYIA, 2018). 

Lesões mistas brancas e vermelhas agora são 

classificadas como eritroleucoplasias. A eitroleucoplasia, em 

contraposição à leucoplasia pode apresentar margem irregular 

com sintomatologia dolorosa devido à possível colonização por 

hifas candidais (HASEGAWA et al, 2016). 

 O líquen plano geralmente apresenta múltiplas lesões 

com distribuição simétrica do tipo linear, reticular, anular, 

papular, placa, atrófico e ulcerativo, lesões de líquen plano 

podem se apresentar como uma rede bilateral ceratótica branca 

com estrias na mucosa bucal e margens laterais da língua. Um 

caso raro é o líquen plano bolhoso (FITZPATRICK, HIRSCH E 

GORDON, 2014). 
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A fibrose oral submucosa é uma doença crônica que 

afeta o tecido conjuntivo da mucosa oral e com a progressão da 

doença, passa a envolver tecidos mais profundos da mucosa 

oral, causando perda de fibroelasticidade. A fibrose oral 

submucosa causa uma textura de couro na mucosa com 

bandas fibroas verticais palpáveis, levando a trismo e rigidez da 

língua. Os sinais clínicos incluem perda da pigmentação normal 

e sensação de queimação da mucosa à comida picante, além 

disso, a úvula pode ser encolhida ou deformada de acordo com 

a gravidade (LALLOO et al, 2018). 

Devido à dificuldade de diagnóstico precoce para as 

DPMO, é importante a busca e discussão de subsídios que 

possam ajudar a melhoras o exame clínico (SIMONATO, 2016). 

A fluorescência óptica sozinha não substitui o ECC e o exame 

histopatológico para diagnóstico definitivo. No entando, o uso 

de dispositivos ópticos adjuvantes, como o VELscope podem 

auxiliar na triagem de lesões da mucosa oral e na identificação 

de DPMO (FARAH, DOST e DO, 2019). Portanto o uso do 

VELscope tem sido descrito na literatura como um promissor 

método auxiliar ao ECC (FARAH, DOST e DO, 2019; CHIANG 

et al, 2019; MORIKAWA et al, 2019; SIMONATO, 2017; SHI et 

al., 2019; CHERRY et al, 2019).  

A leucoplasia, eritroplasia e a queilite actínica são as três 

principais DPMO. Historicamente, o termo leucoplasia era 

utilizado para denominar qualquer mancha ou placa branca e 

com o tempo essa definição mudou para placa 

predominantemente branca com risco questionável após a 

exclusão de outras lesões no diagnóstico diferencial. Já o termo 

eritroplasia é usado como forma análga à leucoplasia de acordo 
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com a cor representada em sua terminologia. Assim, as lesões 

eritroplásicas são geralmente irregulares nas bordas com 

superfície vermelha brilhante e da mesma forma que existem 

múltiplas lesões brancas, existem também múltiplas lesões 

vermelhas sendo necessário diagnóstico diferencial 

(WARNAKULASURYIA, 2018). 

A queilite actínica é a DPMO com maior prevalência no 

Brasil embora não exista nenhum método de avaliação com 

fluorescência óptica com VELscope. Sendo assim, um 

método como a autofluorescência seria importante pois a lesão 

além de apresentar uma alta prevalência, é uma lesão extensa 

que com várias áreas de alteração ao longo da superfície do 

lábio e o VELscope possibilitaria não apenas o diagnóstico da 

alteração mas também indicação da melhor área para indicação 

de biópsia (LOPES et al., 2015). Assim, o objetivo desse estudo 

é avaliar a eficácia do VELscope no diagnóstico de DPMO. 

 

 

MATERIAIS E MÉTODO 

 

A presente pesquisa trata-se de uma revisão integrativa 

que buscou sintetizar e descrever pesquisas clínicas 

disponibilizadas nas bases de dados MEDLINE e Scopus, no 

período de 2016 a 2020, que utilizaram o VELscope (Figura 

1) como ferramenta para o diagnóstico de DPMO. Foram 

utilizados os descritores “VELscope” AND/OR “oral pré-

malignancy” OR “ oral potentially malignant disorders”, sendo 

selecionados um total de 260. Dentre os critérios de inclusão 

utilizados foram estudos caso-controle, coorte e trasnversal, 
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bem como indivíduos com diagnósticos de DPMO. Como 

critérios de exclusão estão relato de caso, revisão de literatura, 

revisão sistemática e carta ao editor, além de estudos que não 

especificaram o diagnóstico de DPMO como objetivo do estudo. 

Ao final da busca foram selecionados 10 estudos (Figura 1). 

 

Figura 1. Fluxograma de seleção de artigos. 

 

 
 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

 Um total de 4698 pacientes foram incluídos em dez estudos 

selecionados, sendo desses, 1059 casos de DPMO. Na maioria 

dos estudos a FO demonstrou ser eficaz no diagnóstico de 

DPMO. No presente momento, as limitações na capacidade de 

prever quais lesões sofrerão transformação maligna inibe a 

capacidade de prever quais lesões sofrerão transformação 
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maligna (CHERRY et al., 2020) (Tabela 1). Poucos países 

foram evidenciados na realização de estudos com o 

VELscope. 

 Os países que realizaram estudos com o VELscope no 

diagnóstico de DPMO entre os estudos selecionados no 

presente estudo foram: Taiwan (1), Japão (1), Itália (1), Índia 

(1), Estados Unidos da América (1), China (1), Canadá (1), 

Brasil (2) e Austrália (1). O baixo número pode se dar pelo fato 

de haver poucos estudos sobre o tema, sendo esses 

concentrados em poucos países. Isso pode ser justificado pelo 

VELscope ser uma tecnologia recente e o seu custo de 

obtenção, além da necessidade de calibração e atualização em 

estomatologia e patologia pelo profissional para utilização do 

aparato. 

 

Tabela 1. Caracterização dos estudos de utilização do 

VELscope no diagnóstico de DPMO. 

 

Autor e 

ano da 

publicaçã

o 

Período 

do 

estudo 

Univer

so 

amostr

al 

Prevalên

cia de 

pacientes 

com 

DPMO 

Houve 

confirmação 

histopatológ

ica de DPMO 

Biamonte 

et al. 

(2020) 

Janeiro 

a junho 

2019 

7 4 

(57,14%) 

Sim 

Cherry et 

al. (2019) 

6 anos 

e 3 

meses 

216 15 

(6,94%) 

Sim 
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Chiang et 

al. (2018) 

- 126 68 

(53,96%) 

Não 

Farah, 

Dost e Do 

(2019) 

- 1498 170 

(11,34%) 

Não 

Kordabch

ed, Bhatia, 

Farah 

(2016) 

2008 a 

2013 

40 15 

(37,5%) 

Sim 

Morikawa 

et al. 

(2019) 

Janeiro 

2014 a 

dezemb

ro 2018 

314 171 

(54,45%) 

Não 

Shah et al. 

(2020) 

- 200 89 

(44,5%) 

Sim 

Shi el al. 

(2019) 

Março 

2016 a 

agosto 

2018 

517 498 

(96,32%) 

Sim 

Simonato 

et al. 

(2016) 

- 15 5 (33,3%) Sim 

Simonato 

et al. 

(2019) 

2014-

2015 

1765 24 

(1,35%) 

Não 
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Tabela 1. Continuação. Caracterização dos estudos de 

utilização do VELscope no diagnóstico de DPMO. 

 

 

Autor, 

ano da 

publicaç

ão 

Sensibili

dade 

Especifici

dade 

Acurá

cia 

A FO foi 

eficaz 

no 

diagnós

tico de 

DPMO 

Biamont

e et al. 

(2020) 

- - - Sim 

Cherry et 

al. (2019) 

- - - Sim 

Chiang 

et al. 

(2018) 

87,50% 72,73% 85,07

% 

Sim 

Farah, 

Dost e 

Do 

(2019) 

73,9% 97,9% - Sim 

Kordabc

hed, 

Bhatia, 

Farah 

(2016) 

- - - - 



EFETIVIDADE DA FLUORESCÊNCIA ÓPTICA NO DIAGNÓSTICO DE 
DESORDENS POTENCIALMENTE MALIGNAS ORAIS 

 

305 
 

Morikaw

a et al. 

(2019) 

72,5% 85,4% - Sim 

Shah et 

al. (2020) 

- - - Sim 

Shi el al. 

(2019) 

100% <40% - Sim 

Simonat

o et al. 

(2016) 

98% 100% 100% Sim 

Simonat

o et al. 

(2019) 

94,4% 96,2% 96,1% Sim 

 

O VELscope representa um método prático, pois não 

possui custo recorrente uma vez que não são necessários 

reagentes consumíveis. Pode ser utilizado por um profissional 

clínico após um treinamento de curta duração, requer apenas 

um ambiente escuro (SHAH, et al., 2020). Não obstante, a FO 

é um método não invasivo que utiliza um comprimento de onda 

não ionizante, de fácil uso, que fornece imagens e tempo real e 

a possibilidade de reavalização (MORIKAWA et at., 2019). 

A fluorescência aplicada a saúde começou a ser 

estudada em 1924 com Policard e desde então vários trabalhos 

foram executados, o que levou a engenharia biomédica a 

apresentar novas técnicas com base na fluorescência para 

detecção de processos neoplásicos  e desordens 

potencialmente malignas (SIMONATO et al., 2019). Assim, 

nesse intervalo de tempo foram propostos outros mecanismos 
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para explorar a fluorescência no diagnóstico clínico oral e entre 

eles a autofluorescência tem despertado interesse notável para 

detectar precocemente lesões orais (SIMONATO et al., 2019, 

KODBACHEH, BHATIA e FARAH, 2016). 

Nesse contexto, o uso da autofluorescência in vivo para 

rastreamento de lesões neoplásicas pela primeira vez data por 

volta da década de 1980, onde os primeiros estudos 

demonstratam resultados inconsistentes, em paradoxo com os 

estudos realizados nos últimos anos os quais relatam 

resultados que comprovam uma melhora significativa na 

fidelidade em relação ao ECC com a evolução tecnológica 

(SHAH, et al. 2020). 

A autofluorescência é um método que acentua as 

alterações na morfologia e na atividade metabólica das áreas 

examinadas utilizando uma fonte de luz externa que excita 

fluoróforos específicos do epitélio e mucosa como a elastina e 

o colágeno (BIAMONTE et al., 2020). Uma vez que um 

processo neoplásico é caracterizado por alterações 

patológicas, esse tecido quando submetido a 

autofluorescência, vai dispersar e absorver a maior parte da 

energia emitida, refletindo ondas de comprimento fora do 

espectro visível pelo ser humano e esse tecido alterado vai ser 

apresentar escuro na mucosa oral (SIMONATO et al., 2017). 

O ECC tem limitações como morosidade no processo, 

necessidade de ambientação e instrumentação adequado para 

o diagnóstico. No entanto apesar dos contrapontos citados, 

atualmente o ECC e o exame histopatológico permanecem o 

padrão ouro para diagnóstico de DPMO (SHI et al., 2019). As 

DPMO são lesões de difícil diagnóstico clínico em decorrência 

da sua coloração e ausência de sintomatologia, bem como 
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sendo difíceis de visualizar sob luz. O exame em si é subjetivo 

e é necessário treinamento adeuado incluindo atualização em 

patologia oral e estomatologia, princípios e uso de dispositivos 

de FO assim como fotografia clínica e criação de protocolos 

(SHI et al., 2019; FARAH, DOST e DO, 2019). Além disso, 

essas lesões podem ser muitas vezes extensas com variação 

na sua coloração e em áreas de difícil acesso, o que dificulta 

ainda mais a avaliação do ECC (BIAMONTE et al., 2020). 

Diante da nossa pesquisa, os estudos até o momento 

avaliaram a utilização do VELscope no diagnóstico de 

leucoplasia e uma menor frequência de eritroplasia, 

leucoeritroplasia, líquen plano, fibrose submucosa oral e queilite 

actínica. Vale ressaltar que quatro estudos não especificaram 

as lesões avaliadas (Figura 2). 

 

Figura 2. Frequência de estudos que avaliaram as DPMO 

 

 
 

A coleta de dados nos estudos foram avaliadas as 

seguintes variáveis: sensibilidade, especificidade e acurácia 

para a fluorescência óptica na detecção de DPMO, levando com 
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o padrão ouro a análise do profissional clínico. A sensibilidade 

e especificidade nos estudos consistiu no grau de 

concordância, a respectivamente. Já a acurácia, seria a 

precisão do método utilizado para se chegar ao diagnóstico, 

sendo calculada a soma da sensibilidade com especificidade e 

esse resultado dividido pelo número total de pacientes (LOPES 

et al., 2015). 

Os dispositivos de mão foram desenvolvidos para 

permitir um exame clínico mais rápido e simplificado por 

visualização de fluorescência direta e são comerciáveis hoje em 

dia a exemplo do VELscope (Figura 3) (SIMONATO et al, 

2019; SHI et al., 2019). Além disso, o VELscope é aprovado 

desde 2006 nos Estados Unidos pela US Food and Drug 

Administration como um adjuvante para evidenciar a 

visualização de alterações na mucosa oral possuindo, em 

consonância com a literatura, alta sensibilidade na detecção de 

displasias celulares e até carcinoma in situ (SHI et al., 2019; 

KORDBACHEH, BHATIA e FARAH, 2016). 

 De maneira geral, o sistema do VELscope pode ser 

utilizado como complemento do ECC para aumentar a distinção 

entre tecido normal e anormal devido a autofluorescência, 

visualizar margens de alterações displásicas ou de lesões 

malignas que são invisíveis a olho nu sob luz branca e 

diferenciar alterações benignas e neoplásicas e/ou delimitá-las 

(SHAH et at., 2020)  
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Figura 3. Demonstração da utilização do VELscope. 

Representação do exame clínico com o VELscope (A) e 

visualização da auto fluorescência oral (B). 

 
 

Fonte: www.apteryx.com/velscope 

 

CONCLUSÕES  

 

 Com base no que foi demonstrado, o VELscope 

representa um método auxiliar eficaz no diagnóstico de DPMO. 

Embora poucos estudos tenham sido observados bem como os 

padrões utilizados para detecção das lesões de maneira 

isolada, sendo necessária a realização de outros estudos que 

abordem através de levantamentos populacionais o diagnóstico 

de DPMO segundo sua maior frequência em sua região. Outros 

aspectos importantes são as limitações no acesso à tecnologia 

do VELscope, bem como a necessidade de calibração técnica 

para utilização do aparelho. Deste modo, o VELscope 

representa uma alternativa viável e de baixo custo para o 

rastreamento e monitoramento de DPMO. 
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RESUMO: Em março de 2020, a Organização Mundial da 
Saúde (OMS) classificou a COVID-19 como uma pandemia 
global, cujos pacientes podem se apresentar assintomáticos ou 
manifestar febre, cansaço, tosse seca, dispneia e mialgia. O 
surgimento de manifestações orais também tem sido apontado 
por pesquisadores como possíveis sinais e sintomas 
associados a COVID-19, entretanto, poucos estudos os 
descreveram até agora. Diante disso, o objetivo do presente 
estudo foi relatar, por meio de uma revisão integrativa da 
literatura científica atual, as principais manifestações orais de 
pacientes acometidos pela COVID-19. Realizou-se um busca 
eletrônica nas seguintes bases científicas: MEDLINE, LILACS, 
SciELO preprints, BBO e IBECS, utilizando os descritores 
“COVID-19", "Coronavirus", “Oral manifestations” e “Oral 
lesions”, empregados em combinação, e sem restrição de 

mailto:taynahliraa@gmail.com.br
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idiomas, data de publicação e país de estudo. Procedeu-se uma 
triagem baseada nos títulos, resumos e leitura completa dos 
artigos. Os estudos mostram que algumas manifestações orais 
parecem estar associadas à COVID-19, dentre elas: disfunções 
gustativas e sensititivas, xerostomia, dores, ulcerações, 
estomatites e lesões vesículobolhosas. No entanto, mais 
estudos ainda são necessários para estabelecer e compreender 
as relações exatas entre a doença e suas possíveis 
repercussões bucais 
Palavras-chave: COVID-19. Coronavírus. Manifestações orais. 
Odontologia. 
 

INTRODUÇÃO 

 

Em dezembro de 2019, um novo coronavírus (SARS-

CoV-2), se espalhou de Wuhan, na China, para outros países, 

desencadeando uma crise em todo o planeta. Em março de 

2020, a Organização Mundial de Saúde (OMS) declarou o surto 

da Doença do Coronavírus 2019 (COVID-19) como uma 

pandemia e até 1 de novembro de 2020 já foram reportados 

45.942.902 casos confirmados da doença ao redor do mundo, 

incluindo 1.192.644 mortes, notificados à OMS (MACIEL et al., 

2020; WHO, 2020a).  

A principal via de transmissão desta doença infecciosa, 

ocorre por meio do contato pessoal próximo (cerca de 2 

metros), através de aerossóis e gotículas de uma pessoa 

infectada sintomática ou assintomática, que espirra, tosse ou 

expele durante a fonação. Outra forma de contágio relatada é a 

via de transmissão de forma indireta, por meio de gotas de 

saliva contaminadas deixadas sob superfícies como o solo e 

objetos que entram em contato com outras pessoas (KWOK et 

al., 2015; CORCHUELO; ULLOA, 2020; PEREIRA et al., 2020).  
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Sabe-se que seus sinais e sintomas são variados. Sinjari 

et al. (2020) e Sousa e Paradella (2020) relatam que os 

sintomas mais comuns da doenças são febre, cansaço, tosse 

seca, dispneia, mialgia e anorexia. Também podem ser 

observados episódios de dor muscular, coriza, congestão nasal, 

dor de garganta ou diarreia. Nos casos graves, a infecção pode 

causar pneumonia, síndrome respiratória aguda grave, 

insuficiência renal, podendo ocasionar óbito. Distúrbios 

gustativos e olfativos simultâneos sem congestão nasal 

concomitante também foram relatados por Maciel et al. (2020).  

Nesse sentido, o surgimento de manifestações orais 

também tem sido apontado por pesquisadores como possíveis 

sinais e sintomas associados a  COVID-19, entretanto, poucos 

estudos os descreveram até agora. Dessa forma, ainda é 

contestável se essas manifestações orais são resultado de 

ação direta do vírus ou um produto da deterioração sistêmica 

que aumenta a probabilidade de lesões oportunistas 

(CARRERAS-PRESAS et al., 2020; CICCARESE et al., 2020; 

SANTOS et al., 2020; SOUSA; PARADELLA, 2020).  

Para Sousa et al. (2020) o aparecimento de tais lesões 

pode está associado à hipersensibilidade de medicamentos 

usados no tratamento da COVID-19 ou a diminuição do estado 

geral de saúde do paciente ocasionada pela doença ou ao 

longo período de internação hospitalar com a possível 

necessidade de intubação orotraqueal. Além disso, uma vez 

que não existe um tratamento padrão para esta doença, muitos 

medicamentos diferentes são administrados para pacientes, 

dentre eles, medicamentos que podem causar efeitos colaterais 

orais (MACIEL et al., 2020). 
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Por conseguinte, devido à intensificação do uso de 

métodos terapêuticos no tratamento da COVID-19, podem ser 

previstos como efeitos colaterais mesmo após a recuperação: 

o aumento nos casos de sintomas e condições com 

acometimento da orofaringe e problemas orodentais 

associados a tecidos moles e produção de saliva (boca seca). 

(CORCHUELO; ULLOA, 2020). 

De acordo com Sousa e Paradella (2020), a presença de 

lesões ulceradas é o achado mais comum em pacientes com 

COVID‐19. Bem como, Corchuelo e Ulloa et al. (2020) trazem 

como achados clínicos, a candidose, como uma lesão 

oportunista, presente em mucosa oral e hiperpigmentação 

melanina ao nível gengival. Outras manifestações orais 

relatadas por Tapia et al. (2020) foram lesões vesiculobolhosas 

e maculares na mucosa oral em pacientes positivos para 

infecção por SARS-CoV-2.  

Para Halboub et al. (2020), as manifestações orofaciais 

são altamente variáveis. O sítio intraoral mais comumente 

afetado é o palato duro, seguido pelo dorso da língua e mucosa 

labial. Além disso, os autores destacam que o diagnóstico de 

lesões da mucosa oral é baseado em características clínicas na 

maioria dos estudos. 

Partindo de uma hipótese em que acredita-se na relação 

do SARS-CoV-2 sobre as células da mucosa oral,  para se obter 

um resultado mais preciso, é necessário que os achados 

possuam mais evidências científicas e que exista 

acompanhamento dos pacientes para se compreender melhor 

o acometimento da mucosa oral na doença COVID-19, tendo 

em vista que a fisiopatologia das manifestações orais não foram 
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claramente estabelecidas em sua progressão clínica ou no 

resultado da infecção (TAPIA et al., 2020).  

Embora existam muitos estudos na literatura sobre sinais 

clínicos gerais em pacientes positivos para SARS-CoV-2, a 

maioria deles não atentou para o estado de saúde bucal dos 

pacientes. Diante disso, o objetivo do presente estudo foi 

relatar, por meio de uma revisão integrativa da literatura 

científica atual, as principais manifestações orais de pacientes 

acometidos pela COVID-19. 

 

MATERIAIS E MÉTODO 

 

As buscas dos estudos foram realizadas entre os dias 17 

e 18 de outubro de 2020, nas seguintes bases científicas via 

BVS (www.bvsalud.org): MEDLINE, Literatura Latino-

Americana e do Caribe em Ciências da Saúde (LILACS), 

Scientific Electronic Library Online (SciELO preprints), 

Bibliografia Brasileira de Odontologia (BBO) e Índice 

Bibliográfico Español en Ciencias de la Salud (IBECS). 

Os descritores utilizados para as buscas foram: “COVID-

19", "Coronavirus", “Oral manifestations” e “Oral lesions”, 

empregados em combinação, e sem restrição de idiomas, data 

de publicação e país de estudo (tabela 1). 

Foram incluídos apenas os estudos que descreveram 

possíveis manifestações orais de pacientes acometidos pela 

COVID-19. Foram excluídos estudos de laboratório (in vitro), 

cartas ao editor, pesquisas com animais e artigos de revisão. 

Após a identificação nas bases e a eliminação dos 

trabalhos duplicados, selecionou-se os estudos por meio de 

uma triagem baseada em seus títulos e resumos. Os artigos 
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previamente selecionados e os que suscitaram dúvidas durante 

essa fase foram encaminhados para uma fase seguinte, onde 

realizou-se uma triagem baseada na leitura completa dos 

artigos e os critérios de inclusão e exclusão foram investigados 

detalhadamente.  

Para a construção da revisão integrativa da literatura, 

nos trabalhos que obedeceram aos critérios de inclusão e 

exclusão, foram coletadas as informações pertinentes à 

temática, como por exemplo: nome dos autores, ano de 

publicação, país e desenho do estudo, amostra, manifestações 

orais observadas e principais conclusões. 

 

Tabela 1. Descritores e estratégias utilizadas nas buscas. 

Busca MEDLINE LILACS 
SciELO 

preprints 
BBO IBECS 

"COVID-19" 

and "Oral 

manifestations" 
23 0 1 0 0 

"Coronavirus" 

and "Oral 

manifestations" 
11 0 1 0 0 

"COVID-19" 

and "Oral 

lesions" 

12 1 0 1 1 

"Coronavirus" 

and "Oral 

lesions" 

10 0 0 0 1 

Fonte: dos autores. 
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Ao total, foram encontrados 62 estudos nas bases de 

dados. Após análise, 20 foram excluídos por se repetirem em 

mais de uma base e 35 foram excluídos após a análise dos 

títulos, resumos e leitura completa, por não obedecerem aos 

critérios de inclusão. Desta forma, 7 estudos foram incluídos 

para a revisão de literatura (figura 1).  

 

Figura 1.Etapas de seleção dos estudos. 

 

 
Fonte: dos autores. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

COVID-19 é uma doença infecciosa, causada pelo 

patógeno respiratório coronavírus SARS-CoV-2, cujos 

pacientes acometidos, geralmente, apresentam sintomas leves 

ou se mantêm assintomáticos. Dentre as principais 

manifestações da doença estão a febre, tosse seca e fadiga, 

porém outros sinais e sintomas que são menos comuns podem 

afetar alguns pacientes (WHO, 2020b). 

Diversas alterações e lesões orais foram descritas como 

possíveis manifestações da doença. No entanto, com base nos 
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atuais estudos, foram levantados questionamentos se essas 

lesões são consequência de infecção direta do SARS-CoV-2 ou 

são manifestações secundárias da COVID-19. 

A xerostomia, dificuldades na deglutição, sensação de 

queimação, disgeusia e hipogeusia foram manifestações 

relatadas pelo estudo observacional realizado por Sinjari et al. 

(2020), cujo objetivo foi determinar as manifestações orais de 

20 pacientes hospitalizados por COVID-19. Os autores ainda 

destacam que mais estudos são necessários para entender 

melhor os sintomas desse novo vírus, a fim de detectar mais 

rapidamente sua presença em humanos e que uma equipe 

multidisciplinar poderá ser de fundamental importância no 

tratamento desta doença. 

Corchuelo e Ulloa (2020), em um dos primeiros relatos 

de manifestações clínicas orais de um paciente assintomático 

com COVID-19 avaliado por teleconsulta entre as cidades de 

Nova York e Cali, observaram que a presença de lesões 

orofaciais e infecções oportunistas surgiram, possivelmente 

como resultado de processos inflamatórios, uso frequente de 

antibióticos ou alterações na resposta imune.  

Um estudo de série de casos realizado por Brandão et 

al. (2020) no Brasil, apresentou oito casos de infecção por 

SARS-Cov-2, com manifestações orais que se desenvolvem 

durante o período infeccioso da doença. As lesões observadas 

apresentaram dois padrões bem definidos e distintos, 

semelhantes a úlceras aftosas em pacientes jovens com casos 

leves de COVID-19 e outro com padrões mais difundidos 

semelhantes a úlceras necróticas por HSV-1 em indivíduos 

idosos mais graves e imunossuprimidos. As lesões orais foram 
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mais graves e disseminadas em pacientes mais velhos com 

infecção mais grave por COVID-19. 

Kitakawa et al. (2020) em um relato de caso cujo objetivo 

foi discutir as manifestações bucais em paciente com 

diagnóstico confirmado de COVID-19, relataram um caso de 

paciente do sexo feminino, 20 anos, que apresentava ferida 

intensa na garganta, dor de cabeça sem presença de febre, 

lesões na semimucosa mediana do lábio inferior e prurido 

intenso, com um curso clínico de 14 dias, no qual foi realizado 

um diagnóstico clínico de infecção por herpes simples.  

Tapia et al. (2020) ao descrever as lesões clínico-

patológicas da mucosa oral de quatro pacientes com infecção 

confirmada por SARS-CoV-2, observaram: lesão semelhante a 

angina bolhosa hemorrágica, distúrbio vascular e estomatite 

inespecífica. De acordo com a descrição de outras condições 

locais e sistêmicas e o início sincronizado dos sintomas orais e 

sistêmicos, foi estabelecido o diagnóstico de lesões orais 

provavelmente associadas ao COVID‐19. 

Santos et al. (2020) ao relatar um caso adicional de 

doença bucal em um paciente com diagnóstico de COVID-19 

que apresentou manifestações orais como herpes simples 

recorrente, candidíase e língua geográfica, apoiam o argumento 

de que algumas condições bucais podem ser secundárias à 

deterioração da saúde sistêmica ou devido a tratamentos para 

COVID-19. Os autores ainda destacam a importância de incluir 

dentistas na equipe multiprofissional da Unidade de Terapia 

Intensiva (UTI) para melhorar a saúde bucal de pacientes 

críticos e contribuir para a tomada de decisão no manejo de 

doenças infecciosas. 
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Biadsee et al. (2020) ao avaliarem 140 pacientes com 

COVID-19 não-hospitalizados, apontaram que um total de 

25,8% relatou disfunções olfativas e gustativas na ausência de 

outros sintomas. Além disso, 52% relataram mudanças na 

sensação do paladar, 72 pacientes relataram boca seca 

(xerostomia) e 15 pacientes relataram dor muscular durante a 

mastigação. Dentre as manifestações orais adicionais, o estudo 

reportou que 20 pacientes relataram mudança de sensação na 

língua e 9 pacientes relataram alterações semelhantes à placas 

no local.  Um total de 10 pacientes relataram inchaço na 

cavidade oral (4 no palato, 4 na língua e 2 nas gengivas) e 

nenhum sangramento espontâneo foi relatado. 

As principais manifestações orais relatadas estão 

dispostas na tabela 2 e as informações referentes  ao ano, país 

dos pacientes estudados, desenho metodológico e principais 

conclusões dos estudos selecionados estão descritas na tabela 

3. 

 

Tabela 2. Principais manifestações orais observadas em 

pacientes com COVID-19, nos estudos incluídos na revisão. 

Estudo/ano Principais manifestações orais observadas 

Sinjari et al. 

(2020) 

Xerostomia, hipogeusia, disgeusia, sensação de 

queimação e dificuldades na deglutição.  

Corchuelo e 

Ulloa (2020) 

Candidose, petéquias (mucosa oral e facial), 

hiperpigmentação melanina ao nível gengival, 

úlcera aftosa e xerostomia.  

Brandão et 

al. (2020) 

Úlceras necróticas orais e ulcerações aftosas que 

se desenvolveram no início do curso da doença 

após o desenvolvimento de disgeusia e afetaram 

a língua, lábios, palato e orofaringe. 
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Kitakawa et 

al. (2020) 

Lesão por herpes simples observada na 

semimucosa mediana do lábio inferior da 

paciente. 

Tapia et al. 

(2020) 

Lesões vesiculobolhosas e maculares na mucosa 

oral. Os pacientes apresentaram lesão tipo angina 

bolhosa hemorrágica, distúrbio vascular e 

estomatite inespecífica. 

Santos et al. 

(2020) 

Herpes simples recorrente, candidíase e língua 

geográfica. 

Biadsee et al. 

(2020) 

Disfunções olfativas e gustativas na ausência de 

outros sintomas. Anosmia e dor facial foram mais 

comuns entre as mulheres e os pacientes 

relataram xerostomia. 

Fonte: dos autores, com base na pesquisa realizada. 

 

Tabela 3. Ano, país dos pacientes com COVID-19 estudados, 

desenho metodológico e principais conclusões dos estudos 

selecionados. 

Estudo/ano 
País dos 

pacientes 

Desenho do 

estudo 

Principais 

conclusões 

Sinjari et al. 

(2020) 
Itália 

Estudo 

observacional 

transversal 

Mais estudos são 

necessários para 

entender melhor os 

sintomas desse 

novo vírus, a fim de 

detectar mais 

rapidamente sua 

presença em 

humanos. 

Corchuelo e 

Ulloa (2020) 

Estados 

Unidos da 

América 

Relato de caso 

Problemas que 

surgem na mucosa 

oral em pacientes 
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com suspeita ou 

confirmação de 

COVID-19 podem 

ser monitorados 

por meio de 

teleconsulta 

interdisciplinar 

durante a 

pandemia. 

Brandão et 

al. (2020) 
Brasil Série de casos 

É importante 

entender se o 

SARS-CoV-2 pode 

infectar e se 

replicar em  

queratinócitos e 

fibroblastos orais, 

causando 

ulcerações orais e 

necrose superficial. 

Kitakawa et 

al. (2020) 
Brasil Relato de caso 

Apenas com mais 

estudos e relatos 

de casos, 

poderemos 

estabelecer quais 

são manifestações 

orais reais 

relacionadas ao 

COVID-19 e o que 

é coincidência, 

trazendo melhorias 

para diretrizes de 

tratamento e bem-

estar do paciente. 



MANIFESTAÇÕES ORAIS EM PACIENTES COM COVID-19: UMA 
REVISÃO DE LITERATURA 

324 
 

Tapia et al. 

(2020) 

Colômbia, 

Brasil e 

México 

Série de casos 

A infecção por 

SARS‐CoV‐2 pode 

resultar em 

manifestações 

orais com várias 

apresentações 

clínicas, que 

presumivelmente 

apóiam a hipótese 

de formação de 

trombos e 

vasculite; no 

entanto, esses 

achados precisam 

de mais evidências 

e um 

acompanhamento 

de longo prazo dos 

pacientes para 

estabelecer com 

precisão o 

significado do 

acometimento da 

mucosa oral na 

COVID-19. 

Santos et al. 

(2020) 
Brasil Relato de caso 

É importante a 

inclusão de 

dentistas na equipe 

multiprofissional da 

UTI para melhorar 

a saúde bucal de 

pacientes críticos, 

não apenas 
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pacientes com 

COVID-19, mas 

também, para 

contribuir com base 

em evidências a 

tomada de decisão 

no manejo de 

infecções doenças. 

Biadsee et 

al. (2020) 
Israel 

Estudo 

observacional 

transversal 

Um número 

considerável de 

pacientes 

apresentou 

distúrbios olfatórios 

e orais. As 

mulheres 

apresentaram um 

grupo de sintomas 

diferente dos 

homens, o que 

pode sugerir uma 

nova abordagem 

clínica para o 

diagnóstico da 

doença COVID-19. 

Fonte: dos autores, com base na pesquisa realizada. 

 

De acordo com Petrescu, Lucaciu e Roman (2020), uma 

vez que a mucosa oral pode ser a primeira área infectada com 

SARS‐CoV‐2, pode-se supor que as lesões da mucosa oral 

podem ser os primeiros sinais da COVID‐19. Se os estudos 

confirmarem essa hipótese, os dentistas poderão ser um dos 

primeiros profissionais a suspeitar de pacientes positivos ao 
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vírus e podem encaminhá-los para serem testados e tratados 

adequadamente. 

O estudo de Xu et al. (2020) ao investigar as potenciais 

rotas de infecção do SARS‐CoV‐2 na mucosa oral, observou 

que o receptor ACE2 (enzima conversora de angiotensina II), 

principal receptor para os coronavírus, pode ser expresso na 

cavidade oral e é altamente enriquecido em células epiteliais. 

Além disso, entre os diferentes locais orais, a expressão foi 

maior na língua do que nos tecidos bucal e gengival. Esses 

achados indicaram que a mucosa da cavidade oral pode ser 

uma rota de risco potencialmente alto de infecção por 

coronavírus e  fornecem uma evidência para a futura estratégia 

na prática clínica odontológica. 

Brandão et al. (2020) sugerem que um novo mecanismo 

etiopatogênico entre ACE2 e SARS-CoV-2 pode existir na 

cavidade oral e que dados clínicos e epidemiológicos adicionais 

são necessários para validar esta hipótese. Além disso, 

reforçam que o conhecimento de tal manifestação oral é 

importante porque as lesões podem preceder os sintomas 

respiratórios típicos, e a piora das lesões orais pode preceder 

um quadro clínico mais sério. 

Os distúrbios olfatórios/gustativos podem ocorrer em 

intensidades variáveis e antes dos sintomas gerais de COVID-

19 e devem ser considerados como parte das características 

clínicas da doença, mesmo em casos leves. Ainda não há 

evidências científicas de tratamentos específicos para tais 

distúrbios (COSTA et al., 2020). 

Maciel et al. (2020) sugerem estudos para o 

monitoramento de possíveis anomalias dentárias em crianças, 

tanto na fase decídua como na dentição permanente. Dentre 
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estas alterações dentárias associadas a este cenário são 

hipodontia, giroversão, microdontia, hipoplasia do esmalte, 

hipomineralização do esmalte, dentes impactados, dentes em 

forma de pá, taurodontismo e dentes fantasmas. Todavia, é 

necessária uma análise com cautela destas alterações 

associadas a COVID-19 descritos na literatura, tendo em vista 

que é imprescindível mais estudos para esclarecer se essas 

alterações orais são realmente possíveis. 

 Para Santos et al. (2020) os sintomas orais não são 

descritos com frequência em estudos clínicos COVID-19. Dado 

um pequeno número de estudos relatados, as alterações do 

paladar são as manifestações orais relatadas mais prevalentes. 

Além disso, existe um baixa certeza de evidências sobre lesões 

da mucosa oral em pacientes com COVID-19 e sua 

etiopatogenia. Os múltiplos aspectos clínicos sugerem 

coinfecções, comprometimento da imunidade e reações 

adversas, em vez de uma infecção genuína da mucosa oral 

causada principalmente por SARS-CoV-2. 

É consenso na comunidade científica que a cavidade oral 

pode apresentar manifestações de doenças sistêmicas, bem 

como reações a agentes externos. Até o momento, o nível de 

evidência científica é insuficiente para apoiar a caracterização 

de uma manifestação oral específica, ou mesmo não específica, 

da COVID-19. Assim, neste momento é difícil afirmar que a 

ocorrência de lesões orais está diretamente relacionada à 

COVID‐19. Mais estudos e investigações são necessários para 

confirmar se as lesões estão associadas ao vírus SARS-CoV-2 

ou a outras infecções, reações de hipersensibilidade induzida 

por drogas ou com outra condição de deficiência imunológica 

(ROCHA; SOUZA; RESENDE, 2020). 
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Kitakawa et al. (2020) também pontuam que é 

necessário  refletir: poderiam as manifestações clínicas de 

lesões orais serem compatíveis com algumas infecções virais, 

como herpes simples recorrente e estejam verdadeiramente 

associadas a COVID-19? Ou são manifestações relacionadas 

ao estresse, supressão imunológica ou a situação de pandemia 

em si? 

Riad et al. (2020) apontam a figura do cirurgião-dentista 

como essencial nas equipes interdisciplinares que atendem 

pacientes graves com COVID-19 em Unidades de Terapia 

Intensiva (UTIs). Entretanto, Fallahi et al. (2020) também 

destacam a importância desses profissionais estarem 

totalmente cientes das modalidades de disseminação do novo 

vírus, assim como identificar pacientes com essa infecção e 

compreender as maneiras de autoproteção.  

Um exame oral completo deve ser realizado 

rotineiramente também nos casos suspeitos de COVID-19, 

podendo o cirurgião-dentista desempenhar um papel central na 

batalha contra o COVID-19, ao realizar o reconhecimento de 

suas manifestações orais ou potenciais repercussões 

orofaciais. Além disso, estudos adicionais empregando grandes 

coortes de pacientes com a doença são altamente 

recomendados para documentar todas as manifestações 

orofaciais associadas à doença (HALBOUB et al., 2020). 

Para Rodríguez, Romera e Villarroel (2020) um exame 

intraoral detalhado deve ser realizado em pacientes com 

diagnóstico de COVID-19, a fim de encontrar qualquer 

manifestação oral que possa estar relacionada. Além disso, o 

dentista deve melhorar o exame das glândulas salivares e do 

fluxo salivar para realizar um diagnóstico precoce relacionado 
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às alterações do parênquima glandular que podem ser afetadas 

pelo vírus.  

O impacto geral do COVID‐19 na saúde bucal parece ser 

multidirecional, imunológico e provavelmente indireto, agindo 

por várias vias. O efeito da farmacoterapia complexa não deve 

ser subestimado ao avaliar a saúde bucal do paciente após 

hospitalização intensa, e pode ser ainda mais profundo, pois 

novos medicamentos experimentais recomendados para a 

doença COVID-19 inevitavelmente surgirão no futuro 

próximo. Pessoas se recuperando de COVID-19 precisam de 

cuidados adicionais e monitoramento próximo para se 

recuperarem de infecções primárias e concomitantes, 

particularmente durante a transição do hospital para outros 

ambientes de cuidados e domicílios (DZIEDZIC; WOJTYCZKA, 

2020). 

É relevante destacar que a maioria dos estudos 

encontrados sobre a temática na literatura são relatos ou séries 

de caso ou estudos observacionais com amostras relativamente 

pequenas. Diante disso e levando em consideração o impacto 

gerado pela COVID-19, é importante que mais pesquisas sejam 

realizadas em todo o mundo, a fim de que se tenha um maior 

conhecimento sobre as manifestações orais possivelmente 

associadas à COVID-19. 

O cirurgião-dentista, portanto, deve estar atento a 

qualquer alteração oral e apto para diagnosticar, tratar e 

acompanhar a evolução dessas lesões, considerando que 

refere-se a uma doença infecciosa podendo se tornar letal, 

independente do estado imunológico do paciente. Dessa forma, 

torna-se crucial um bom exame clínico intraoral, possibilitando 
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diagnósticos precoce e tratamentos com melhores 

prognósticos.  

 

CONCLUSÕES  

 

  Os estudos mostram que algumas manifestações orais 

parecem estar associadas à COVID-19, dentre elas: disfunções 

gustativas e sensititivas, xerostomia, dores, ulcerações, 

estomatites e lesões vesículobolhosas.  

  É de extrema importância que o cirurgião-dentista esteja 

apto para prevenir, identificar, diagnosticar e tratar esses 

agravos à saúde bucal, propriciando, cada vez mais, o bem-

estar, conforto e qualidade de vida aos pacientes 

  Entretanto, de acordo com os relatos descritos na 

literatura, ainda não se sabe se essas manifestações orais 

resultam da ação direta do vírus ou se são produtos da condição 

sistêmica que pode está compromedida pela doença ou 

tratamento sistêmico do paciente acometido. 

  Portanto, mais estudos são necessários para estabelecer 

e compreender as relações exatas entre a doença provocada 

pelo SARS-CoV-2 e suas possíveis repercussões bucais. 
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RESUMO: De acordo com a Organização Mundial da Saúde 
(OMS), a leucoplasia oral pode ser definida como uma mancha 
ou placa branca que não pode ser caracterizada nem clínica, 
nem histologicamente como qualquer outra doença. É a 
desordem potencialmente maligna mais comum em cavidade 
oral, podendo ser precursora do carcinoma de células 
escamosas (CCE). Dentre os fatores desencadeadores dessa 
condição, destacam-se o consumo de tabaco e álcool, porém, 
causas idiopáticas não são raras. O seu manejo inclui 
terapêuticas de várias modalidades, como: administração de 
fármacos (tópicos ou sistêmicos), assim como a sua excisão 
cirúrgica, que pode ser feita com bisturi, crioterapia e laser de 
alta potência. Este último, apresenta vantagens em relação às 
demais técnicas, pois, pode remover a lesão sem causar danos 
aos tecidos adjacentes, promove uma melhor cicatrização, 
menos sangramento, dor e edema no pós-operatório. Diante 
disso, este estudo objetivou uma revisão de literatura sobre o 
manejo cirúrgico da leucoplasia com laser de alta potência. 
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Para tanto, realizou-se uma busca de artigos científicos 
indexados nas bases de dados: PubMed, Scopus, Lilacs e BVS, 
durante o período de 2015 a 2020. Os resultados revelaram que 
o laser de alta potência demonstrou ser uma alternativa eficaz 
no tratamento da leucoplasia, entretanto, não há evidências que 
demonstrem que essa conduta previna ou reduza 
significativamente o desenvolvimento maligno a longo prazo. 
Palavras-chave: Leucoplasia Oral. Terapia a Laser. Carcinoma 
de Células Escamosas. 
 
INTRODUÇÃO 

 

 As desordens potencialmente malignas são condições 

confinadas à mucosa, sem invasão do tecido conjuntivo, que 

precedem a ocorrência do câncer oral. Em estágios avançados, 

as cirurgias para remoção desse tipo de câncer e a 

quimiorradiação promovem uma destruição funcional e 

desfiguração estética, na qual o paciente pode necessitar de 

reabilitações físicas, terapias de fala e treinamento de 

deglutição. Nesse contexto, faz-se necessário uma intervenção 

precoce para que essas desordens potencialmente malignas 

não evoluam e não necessitem de tratamentos mais invasivos 

(GALLETTA et al., 2017; YANG et al., 2020). 

 A leucoplasia oral é uma desordem potencialmente 

maligna, caracterizada como uma placa ou mancha, 

predominantemente branca, que não pode ser caracterizada 

clínica nem patologicamente como qualquer outra doença. É a 

lesão com potencial de malignização mais comum da cavidade 

oral, estando relacionada com o surgimento do carcinoma de 

células escamosas (CCE) (CHAINANI-WU et al., 2015; 

NATEKAR et al., 2017). 
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 A maioria das pessoas acometidas estão acima da quinta 

década de vida, mas, às vezes, a lesão é observada em 

pacientes fora dessa faixa etária, havendo uma certa predileção 

por indivíduos do sexo masculino. Além disso, estima-se que a 

prevalência dessa lesão em todas as idades seja de 4,11%, 

enquanto sua taxa anual de transformação maligna em 

carcinoma de células escamosas (CCE) oral é de 1 a 2% 

(CHAINANI-WU et al., 2015; MOGEDAS-VEGARA et al., 2016; 

MONTEIRO et al., 2017; PAGLIONI et al., 2020). É válido 

ressaltar ainda, que, pacientes com leucoplasia apresentam 

cinco vezes mais chances de desenvolverem câncer oral do 

que os demais indivíduos (NAMMOUR et al., 2017). 

 Sua etiologia está intimamente ligada a fatores de 

exposição, como por exemplo o fumo, que é o principal fator de 

risco para a ocorrência da leucoplasia, seguido das bebidas 

alcoólicas. Dessa forma, as lesões são mais vistas em 

fumantes, mas não são exclusivas deste grupo populacional. 

Apesar disso, causas idiopáticas também são comuns. A 

participação do álcool, de alguns vírus e de desordens 

sistêmicas necessitam de uma investigação mais profunda, 

pois, ainda não há um consenso na literatura sobre seus efeitos 

no estabelecimento dessa condição (LODI et al., 2016; 

NATEKAR et al., 2017). 

 Clinicamente, a leucoplasia pode ser dividida em dois 

tipos: 1) Leucoplasia homogênea: forma mais comum e menos 

agressiva da doença, caracterizada por ser uniforme em cor e 

em textura, podendo ser suave ou levemente enrugada. 2) 

Leucoplasia não-homogênea: possui textura irregular que pode 

incluir ulceração, topografia pontilhada, nodular ou verrucosa. 

Sua coloração pode ser totalmente branca ou branca e 
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vermelha (eritroleucoplasia). Esse segundo tipo, por sua vez, 

possui um comportamento mais agressivo, podendo apresentar 

alterações celulares mais graves, como um carcinoma in situ 

por exemplo (LODI et al., 2016; PAGLIONI et al., 2020). 

 Vários estudos demonstram que os sítios onde mais se 

observam as transformações malignas são: borda lateral de 

língua e assoalho bucal, podendo assim serem chamados de 

locais de alto risco e, como tal, necessitam de uma maior 

cautela e monitoramento (LODI et al., 2016; NAMMOUR et al., 

2017). 

 Para que haja um correto diagnóstico, é necessário a 

realização de biópsia seguida de análise histopatológica para 

que seja possível verificar as alterações microscópicas 

presentes e descartar outras lesões que podem também se 

apresentar como placas esbranquiçadas. A partir disso, 

poderemos analisar o grau de displasia epitelial que a lesão 

apresenta e nortear o seu tratamento (PAGLIONI et al., 2020).  

 A biópsia excisional será realizada em casos de 

leucoplasias homogêneas e de pequenas dimensões. Em 

contrapartida, lesões extensas e de aspecto bastante irregular 

requerem a realização de biópsia incisional, justamente devido 

ao seu comportamento mais agressivo. Nesse cenário, há 

maior possibilidade de malignização, que vai depender de 

fatores demográficos e do acompanhamento da lesão 

(PAGLIONI et al., 2020; JURCZYSZYN e KOZAKIEWICZ, 

2020). 

 A maioria dessas lesões são assintomáticas e o seu 

tratamento é definido a partir de suas características clínicas, 

como: tamanho, coloração, textura, sítio anatômico envolvido e 

grau de invasão epitelial (NATEKAR et al., 2017). O manejo 
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inclui terapêuticas de várias modalidades e necessitam de um 

tratamento diferente em relação ao que se aplica às demais 

lesões brancas (ROMEO et al., 2020). A depender da lesão, 

pode-se fazer uma abordagem mais conservadora, que seria 

apenas a cessação das atividades de risco (tabagismo e 

etilismo), sem nenhuma intervenção, apenas vigilância estrita 

(LODI et al., 2016). 

 As demais abordagens incluem: excisão cirúrgica com 

diferentes técnicas: bisturi a frio, criocirurgia, cirurgia a laser e 

vaporização (NAMMOUR et al., 2017). Além disso, há também 

o tratamento quimioterápico (prescrição de vitamina A e 

retinoides, betacaroteno ou carotenóides, AINES – anti-

inflamatórios não esteroidais e extratos herbais) e a terapia 

fotodinâmica (DONG et al., 2018). 

 Para entender melhor como essas intervenções podem 

funcionar, devemos entender o seu mecanismo de ação, já que 

muitos dos quimioterápicos utilizados atuam diretamente nas 

células neoplásicas iniciais, impedindo a transformação maligna 

da lesão. Os AINES inibem a atividade da cicloxigenase, 

modulando prostaglandinas específicas que possivelmente 

atuam no processo da carcinogênese. Enquanto a vitamina A e 

os carotenóides podem ter efeitos no turnover epitelial (LODI et 

al., 2016). 

 A excisão cirúrgica, consiste em remover a porção de 

tecido que se encontra com alterações teciduais clinicamente, 

a fim de se prevenir o estabelecimento de lesões malignas. 

Independentemente da técnica, a excisão cirúrgica demonstra 

melhores resultados do que as demais alternativas de 

tratamento (medicações tópicas ou sistêmicas). Entretanto, 

nenhum desses tratamentos mostrou prevenir a recorrência 
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nem reduzir significativamente o desenvolvimento maligno a 

longo prazo (MOGEDAS-VEGARA et al., 2016; DONG et al., 

2018). 

 As taxas de recorrência após a remoção cirúrgica com 

bisturi a frio variam de 10 a 34%, enquanto para a criocirurgia, 

variam de 12 a 25%. Essas técnicas podem mascarar sinais de 

uma recorrência precoce devido ao fato de promoverem a 

formação de cicatriz e contração do tecido após a realização do 

procedimento cirúrgico, o que pode justificar seus dados de 

recorrência (ROMEO et al., 2020). 

 Por outro lado, o tratamento cirúrgico com laser de alta 

potência tem suas vantagens quando comparado às demais 

técnicas convencionais citadas anteriormente. Assim, quando a 

leucoplasia envolve grandes áreas da mucosa, o laser é o 

tratamento de primeira escolha, pois, pode remover 

superficialmente os tecidos moles por ablação com danos 

mínimos aos tecidos adjacentes. A cirurgia é mais rápida, há 

um bom controle da hemorragia, menores chances de formação 

de cicatrizes, já que ela ocorre por segunda intenção, diminui a 

contaminação bacteriana, há menos dor pós-operatória e 

edema (GALLETTA et al., 2017; ROMEO et al., 2020). 

 Além disso, consoante a Dong et al. (2018), a cirurgia de 

remoção da leucoplasia oral com laser é uma técnica simples 

que, quando comparada as cirurgias com bisturi convencional, 

vem sendo amplamente utilizada desde os anos 1970. Pode ser 

realizada sob anestesia local e em ambiente ambulatorial. Em 

virtude da sua forte absorção em tecidos moles e danos 

térmicos mínimos aos tecidos adjacentes, o laser de CO2 é o 

mais comumente utilizado, mas também pode ser feita com 

laser diodo, laser Er: YAG, laser Nd: YAG e o laser KTP. 
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 Apesar de suas vantagens, alguns autores observam 

que há uma quantidade significativa de fatores que influenciam 

no sucesso clínico do tratamento cirúrgico a laser. Bem como, 

existe uma grande variedade de resultados de um estudo para 

outro, havendo a necessidade de estabelecer protocolos 

amplamente aceitos e adequados para atender os requisitos da 

prática clínica que possam ser utilizados no tratamento da 

leucoplasia oral (DONG et al., 2018). Dessa forma, o objetivo 

desse capítulo é realizar um levantamento bibliográfico acerca 

da utilização do laser de alta potência no tratamento cirúrgico 

da leucoplasia oral, destacando as experiências já realizadas, 

a comparação com outros métodos terapêuticos, suas 

vantagens e aplicabilidade clínica. 

 

MATERIAIS E MÉTODO 

 

 O presente capítulo caracteriza-se como uma revisão 

integrativa da literatura, abordando a temática referente a 

utilização do laser de alta potência no tratamento cirúrgico da 

leucoplasia oral.  

 O levantamento literário realizado nessa revisão foi 

fundamentado na busca por artigos científicos que tenham sido 

publicados num recorte de tempo de 5 anos (entre 2015 e 

2020), indexados nas seguintes bases de dados: Medical 

Publications (PubMed), SciVerse Scopus (Scopus), Literatura 

Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde (LILACS) 

e Biblioteca Virtual em Saúde (BVS). 

 A ferramenta de pesquisa da própria base de dados foi 

utilizada para a estratégia de busca, a partir dos seguintes 

descritores: “oral leukoplakia" (e seus termos sinônimos "oral 
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leukokeratosis" e "oral keratoses") AND “laser” (e seus termos 

sinônimos "diode laser", "gas lasers" , "carbon dioxide laser", 

"co2 laser"). Foi utilizado o sistema de formulário avançado 

“AND” para filtragem dos artigos e o “OR” entre os termos 

sinônimos. Também foi realizada uma busca nas referências 

dos artigos encontrados a fim de complementar as informações 

relacionadas ao tema.  

 Após uma criteriosa filtragem, feita por meio de leituras 

exploratórias de seus resumos, foram selecionados 15 artigos, 

dentre eles: ensaios clínicos randomizados, relatos de caso, 

revisões sistemáticas e séries de casos, sendo excluídos da 

amostra aqueles que não apresentavam relevância clínica nem 

se encaixavam nos critérios de inclusão. Foram considerados 

os seguintes aspectos como elegibilidade para inclusão no 

estudo: artigos publicados nos últimos cinco anos, 

disponibilidade integral do estudo e clareza no detalhamento 

metodológico. 
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Figura 1. Fluxograma da metodologia realizada. 

Fonte: elaborada pela própria autora, 2020. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO  

 

 De fato, o tratamento da leucoplasia oral é bastante 

desafiador na nossa prática clínica diária. Isso é evidenciado 

por existirem diversas modalidades terapêuticas, 

principalmente quando se trata de técnicas cirúrgicas para 

remoção desse tipo de lesão (NATEKAR et al., 2017; DONG et 

al., 2018). Nesse contexto, em virtude da necessidade urgente 
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de se estabelecer protocolos cirúrgicos adequados, inúmeros 

estudos foram propostos a fim de comparar as técnicas 

convencionais com a utilização do laser. 

 Para avaliar a eficácia do tratamento cirúrgico da 

leucoplasia com laser Er: YAG comparado com a cirurgia de 

remoção com bisturi a frio, Arduino et al. (2018) realizaram um 

estudo tratando 117 lesões, das quais 58 foram removidas com 

cirurgia convencional e 59 com laser. A cura foi observada em 

52,99% das 117 lesões, sem diferenças estatísticas 

significantes entre os grupos. Dessa forma, é razoável 

considerar que o laser Er: YAG é tão eficaz quanto o bisturi em 

termos de cura para a leucoplasia oral, com a mesma taxa de 

recorrências em um período de quase 5 anos.  

 Em contrapartida, um outro ensaio clínico, Monteiro et al. 

(2017) avaliaram a eficácia da remoção cirúrgica da leucoplasia 

utilizando as seguintes intervenções: bisturi a frio, laser Nd: 

YAG, laser Er: YAG, laser de CO2 e bisturi de ressonância 

molecular quântica (RMQ), obtendo resultados diferentes dos 

do estudo citado anteriormente. A comparação estatística das 

cinco diferentes modalidades não mostrou nenhuma diferença 

significativa nos achados clínicos e na recorrência das lesões. 

Entretanto, quando o grupo tratado com laser Er: YAG foi 

comparado com o grupo tratado com bisturi convencional, 

houveram melhores resultados para os casos tratados com o 

laser Er: YAG, sugerindo que seu uso pode ser uma opção de 

tratamento bastante promissora no manejo da leucoplasia oral.  

 Ao se avaliar o resultado desse tratamento por meio de 

imagens fotográficas, muitas vezes a integridade não pode ser 

vista na macroestrutura da mucosa oral. Apesar disso, o 

tratamento da leucoplasia utilizando laser Er: YAG é uma 
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modalidade terapêutica eficiente ao se analisar a sua 

microestrutura (JURCZYSZYN; KOZAKIEWICZ, 2020). 

 Esses achados foram obtidos a partir da aplicação da 

análise de textura (TA) e dimensão fractal conduzida por 

Jurczyszyn; Kozakiewicz (2020) para avaliar a eficácia do 

tratamento da leucoplasia oral utilizando laser Er: YAG. Por 

meio desse novo método de análise proposto, observou-se que 

apenas 50% responderam ao tratamento, 47% tiveram uma 

resposta parcial e 3% não responderam. A recorrência 

aconteceu em 34% das lesões, o que mostra que o laser Er: 

YAG é um método satisfatório.  

 Além do laser Er: YAG, outros tipos de laser mostraram 

relevância clínica no manejo da leucoplasia, como por exemplo, 

o laser diodo e o de CO2. Nesse sentido, Natekar et al. (2017) 

se propuseram a comparar 3 tipos de modalidades de remoção 

cirúrgica da leucoplasia: criocirurgia, laser diodo e laser de CO2. 

Para tanto, 30 pacientes foram divididos em três grupos de 

forma randomizada e tratados com os respectivos tratamentos 

mencionados. O grupo tratado com a criocirurgia apresentou 

índices maiores de dor pós-operatória, edema e formação de 

cicatriz, quando comparado aos grupos tratados com laser. As 

lesões não tiveram recidivas após um período de 

acompanhamento de seis meses, o que nos leva constatar que 

todas as modalidades de tratamento foram efetivas para o 

manejo da leucoplasia.  

 O laser diodo, quando utilizado no manejo de lesões com 

localizações de difícil acesso cirúrgico, como por exemplo, 

palato mole, promove um melhor controle do aparelho e 

precisão no momento da remoção da leucoplasia devido a 
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presença da fibra óptica que distribui a energia luminosa em 

modo de contato (GALLETTA et al., 2017). 

 De acordo com a literatura, a remoção cirúrgica da 

leucoplasia oral com laser de CO2 é um tratamento de destaque 

devido a sua eficácia e baixa morbidade associada. É uma 

técnica confiável e reproduzível associada a baixas taxas de 

complicações e morbidade e adequada para a prática clínica. 

Devido à alta taxa de recorrência, o acompanhamento rigoroso 

do paciente deve ser feito e educação para que os fatores de 

risco sejam removidos (MOGEDAS-VERGARA et al., 2016).  

 Em contrapartida, há alguns ensaios clínicos que 

demonstram uma pobre evidência no que diz respeito a eficácia 

do método de ablação a laser no tratamento de pacientes com 

leucoplasia oral. Rabinovich et al. (2016) apresentam 

estatísticas sobre o tratamento cirúrgico da leucoplasia por 

métodos de ablação a laser em doze pacientes com formas 

verrucosas e erosivas da leucoplasia da mucosa oral, 

examinados e operados com laser de diodo. Apenas 5 (42%) 

tiveram resultado positivo, 7 (58%) casos tiveram recidiva da 

doença, mais frequentemente com a localização da lesão na 

língua. 

 É preciso considerar que, nesse estudo, a recidiva da 

doença pode estar associada ao tipo e gravidade da lesão 

(verrucosa e erosiva), assim como associada à dissecção 

incompleta da lesão devido às características anatômicas e 

morfológicas da mucosa oral em diferentes zonas topográficas. 

Isso significa que o método de remoção a laser não teve 

necessariamente influencia nessa porcentagem maior de 

recidivas. Contudo, outros métodos podem ser sugeridos, como 
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por exemplo, a excisão por radiofrequência (RABINOVICH et 

al., 2016). 

 Embora não haja uma padronização desses estudos em 

relação à amostragem, aos tipos de leucoplasias e ao 

protocolos clínicos utilizados , é bastante razoável afirmar que 

tanto o laser diodo, como o de CO2 e o laser Er: YAG são 

alternativas eficazes e oferecem melhores resultados clínicos, 

influenciando positivamente no conforto do paciente após a 

excisão (MONTEIRO et al., 2017).  

 Apesar disso, alguns autores afirmam que não há 

evidências demonstrando que essas condutas previnam ou 

reduzam significativamente o desenvolvimento maligno a longo 

prazo, quando comparadas aos demais tratamentos 

(MONTEIRO et al., 2017; NATEKAR et al., 2017; ARDUINO et 

al., 2018).  

 Porém, em uma recente revisão sistemática associada a 

meta-análise, Paglioni et al. (2020), agruparam as taxas de 

recorrência e transformação maligna de lesões de leucoplasia 

tratadas com os principais tipos de lasers cirúrgicos disponíveis: 

laser Nd: YAG, Er: YAG, CO2, laser KTP ou laser diodo. Os 

resultados deste estudo sugerem que a excisão cirúrgica com 

laser pode sim diminuir as taxas de recorrência, porém, não há 

evidências que ele seja efetivo em diminuir as taxas de 

transformação maligna da leucoplasia quando comparado aos 

demais tratamentos convencionais. 

 É válido ressaltar ainda, que, o laser pode ser utilizado 

no tratamento da leucoplasia oral tanto numa abordagem 

apenas cirúrgica, como também em abordagens associadas à 

terapia fotodinâmica (PDT), como mostram os diversos casos 
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relatados na literatura, apresentando uma resposta clínica 

satisfatória (ZHANG et al., 2017; YAO et al., 2020). 

 Zhang et al. (2017) relatam um caso recorrente de 

leucoplasia oral de grande extensão, tratada com a 

combinação: laser de CO2 + terapia fotodinâmica. Num primeiro 

momento, a paciente foi tratada apenas com PDT, utilizando 

ácido aminolevulínico (ALA) como fotossensibilizador e com as 

seguintes configurações do laser: comprimento de onda 

vermelho 635 nm, densidade de potência de 100 mw/cm2 e 

energia de 100J/cm2. A paciente foi tratada 1 vez a cada duas 

semanas, num total de 3 sessões, mas não houve melhora do 

caso. Então partiu-se para utilização do laser de CO2 para 

remoção do tecido mais queratinizado e posteriormente 

realizou-se o protocolo da PDT por 6 vezes. As lesões 

regrediram totalmente e não houve recorrência num período de 

acompanhamento de 14 meses. 

 Uma série de 3 casos foram tratados de forma 

semelhante por Yao et al. (2020), combinando PDT com a 

remoção com laser de CO2. O primeiro passo foi a remoção 

cirúrgica do tecido mais queratinizado com laser de CO2, em 

seguida, seguiu-se com o protocolo da PDT. O 

fotossensibilizador utilizado foi o ácido aminolevuínico (ALA) a 

20% durante 2 de pré-irradiação. Enquanto os parâmetros do 

laser para realização da PDT foram: comprimento de onda 630 

nm, dose 180 J/cm2 e potência de 100 mw/cm2. A lesão foi 

dividida em múltiplos sítios e cada ponto foi irradiado por 5 min, 

sendo realizadas de 1 a 3 sessões de PDT. Os pacientes foram 

acompanhados por um período de 12 meses e todas as lesões 

mostraram remissão, apenas uma apresentou recorrência 

durante o acompanhamento. 
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 Desse modo, constata-se que a PDT pode ser utilizada 

como um tratamento não-invasivo para leucoplasia oral, mas 

apresenta pouca eficácia para grandes lesões com alto grau de 

queratinização. Assim, a combinação da PDT + ablação com 

laser de CO2 é segura e efetiva no tratamento dessa desordem 

potencialmente maligna, principalmente para lesões refratárias. 

Uma das justificativas para essa combinação de técnicas deve-

se ao fato de que, a remoção do tecido queratinizado melhora 

a absorção do fotossensibilizador e, por conseguinte, aumenta 

a eficácia do tratamento (ZHANG et al., 2017; YAO et al., 2020). 

 Quando se trata das estatísticas de recidivas, fatores 

como a extensão das margens, profundidade da remoção e 

dificuldade de acesso à lesão podem estar associados a alta 

taxa de recorrência associada a essa desordem potencialmente 

maligna. Isso significa que, no momento de decidir a conduta 

adequada, não se deve considerar apenas como vamos incisar 

o tecido (laser, criocirurgia ou bisturi), deve-se ter em mente 

todos os demais parâmetros que vão influenciar no sucesso 

clínico do tratamento (CHAINANI-WU et al., 2015; MOGEDAS-

VEGARA et al., 2016; GALLETTA et al., 2017; NAMMOUR et 

al., 2017). 

 Romeo et al. (2020), constataram em seus estudos que 

a completa remoção cirúrgica com extensão das margens de 

pelo menos 3 mm, mostrou promover uma menor recorrência 

para leucoplasias. Foram analisadas 33 lesões tratadas com 

laser de CO2, divididas em 3 grupos distintos: grupo A – 

removidas sem extensão das margens, grupo B – removidas 

com extensão e grupo C – controle apenas com 

acompanhamento e remoção dos hábitos (tabaco e álcool). 

Treze lesões nos grupos A e B regrediram totalmente, e no 



O LASER DE ALTA POTÊNCIA NO TRATAMENTO DA LEUCOPLASIA 
ORAL 

 

348 
 

grupo C apenas 3. Após 6 meses, 9 lesões em ambos os 

grupos, A e B, tiveram recorrência, sendo 6 dessas uma 

recorrência logo após 3 semanas de tratamento. Pacientes que 

não tinham histórico de uso de tabaco mostraram uma completa 

regressão de 87,5%, já os ex-fumantes 42,8%. A recorrência foi 

de 45,5 % no grupo A e 36,4% no grupo B. 

 Corroborando estes achados, Nammour et al. (2017) 

avaliaram o sucesso clínico a longo prazo de remoções de 

leucoplasias orais utilizando diferentes protocolos cirúrgicos a 

laser. Foram tratadas 2347 leucoplasias homogêneas com laser 

de CO2, utilizando quatro protocolos diferentes: protocolo 1 -

vaporização superficial da leucoplasia pelo modo scanning 

removendo apenas a superfície esbranquiçada visível; 

protocolo 2: completa excisão cirúrgica da lesão com uma 

profundidade de 1 mm e estendendo 1 mm ao redor da lesão 

englobando tecido sadio; protocolo 3: completa excisão da 

lesão com no mínimo 1 mm de profundidade e 3 mm de 

extensão das margens em tecido sadio; e protocolo 4: similar 

ao terceiro, mas para conforto do paciente, lesões maiores de 

20 mm foram removidas em múltiplas sessões, com um 

intervalo de 1 mês entre elas.  

 Os pacientes foram acompanhados durante um período 

de 6 anos e o percentual de sucesso dos protocolos foram, 

respectivamente: 5,7%, 69,7%, 97,8 % e 71,9%. A taxa de 

transformação maligna após esse período foi de 20% pro 

protocolo 1, 1% no protocolo 2, e 0,2% no protocolo 4. No 

protocolo 3, nenhuma evidencia de displasia ou transformação 

maligna foi observada (NAMNOUR et al., 2017).  

 Mais uma vez, a técnica cirúrgica com a completa 

remoção da leucoplasia com no mínimo 1 mm de profundidade 
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e 3 mm de extensão das margens em tecido sadio, ofereceu 

alto índices de sucesso para o manejo desse tipo de lesão e 

menores taxas de recorrências (NAMNOUR et al., 2017; 

ROMEO et al., 2020).  

 Com relação às taxas de recidivas, os estudos 

apresentam algumas divergências acerca dos fatores que 

desencadeiam o reaparecimento da leucoplasia em boca. 

Nesse sentido, Chainani-Wu et al. (2015), acompanharam 32 

lesões de leucoplasia após a remoção com laser de CO2 para 

saber se a recorrência precoce varia de acordo com as 

características clínicas, incluindo tamanho da lesão, localização 

e acessibilidade das margens. Das variáveis analisadas que 

poderiam estar relacionadas com a recorrência (idade, sexo, 

duração, tamanho, aparência e aspectos histopatológicos) 

apenas o pobre acesso às margens da lesão mostrou 

significância estatística. Quatro a cada cinco das lesões com 

acesso dificultado mostrou recorrência após 6 meses, o que nos 

leva a considerar que o pobre acesso às margens da lesão é 

um preditor da recorrência precoce da leucoplasia removida 

com laser de CO2. 

 Para Yao et al. (2020), após analisarem os achados 

histopatológicos de leucoplasias removidas com laser de CO2, 

a recorrência pós-operatória está relacionada com dois fatores 

prognósticos: a displasia patológica e o tamanho da área de 

ocorrência da lesão.  

 Áreas que abrangem grandes porções da mucosa 

apresentam uma maior recorrência, assim como aquelas que 

apresentaram um maior grau de displasia, associadas 

principalmente a leucoplasias do tipo não-homogênea. Dessa 

forma, é imprescindível que ocorra a remoção cirúrgica 
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completa da lesão, contudo, a excisão não elimina totalmente a 

possibilidade de transformação maligna. Portanto, o cirurgião-

dentista deve estar ciente da falha do tratamento como 

consequência da recidiva pós-operatória (YAO et al., 2020). 

 Assim, é importante alertar o paciente que embora a 

leucoplasia possa ser tratada com laser cirúrgico, e que esse 

tratamento possa minimizar as taxas de transformação maligna, 

existe a necessidade de um monitoramento continuado 

independentemente do resultado após intervenção cirúrgica 

(GALLETTA et al., 2017). 

  

CONCLUSÕES 

 

 O laser de alta potência, demonstrou ser uma alternativa 

eficaz no tratamento da leucoplasia, havendo uma utilização 

mais ampla do laser de CO2 e o diodo para este fim. Essa 

modalidade terapêutica apresenta inúmeras vantagens quando 

comparada às técnicas convencionais. Entretanto, não há 

evidências que demonstrem que essa conduta previna ou 

reduza significativamente o desenvolvimento maligno a longo 

prazo.  Assim, em virtude dessas lacunas, faz-se necessária a 

realização de mais estudos, com amostras mais amplas e 

homogêneas, pois, não há um consenso a respeito dos fatores 

que envolvem a alta taxa de recorrência e malignização.  
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RESUMO: De acordo com a Organização Mundial da Saúde 
(OMS), a leucoplasia oral pode ser definida como uma mancha 
ou placa branca que não pode ser caracterizada nem clínica, 
nem histologicamente como qualquer outra doença. É a 
desordem potencialmente maligna mais comum em cavidade 
oral, podendo ser precursora do carcinoma de células 
escamosas (CCE). Dentre os fatores desencadeadores dessa 
condição, destacam-se o consumo de tabaco e álcool, porém, 
causas idiopáticas não são raras. O seu manejo inclui 
terapêuticas de várias modalidades, como: administração de 
fármacos (tópicos ou sistêmicos), assim como a sua excisão 
cirúrgica, que pode ser feita com bisturi, crioterapia e laser de 
alta potência. Este último, apresenta vantagens em relação às 
demais técnicas, pois, pode remover a lesão sem causar danos 
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aos tecidos adjacentes, promove uma melhor cicatrização, 
menos sangramento, dor e edema no pós-operatório. Diante 
disso, este estudo objetivou uma revisão de literatura sobre o 
manejo cirúrgico da leucoplasia com laser de alta potência. 
Para tanto, realizou-se uma busca de artigos científicos 
indexados nas bases de dados: PubMed, Scopus, Lilacs e BVS, 
durante o período de 2015 a 2020. Os resultados revelaram que 
o laser de alta potência demonstrou ser uma alternativa eficaz 
no tratamento da leucoplasia, entretanto, não há evidências que 
demonstrem que essa conduta previna ou reduza 
significativamente o desenvolvimento maligno a longo prazo. 
Palavras-chave: Leucoplasia Oral. Terapia a Laser. Carcinoma 
de Células Escamosas. 
 

INTRODUÇÃO 

 

 As desordens potencialmente malignas são condições 

confinadas à mucosa, sem invasão do tecido conjuntivo, que 

precedem a ocorrência do câncer oral. Em estágios avançados, 

as cirurgias para remoção desse tipo de câncer e a 

quimiorradiação promovem uma destruição funcional e 

desfiguração estética, na qual o paciente pode necessitar de 

reabilitações físicas, terapias de fala e treinamento de 

deglutição. Nesse contexto, faz-se necessário uma intervenção 

precoce para que essas desordens potencialmente malignas 

não evoluam e não necessitem de tratamentos mais invasivos 

(GALLETTA et al., 2017; YANG et al., 2020). 

 A leucoplasia oral é uma desordem potencialmente 

maligna, caracterizada como uma placa ou mancha, 

predominantemente branca, que não pode ser caracterizada 
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clínica nem patologicamente como qualquer outra doença. É a 

lesão com potencial de malignização mais comum da cavidade 

oral, estando relacionada com o surgimento do carcinoma de 

células escamosas (CCE) (CHAINANI-WU et al., 2015; 

NATEKAR et al., 2017). 

 A maioria das pessoas acometidas estão acima da quinta 

década de vida, mas, às vezes, a lesão é observada em 

pacientes fora dessa faixa etária, havendo uma certa predileção 

por indivíduos do sexo masculino. Além disso, estima-se que a 

prevalência dessa lesão em todas as idades seja de 4,11%, 

enquanto sua taxa anual de transformação maligna em 

carcinoma de células escamosas (CCE) oral é de 1 a 2% 

(CHAINANI-WU et al., 2015; MOGEDAS-VEGARA et al., 2016; 

MONTEIRO et al., 2017; PAGLIONI et al., 2020). É válido 

ressaltar ainda, que, pacientes com leucoplasia apresentam 

cinco vezes mais chances de desenvolverem câncer oral do 

que os demais indivíduos (NAMMOUR et al., 2017). 

 Sua etiologia está intimamente ligada a fatores de 

exposição, como por exemplo o fumo, que é o principal fator de 

risco para a ocorrência da leucoplasia, seguido das bebidas 

alcoólicas. Dessa forma, as lesões são mais vistas em 

fumantes, mas não são exclusivas deste grupo populacional. 

Apesar disso, causas idiopáticas também são comuns. A 

participação do álcool, de alguns vírus e de desordens 

sistêmicas necessitam de uma investigação mais profunda, 

pois, ainda não há um consenso na literatura sobre seus efeitos 

no estabelecimento dessa condição (LODI et al., 2016; 

NATEKAR et al., 2017). 
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 Clinicamente, a leucoplasia pode ser dividida em dois 

tipos: 1) Leucoplasia homogênea: forma mais comum e menos 

agressiva da doença, caracterizada por ser uniforme em cor e 

em textura, podendo ser suave ou levemente enrugada. 2) 

Leucoplasia não-homogênea: possui textura irregular que pode 

incluir ulceração, topografia pontilhada, nodular ou verrucosa. 

Sua coloração pode ser totalmente branca ou branca e 

vermelha (eritroleucoplasia). Esse segundo tipo, por sua vez, 

possui um comportamento mais agressivo, podendo apresentar 

alterações celulares mais graves, como um carcinoma in situ 

por exemplo (LODI et al., 2016; PAGLIONI et al., 2020). 

 Vários estudos demonstram que os sítios onde mais se 

observam as transformações malignas são: borda lateral de 

língua e assoalho bucal, podendo assim serem chamados de 

locais de alto risco e, como tal, necessitam de uma maior 

cautela e monitoramento (LODI et al., 2016; NAMMOUR et al., 

2017). 

 Para que haja um correto diagnóstico, é necessário a 

realização de biópsia seguida de análise histopatológica para 

que seja possível verificar as alterações microscópicas 

presentes e descartar outras lesões que podem também se 

apresentar como placas esbranquiçadas. A partir disso, 

poderemos analisar o grau de displasia epitelial que a lesão 

apresenta e nortear o seu tratamento (PAGLIONI et al., 2020).  

 A biópsia excisional será realizada em casos de 

leucoplasias homogêneas e de pequenas dimensões. Em 

contrapartida, lesões extensas e de aspecto bastante irregular 

requerem a realização de biópsia incisional, justamente devido 

ao seu comportamento mais agressivo. Nesse cenário, há 
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maior possibilidade de malignização, que vai depender de 

fatores demográficos e do acompanhamento da lesão 

(PAGLIONI et al., 2020; JURCZYSZYN e KOZAKIEWICZ, 

2020). 

 A maioria dessas lesões são assintomáticas e o seu 

tratamento é definido a partir de suas características clínicas, 

como: tamanho, coloração, textura, sítio anatômico envolvido e 

grau de invasão epitelial (NATEKAR et al., 2017). O manejo 

inclui terapêuticas de várias modalidades e necessitam de um 

tratamento diferente em relação ao que se aplica às demais 

lesões brancas (ROMEO et al., 2020). A depender da lesão, 

pode-se fazer uma abordagem mais conservadora, que seria 

apenas a cessação das atividades de risco (tabagismo e 

etilismo), sem nenhuma intervenção, apenas vigilância estrita 

(LODI et al., 2016). 

 As demais abordagens incluem: excisão cirúrgica com 

diferentes técnicas: bisturi a frio, criocirurgia, cirurgia a laser e 

vaporização (NAMMOUR et al., 2017). Além disso, há também 

o tratamento quimioterápico (prescrição de vitamina A e 

retinoides, betacaroteno ou carotenóides, AINES – anti-

inflamatórios não esteroidais e extratos herbais) e a terapia 

fotodinâmica (DONG et al., 2018). 

 Para entender melhor como essas intervenções podem 

funcionar, devemos entender o seu mecanismo de ação, já que 

muitos dos quimioterápicos utilizados atuam diretamente nas 

células neoplásicas iniciais, impedindo a transformação maligna 

da lesão. Os AINES inibem a atividade da cicloxigenase, 

modulando prostaglandinas específicas que possivelmente 

atuam no processo da carcinogênese. Enquanto a vitamina A e 
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os carotenóides podem ter efeitos no turnover epitelial (LODI et 

al., 2016). 

 A excisão cirúrgica, consiste em remover a porção de 

tecido que se encontra com alterações teciduais clinicamente, 

a fim de se prevenir o estabelecimento de lesões malignas. 

Independentemente da técnica, a excisão cirúrgica demonstra 

melhores resultados do que as demais alternativas de 

tratamento (medicações tópicas ou sistêmicas). Entretanto, 

nenhum desses tratamentos mostrou prevenir a recorrência 

nem reduzir significativamente o desenvolvimento maligno a 

longo prazo (MOGEDAS-VEGARA et al., 2016; DONG et al., 

2018). 

 As taxas de recorrência após a remoção cirúrgica com 

bisturi a frio variam de 10 a 34%, enquanto para a criocirurgia, 

variam de 12 a 25%. Essas técnicas podem mascarar sinais de 

uma recorrência precoce devido ao fato de promoverem a 

formação de cicatriz e contração do tecido após a realização do 

procedimento cirúrgico, o que pode justificar seus dados de 

recorrência (ROMEO et al., 2020). 

 Por outro lado, o tratamento cirúrgico com laser de alta 

potência tem suas vantagens quando comparado às demais 

técnicas convencionais citadas anteriormente. Assim, quando a 

leucoplasia envolve grandes áreas da mucosa, o laser é o 

tratamento de primeira escolha, pois, pode remover 

superficialmente os tecidos moles por ablação com danos 

mínimos aos tecidos adjacentes. A cirurgia é mais rápida, há 

um bom controle da hemorragia, menores chances de formação 

de cicatrizes, já que ela ocorre por segunda intenção, diminui a 
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contaminação bacteriana, há menos dor pós-operatória e 

edema (GALLETTA et al., 2017; ROMEO et al., 2020). 

 Além disso, consoante a Dong et al. (2018), a cirurgia de 

remoção da leucoplasia oral com laser é uma técnica simples 

que, quando comparada as cirurgias com bisturi convencional, 

vem sendo amplamente utilizada desde os anos 1970. Pode ser 

realizada sob anestesia local e em ambiente ambulatorial. Em 

virtude da sua forte absorção em tecidos moles e danos 

térmicos mínimos aos tecidos adjacentes, o laser de CO2 é o 

mais comumente utilizado, mas também pode ser feita com 

laser diodo, laser Er: YAG, laser Nd: YAG e o laser KTP. 

 Apesar de suas vantagens, alguns autores observam 

que há uma quantidade significativa de fatores que influenciam 

no sucesso clínico do tratamento cirúrgico a laser. Bem como, 

existe uma grande variedade de resultados de um estudo para 

outro, havendo a necessidade de estabelecer protocolos 

amplamente aceitos e adequados para atender os requisitos da 

prática clínica que possam ser utilizados no tratamento da 

leucoplasia oral (DONG et al., 2018). Dessa forma, o objetivo 

desse capítulo é realizar um levantamento bibliográfico acerca 

da utilização do laser de alta potência no tratamento cirúrgico 

da leucoplasia oral, destacando as experiências já realizadas, 

a comparação com outros métodos terapêuticos, suas 

vantagens e aplicabilidade clínica. 

 

MATERIAIS E MÉTODO 

 

 O presente capítulo caracteriza-se como uma revisão 

integrativa da literatura, abordando a temática referente a 
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utilização do laser de alta potência no tratamento cirúrgico da 

leucoplasia oral.  

 O levantamento literário realizado nessa revisão foi 

fundamentado na busca por artigos científicos que tenham sido 

publicados num recorte de tempo de 5 anos (entre 2015 e 

2020), indexados nas seguintes bases de dados: Medical 

Publications (PubMed), SciVerse Scopus (Scopus), Literatura 

Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde (LILACS) 

e Biblioteca Virtual em Saúde (BVS). 

 A ferramenta de pesquisa da própria base de dados foi 

utilizada para a estratégia de busca, a partir dos seguintes 

descritores: “oral leukoplakia" (e seus termos sinônimos "oral 

leukokeratosis" e "oral keratoses") AND “laser” (e seus termos 

sinônimos "diode laser", "gas lasers" , "carbon dioxide laser", 

"co2 laser"). Foi utilizado o sistema de formulário avançado 

“AND” para filtragem dos artigos e o “OR” entre os termos 

sinônimos. Também foi realizada uma busca nas referências 

dos artigos encontrados a fim de complementar as informações 

relacionadas ao tema.  

 Após uma criteriosa filtragem, feita por meio de leituras 

exploratórias de seus resumos, foram selecionados 15 artigos, 

dentre eles: ensaios clínicos randomizados, relatos de caso, 

revisões sistemáticas e séries de casos, sendo excluídos da 

amostra aqueles que não apresentavam relevância clínica nem 

se encaixavam nos critérios de inclusão. Foram considerados 

os seguintes aspectos como elegibilidade para inclusão no 

estudo: artigos publicados nos últimos cinco anos, 

disponibilidade integral do estudo e clareza no detalhamento 

metodológico. 
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Figura 1. Fluxograma da metodologia realizada. 

Fonte: elaborada pela própria autora, 2020. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO  

 

 De fato, o tratamento da leucoplasia oral é bastante 

desafiador na nossa prática clínica diária. Isso é evidenciado 

por existirem diversas modalidades terapêuticas, 

principalmente quando se trata de técnicas cirúrgicas para 

remoção desse tipo de lesão (NATEKAR et al., 2017; DONG et 

al., 2018). Nesse contexto, em virtude da necessidade urgente 

de se estabelecer protocolos cirúrgicos adequados, inúmeros 

estudos foram propostos a fim de comparar as técnicas 

convencionais com a utilização do laser. 
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 Para avaliar a eficácia do tratamento cirúrgico da 

leucoplasia com laser Er: YAG comparado com a cirurgia de 

remoção com bisturi a frio, Arduino et al. (2018) realizaram um 

estudo tratando 117 lesões, das quais 58 foram removidas com 

cirurgia convencional e 59 com laser. A cura foi observada em 

52,99% das 117 lesões, sem diferenças estatísticas 

significantes entre os grupos. Dessa forma, é razoável 

considerar que o laser Er: YAG é tão eficaz quanto o bisturi em 

termos de cura para a leucoplasia oral, com a mesma taxa de 

recorrências em um período de quase 5 anos.  

 Em contrapartida, um outro ensaio clínico, Monteiro et al. 

(2017) avaliaram a eficácia da remoção cirúrgica da leucoplasia 

utilizando as seguintes intervenções: bisturi a frio, laser Nd: 

YAG, laser Er: YAG, laser de CO2 e bisturi de ressonância 

molecular quântica (RMQ), obtendo resultados diferentes dos 

do estudo citado anteriormente. A comparação estatística das 

cinco diferentes modalidades não mostrou nenhuma diferença 

significativa nos achados clínicos e na recorrência das lesões. 

Entretanto, quando o grupo tratado com laser Er: YAG foi 

comparado com o grupo tratado com bisturi convencional, 

houveram melhores resultados para os casos tratados com o 

laser Er: YAG, sugerindo que seu uso pode ser uma opção de 

tratamento bastante promissora no manejo da leucoplasia oral.  

 Ao se avaliar o resultado desse tratamento por meio de 

imagens fotográficas, muitas vezes a integridade não pode ser 

vista na macroestrutura da mucosa oral. Apesar disso, o 

tratamento da leucoplasia utilizando laser Er: YAG é uma 

modalidade terapêutica eficiente ao se analisar a sua 

microestrutura (JURCZYSZYN; KOZAKIEWICZ, 2020). 
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 Esses achados foram obtidos a partir da aplicação da 

análise de textura (TA) e dimensão fractal conduzida por 

Jurczyszyn; Kozakiewicz (2020) para avaliar a eficácia do 

tratamento da leucoplasia oral utilizando laser Er: YAG. Por 

meio desse novo método de análise proposto, observou-se que 

apenas 50% responderam ao tratamento, 47% tiveram uma 

resposta parcial e 3% não responderam. A recorrência 

aconteceu em 34% das lesões, o que mostra que o laser Er: 

YAG é um método satisfatório.  

 Além do laser Er: YAG, outros tipos de laser mostraram 

relevância clínica no manejo da leucoplasia, como por exemplo, 

o laser diodo e o de CO2. Nesse sentido, Natekar et al. (2017) 

se propuseram a comparar 3 tipos de modalidades de remoção 

cirúrgica da leucoplasia: criocirurgia, laser diodo e laser de CO2. 

Para tanto, 30 pacientes foram divididos em três grupos de 

forma randomizada e tratados com os respectivos tratamentos 

mencionados. O grupo tratado com a criocirurgia apresentou 

índices maiores de dor pós-operatória, edema e formação de 

cicatriz, quando comparado aos grupos tratados com laser. As 

lesões não tiveram recidivas após um período de 

acompanhamento de seis meses, o que nos leva constatar que 

todas as modalidades de tratamento foram efetivas para o 

manejo da leucoplasia.  

 O laser diodo, quando utilizado no manejo de lesões com 

localizações de difícil acesso cirúrgico, como por exemplo, 

palato mole, promove um melhor controle do aparelho e 

precisão no momento da remoção da leucoplasia devido a 

presença da fibra óptica que distribui a energia luminosa em 

modo de contato (GALLETTA et al., 2017). 



O USO DO LASER DIODO DE ALTA POTÊNCIA NO TRATAMENTO DAS 
LESÕES VASCULARES NA CAVIDADE ORAL, UMA REVISÃO DE 

LITERATURA 
 

363 
 

 De acordo com a literatura, a remoção cirúrgica da 

leucoplasia oral com laser de CO2 é um tratamento de destaque 

devido a sua eficácia e baixa morbidade associada. É uma 

técnica confiável e reproduzível associada a baixas taxas de 

complicações e morbidade e adequada para a prática clínica. 

Devido à alta taxa de recorrência, o acompanhamento rigoroso 

do paciente deve ser feito e educação para que os fatores de 

risco sejam removidos (MOGEDAS-VERGARA et al., 2016).  

 Em contrapartida, há alguns ensaios clínicos que 

demonstram uma pobre evidência no que diz respeito a eficácia 

do método de ablação a laser no tratamento de pacientes com 

leucoplasia oral. Rabinovich et al. (2016) apresentam 

estatísticas sobre o tratamento cirúrgico da leucoplasia por 

métodos de ablação a laser em doze pacientes com formas 

verrucosas e erosivas da leucoplasia da mucosa oral, 

examinados e operados com laser de diodo. Apenas 5 (42%) 

tiveram resultado positivo, 7 (58%) casos tiveram recidiva da 

doença, mais frequentemente com a localização da lesão na 

língua. 

 É preciso considerar que, nesse estudo, a recidiva da 

doença pode estar associada ao tipo e gravidade da lesão 

(verrucosa e erosiva), assim como associada à dissecção 

incompleta da lesão devido às características anatômicas e 

morfológicas da mucosa oral em diferentes zonas topográficas. 

Isso significa que o método de remoção a laser não teve 

necessariamente influencia nessa porcentagem maior de 

recidivas. Contudo, outros métodos podem ser sugeridos, como 

por exemplo, a excisão por radiofrequência (RABINOVICH et 

al., 2016). 
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 Embora não haja uma padronização desses estudos em 

relação à amostragem, aos tipos de leucoplasias e ao 

protocolos clínicos utilizados , é bastante razoável afirmar que 

tanto o laser diodo, como o de CO2 e o laser Er: YAG são 

alternativas eficazes e oferecem melhores resultados clínicos, 

influenciando positivamente no conforto do paciente após a 

excisão (MONTEIRO et al., 2017).  

 Apesar disso, alguns autores afirmam que não há 

evidências demonstrando que essas condutas previnam ou 

reduzam significativamente o desenvolvimento maligno a longo 

prazo, quando comparadas aos demais tratamentos 

(MONTEIRO et al., 2017; NATEKAR et al., 2017; ARDUINO et 

al., 2018).  

 Porém, em uma recente revisão sistemática associada a 

meta-análise, Paglioni et al. (2020), agruparam as taxas de 

recorrência e transformação maligna de lesões de leucoplasia 

tratadas com os principais tipos de lasers cirúrgicos disponíveis: 

laser Nd: YAG, Er: YAG, CO2, laser KTP ou laser diodo. Os 

resultados deste estudo sugerem que a excisão cirúrgica com 

laser pode sim diminuir as taxas de recorrência, porém, não há 

evidências que ele seja efetivo em diminuir as taxas de 

transformação maligna da leucoplasia quando comparado aos 

demais tratamentos convencionais. 

 É válido ressaltar ainda, que, o laser pode ser utilizado 

no tratamento da leucoplasia oral tanto numa abordagem 

apenas cirúrgica, como também em abordagens associadas à 

terapia fotodinâmica (PDT), como mostram os diversos casos 

relatados na literatura, apresentando uma resposta clínica 

satisfatória (ZHANG et al., 2017; YAO et al., 2020). 
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 Zhang et al. (2017) relatam um caso recorrente de 

leucoplasia oral de grande extensão, tratada com a 

combinação: laser de CO2 + terapia fotodinâmica. Num primeiro 

momento, a paciente foi tratada apenas com PDT, utilizando 

ácido aminolevulínico (ALA) como fotossensibilizador e com as 

seguintes configurações do laser: comprimento de onda 

vermelho 635 nm, densidade de potência de 100 mw/cm2 e 

energia de 100J/cm2. A paciente foi tratada 1 vez a cada duas 

semanas, num total de 3 sessões, mas não houve melhora do 

caso. Então partiu-se para utilização do laser de CO2 para 

remoção do tecido mais queratinizado e posteriormente 

realizou-se o protocolo da PDT por 6 vezes. As lesões 

regrediram totalmente e não houve recorrência num período de 

acompanhamento de 14 meses. 

 Uma série de 3 casos foram tratados de forma 

semelhante por Yao et al. (2020), combinando PDT com a 

remoção com laser de CO2. O primeiro passo foi a remoção 

cirúrgica do tecido mais queratinizado com laser de CO2, em 

seguida, seguiu-se com o protocolo da PDT. O 

fotossensibilizador utilizado foi o ácido aminolevuínico (ALA) a 

20% durante 2 de pré-irradiação. Enquanto os parâmetros do 

laser para realização da PDT foram: comprimento de onda 630 

nm, dose 180 J/cm2 e potência de 100 mw/cm2. A lesão foi 

dividida em múltiplos sítios e cada ponto foi irradiado por 5 min, 

sendo realizadas de 1 a 3 sessões de PDT. Os pacientes foram 

acompanhados por um período de 12 meses e todas as lesões 

mostraram remissão, apenas uma apresentou recorrência 

durante o acompanhamento. 
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 Desse modo, constata-se que a PDT pode ser utilizada 

como um tratamento não-invasivo para leucoplasia oral, mas 

apresenta pouca eficácia para grandes lesões com alto grau de 

queratinização. Assim, a combinação da PDT + ablação com 

laser de CO2 é segura e efetiva no tratamento dessa desordem 

potencialmente maligna, principalmente para lesões refratárias. 

Uma das justificativas para essa combinação de técnicas deve-

se ao fato de que, a remoção do tecido queratinizado melhora 

a absorção do fotossensibilizador e, por conseguinte, aumenta 

a eficácia do tratamento (ZHANG et al., 2017; YAO et al., 2020). 

 Quando se trata das estatísticas de recidivas, fatores 

como a extensão das margens, profundidade da remoção e 

dificuldade de acesso à lesão podem estar associados a alta 

taxa de recorrência associada a essa desordem potencialmente 

maligna. Isso significa que, no momento de decidir a conduta 

adequada, não se deve considerar apenas como vamos incisar 

o tecido (laser, criocirurgia ou bisturi), deve-se ter em mente 

todos os demais parâmetros que vão influenciar no sucesso 

clínico do tratamento (CHAINANI-WU et al., 2015; MOGEDAS-

VEGARA et al., 2016; GALLETTA et al., 2017; NAMMOUR et 

al., 2017). 

 Romeo et al. (2020), constataram em seus estudos que 

a completa remoção cirúrgica com extensão das margens de 

pelo menos 3 mm, mostrou promover uma menor recorrência 

para leucoplasias. Foram analisadas 33 lesões tratadas com 

laser de CO2, divididas em 3 grupos distintos: grupo A – 

removidas sem extensão das margens, grupo B – removidas 

com extensão e grupo C – controle apenas com 

acompanhamento e remoção dos hábitos (tabaco e álcool). 
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Treze lesões nos grupos A e B regrediram totalmente, e no 

grupo C apenas 3. Após 6 meses, 9 lesões em ambos os 

grupos, A e B, tiveram recorrência, sendo 6 dessas uma 

recorrência logo após 3 semanas de tratamento. Pacientes que 

não tinham histórico de uso de tabaco mostraram uma completa 

regressão de 87,5%, já os ex-fumantes 42,8%. A recorrência foi 

de 45,5 % no grupo A e 36,4% no grupo B. 

 Corroborando estes achados, Nammour et al. (2017) 

avaliaram o sucesso clínico a longo prazo de remoções de 

leucoplasias orais utilizando diferentes protocolos cirúrgicos a 

laser. Foram tratadas 2347 leucoplasias homogêneas com laser 

de CO2, utilizando quatro protocolos diferentes: protocolo 1 -

vaporização superficial da leucoplasia pelo modo scanning 

removendo apenas a superfície esbranquiçada visível; 

protocolo 2: completa excisão cirúrgica da lesão com uma 

profundidade de 1 mm e estendendo 1 mm ao redor da lesão 

englobando tecido sadio; protocolo 3: completa excisão da 

lesão com no mínimo 1 mm de profundidade e 3 mm de 

extensão das margens em tecido sadio; e protocolo 4: similar 

ao terceiro, mas para conforto do paciente, lesões maiores de 

20 mm foram removidas em múltiplas sessões, com um 

intervalo de 1 mês entre elas.  

 Os pacientes foram acompanhados durante um período 

de 6 anos e o percentual de sucesso dos protocolos foram, 

respectivamente: 5,7%, 69,7%, 97,8 % e 71,9%. A taxa de 

transformação maligna após esse período foi de 20% pro 

protocolo 1, 1% no protocolo 2, e 0,2% no protocolo 4. No 

protocolo 3, nenhuma evidencia de displasia ou transformação 

maligna foi observada (NAMNOUR et al., 2017).  
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 Mais uma vez, a técnica cirúrgica com a completa 

remoção da leucoplasia com no mínimo 1 mm de profundidade 

e 3 mm de extensão das margens em tecido sadio, ofereceu 

alto índices de sucesso para o manejo desse tipo de lesão e 

menores taxas de recorrências (NAMNOUR et al., 2017; 

ROMEO et al., 2020).  

 Com relação às taxas de recidivas, os estudos 

apresentam algumas divergências acerca dos fatores que 

desencadeiam o reaparecimento da leucoplasia em boca. 

Nesse sentido, Chainani-Wu et al. (2015), acompanharam 32 

lesões de leucoplasia após a remoção com laser de CO2 para 

saber se a recorrência precoce varia de acordo com as 

características clínicas, incluindo tamanho da lesão, localização 

e acessibilidade das margens. Das variáveis analisadas que 

poderiam estar relacionadas com a recorrência (idade, sexo, 

duração, tamanho, aparência e aspectos histopatológicos) 

apenas o pobre acesso às margens da lesão mostrou 

significância estatística. Quatro a cada cinco das lesões com 

acesso dificultado mostrou recorrência após 6 meses, o que nos 

leva a considerar que o pobre acesso às margens da lesão é 

um preditor da recorrência precoce da leucoplasia removida 

com laser de CO2. 

 Para Yao et al. (2020), após analisarem os achados 

histopatológicos de leucoplasias removidas com laser de CO2, 

a recorrência pós-operatória está relacionada com dois fatores 

prognósticos: a displasia patológica e o tamanho da área de 

ocorrência da lesão.  

 Áreas que abrangem grandes porções da mucosa 

apresentam uma maior recorrência, assim como aquelas que 
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apresentaram um maior grau de displasia, associadas 

principalmente a leucoplasias do tipo não-homogênea. Dessa 

forma, é imprescindível que ocorra a remoção cirúrgica 

completa da lesão, contudo, a excisão não elimina totalmente a 

possibilidade de transformação maligna. Portanto, o cirurgião-

dentista deve estar ciente da falha do tratamento como 

consequência da recidiva pós-operatória (YAO et al., 2020). 

 Assim, é importante alertar o paciente que embora a 

leucoplasia possa ser tratada com laser cirúrgico, e que esse 

tratamento possa minimizar as taxas de transformação maligna, 

existe a necessidade de um monitoramento continuado 

independentemente do resultado após intervenção cirúrgica 

(GALLETTA et al., 2017). 

  

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 O laser de alta potência, demonstrou ser uma alternativa 

eficaz no tratamento da leucoplasia, havendo uma utilização 

mais ampla do laser de CO2 e o diodo para este fim. Essa 

modalidade terapêutica apresenta inúmeras vantagens quando 

comparada às técnicas convencionais. Entretanto, não há 

evidências que demonstrem que essa conduta previna ou 

reduza significativamente o desenvolvimento maligno a longo 

prazo.  Assim, em virtude dessas lacunas, faz-se necessária a 

realização de mais estudos, com amostras mais amplas e 

homogêneas, pois, não há um consenso a respeito dos fatores 

que envolvem a alta taxa de recorrência e malignização.  
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RESUMO: No Brasil, o processo de envelhecimento tem-se 
caracterizado como intenso e rápido. Com o aumento da 
população idosa, como também se observa crescimento do 
número de casos de Infecções Sexualmente Transmissíveis 
(IST) no contingente idoso, particularmente a sífilis que é uma 
doença que, quando não diagnosticada e tratada 
adequadamente, pode levar a agravamento sistêmico. Os 
sinais e sintomas da sífilis podem se manifestar na cavidade 
oral, sendo importante o cirurgião dentista conhecer os estágios 
da doença. Este artigo tem como objetivo relatar um caso clínico 
de sífilis, com lesões bucais, diagnosticado em paciente idosa 
que procurou um Serviço Odontológico, bem como discutir a 
situação do idoso quanto ao acesso a informações sobre 
prevenção de IST. Utilizando dados de bases digitais Scielo, 
Bireme, além de trabalhos de conclusão de curso, realizando 
um levantamento de literatura, priorizando artigos dos últimos 
cinco anos. A paciente do sexo feminino, com 60 anos de idade, 
apresentavou múltiplas lesãos na mucosa bucal e referiu que 
havia tido sífilis e que foi tratada, porém seu parceiro não seguiu 
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adequadamente o tratamento. Foram solicitados exames 
complementares e a paciente encaminhada para tratamento 
com infectologista. Ressalta-se a necessidade de 
conhecimento do assunto por parte dos idosos e atenção do 
cirurgião dentista que pode contribuir com o diagnóstico 
precoce da doença, visando o correto tratamento, evitando 
agravos e novos contágios. 
Palavras-chave: Doença sexualmente transmissível. 
Odontologia. Sífilis. Idoso. 
 

INTRODUÇÃO 

 

A mudança do perfil demográfico no cenário mundial, e 

no Brasil tem, ocasionado aumento no número de pessoas 

idosas. Esse fenômeno traz consigo grande impacto social que 

exige mudanças a nível de políticas públicas visando a 

reorganização dos serviços de atenção à pessoa idosa, bem 

como mudanças que envolvem o núcleo familiar e o individuo. 

(GOÉS, 2020). 

Por muito tempo a prática de relação sexual foi 

considerada apenas para pessoas jovens, saudáveis e 

socialmente atraentes, o que constituía tabus e preconceitos, 

tanto por parte dos idosos, como dos familiares. Atualmente, 

com a melhora da qualidade de vida, os idosos passaram a 

viver mais plenamente sua sexualidade, porém parece que 

enfrentam outra barreira, a falta de informação sobre prevenção 

de IST, uma vez que o número de casos destas infecções vem 

aumentando entre idosos que não usam preservativos, se 

tornando mais susceptíveis a contraírem IST (BRITO, 2016). 

As Infecções Sexualmente Transmissíveis (IST) 

permanecem como um importante problema de saúde em todo 
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o mundo, apesar da disponibilidade e uso de vacinas e 

antibióticos eficazes. O termo Infecções Sexualmente 

Transmissíveis (IST) adveio para substituir o termo Doenças 

Sexualmente Transmissíveis (DST), visto que há a 

possibilidade de uma pessoa possuir e transmitir uma infecção, 

mesmo não apresentando sinais e sintomas da doença, sendo 

estes a maioria dos casos, onde o indivíduo infectado não 

busca tratamento por não ter conhecimento de que possue o 

agente infeccionante (MORAIS, 2020). 

Dentre as IST que acometem a população, temos a 

causada pela bactéria anaeróbica, Treponema pallidum, agente 

etiológico da sífilis. Doença esta que, pode afetar qualquer 

órgão do corpo e caso não seja tratada adequadamente pode 

resultar em problemas neurológicos, cardiovasculares ou 

ósseos (GOÉS, 2020). 

Treponema pallidum é uma bactéria anaeróbica, que não 

possuem capacidades biológicas para produzir seu próprio 

alimento, por isso seu metabolismo é dependente de um 

hospedeiro. Tendo como o ser humano seu único hospedeiro 

reconhecido, é se tornando parasita dele que a bactéria 

consegue sintetizar seus próprios nutrientes. Causando assim, 

a sífilis que é uma doença sistêmica e contagiosa, que está a 

muito tempo presente na sociedade, mas com o advento da 

penicilina e campanhas de conscientização, seu número de 

casos entrou em declínio, tanto de prevalência, como de 

incidência (SOUZA, 2017).  

Estima-se que globalmente, ocorrem mais de 12 milhões 

de novos casos de sífilis por ano, dentre estes, 900 mil são no 

Brasil. Apresentando um período de incubação de 21 a 30 dias 

após o contato com o agente, porém pode variar de 10 a 90 
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dias, dependendo do número e virulência de Treponema 

pallidum, como também, da resposta do hospedeiro (KUMAR, 

2013; SOUSA, 2017; NORONHA, 2006). 

A sífilis tem sua história atrelada à história da sociedade. 

Há relatos de que surgiu na Europa, durante o renascimento, e 

que foi causadora da primeira epidemia do século XV, 

provocada pela dispersão da bactéria por soldados que 

voltaram da guerra e disseminaram a doença por toda a 

Europa, ocasionando a morte de milhares de pessoas. A 

bactéria Treponema pallidum, causadora da sífilis foi 

identificada pela primeira vez por Fritz Richard Schaudinn, em 

1905 (DANTAS, 2019). 

O diagnóstico da sífilis é realizado por exames 

laboratoriais, os quais detectam a presença de anticorpos ou de 

proteínas da parede celular bacteriana ou presença de DNA 

específico da Treponema pallidum. Utilizando para isso 

métodos imunológicos ou moleculares com o soro ou plasma 

do paciente. Esses testes são categorizados em treponêmicos 

e não treponêmicos. O primeiro utiliza a presença de 

fragmentos da bactéria para investigação, já o segundo utiliza 

a presença de anticorpos, como o anti-cardiolipina que está 

presente em indivíduos potencialmente infectados (CARDOSO, 

2020). 

Os exames sorológicos são divididos em: não 

treponêmica (VDRL e PPR) e trepônemica (MHTP, FTA-ABS e 

ELISA). Nas lesões orais o uso de microscopia de campo 

escuro, impregnação de prata e a citopatologia, não possuem 

resultados muito confiáveis, uma vez que existe, a presença de 

outras bactérias morfologicamente similares a causadora da 

sífilis (NORONHA, 2006). 
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Para o diagnóstico laboratorial se tem que o teste não 

treponêmico possui basto custo e uma facilidade em ser 

realizado e executado. O método é o VDRL (Veneral Disease 

Research Laboratory) sigla oriunda do laboratório que 

desenvolveu o método. A reação de floculação que ocorre entre 

o antígeno, a cardiolipina que é adicionado ao plasma do 

paciente suspeito, e o anticorpo anti- T. pallidum, já presente no 

plasma do indivíduo infectado, é o foco desse teste. Não há 

necessidade de utilizar equipamentos de alto orçamento, como 

também é utilizado poucos reagentes e o resultado é 

encontrado em poucos minutos (CARDOSO, 2020). 

 Dentre esses exames realizados para triagem os 

treponêmicos, devido a sua especificidade, são utilizados em 

casos indeterminados ou para confirmar a presença da 

bactéria. Assim, mesmo que o VDRL dê positivo é necessário 

um teste treponêmico ou molecular, para fechar o diagnóstico 

da infecção, já que há possibilidade de resultados falsos-

positivos e falsos-negativos. Além disso, é utilizado em 

pesquisas laboratoriais em universidades (CARDOSO, 2020). 

A transmissão da sífilis se dar de várias formas, sendo 

as vias mais comuns aquelas relacionadas à sífilis adquirida, 

que é quando se contrai a infecção através do contato sexual 

desprotegido com pessoa contaminada, por via hematogênica 

ou por contato direto com a mucosa, sangue ou saliva do 

paciente infectado. Já a sífilis congênita é aquela onde a 

transmissão ocorre da mãe infectada para o feto. No entanto, a 

Organização Mundial de Saúde e o Ministério da Saúde 

preconizam a classificação da sífilis em primária, secundária e 

terciária, de acordo com aspectos clínicos e exames 
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laboratoriais como imunológico e histopatológico (KALININ, 

2015).  

Na sífilis primária há uma lesão específica, o cancro duro 

que surge no local da inoculação do agente, geralmente três 

semanas após o contágio, regredindo espontaneamente após 

duas a seis semanas de seu aparecimento, não deixando 

cicatriz. Localiza-se na região anogenital de 90% a 95% dos 

casos, mas outras áreas também são afetadas como mucosa 

bucal e língua. A Sífilis secundária se manifesta entre 4 a 6 

semanas após a lesão primária. Porém alguns pacientes não 

relatam histórico prévio ao cancro. Na região intrabucal há 

presença de placas esbranquiçadas, irregulares, indolores, 

podendo ser destacáveis. Acomete com maior frequência 

regiões de língua, lábios, mucosa jugal, palato e amígdalas. 

Sua resolução espontânea geralmente ocorre entre 3 e 12 

semanas. Como curso final da doença, ocorre a sífilis terciária, 

mais conhecida como sífilis tardia, onde desenvolvem áreas 

inflamatória, lentamente progressiva. Neste estágio há um 

grande potencial de evoluir e afetar múltiplos órgãos, incluindo 

pele, mucosas, ósseos, sistemas cardiovascular e nervoso 

(STEFFEN, 2011; WASTNER, 2017; ROMÃO; PERONDI, 

2019). 

Na sífilis terciaria apresentamos dois tipos de lesões, a 

lesão gomosa e a glossite luética. A primeira lesão tem 

frequência maior de se apresentar no palato duro que surgiu de 

uma lesão ulcerada e desenvolveu uma necrose. Quando 

atingem a língua, as lesões se apresentam com bordos 

elevados e se denomina de “saca bocado”. Porém, temos a 

glossite luética intersticial ou atrófica como lesão mais 

característica da sífilis. As papilas no dorso da língua atrofiam 
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por causa da glossite, que causa maior suscetibilidade a 

infecções. Assim, o organismo desencadeia reações de defesa 

a exemplo das áreas de leucoplasia, regiões com presença de 

displasia celular e variantes pré-malignas (RIBEIRO, 2012). 

Considerando o aumento da expectativa de vida da 

população brasileira, é esperado que o número de pessoas 

idosas triplique nas próximas decadas. Seguindo o mesmo 

ritmo, se observa que também ocorreu aumento na qualidade 

de vida em nossa população, as pessoas estão mais 

interessadas em seu bem-estar, incluindo a sexualidade e a 

atividade sexual. Porém, muitas vezes o público idoso não 

encontra informações sobre IST e como se prevenir durante a 

prática sexual. Esta lacuna favorece à perpetuação de ações e 

atitudes de risco praticadas durante a juventude, deixando o 

idoso vulnerável às IST (LIMA, 2016; ARAÚJO; CAMARGOS; 

WONG, 2018). 

Frequentemente as pessoas dissociam a fase de ser 

idoso e vida sexualmente ativa. Ignorar a vida sexual dessa 

população faz com que não haja discussão sobre o tema, nem 

o aconselhamento sobre prevenção de IST. Há a necessidade 

de se entender os desejos e as necessidades sexuais dos 

idosos, não só para evitar doenças, como também para 

melhorar a qualidade de vida social e individual dos mesmos 

(LEITE, 2016).  

A Organização Mundial de Saúde (OMS), no Relatório 

Mundial sobre Envelhecimento e Saúde, aponta evidências a 

respeito do processo de envelhecimento e indicam que muitas 

das percepções e suposições comuns sobre a pessoa idosa 

ainda são baseadas em estereótipos ultrapassados. Que ao 

envelhecer o indivíduo perde sua capacidade sexual, ligada 
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erroneamente a somente ao coito. O idoso é visto assim, como 

apenas um ser passivo, sem energia ou vitalidade. Porém, a 

sexualidade na terceira idade deve ser visualizada como algo 

além da relação sexual, pois assim, a afetividade entra em 

contexto e se torna um assunto sem tabus, onde se pode passar 

informações e compartilhar conhecimento. Não só entre dos 

mais velhos, como também entre os mais jovens, mudando os 

tabus existentes (FERRO, 2017; OMS, 2015). 

A necessidade de mudanças nos serviços de atenção à 

saúde do idoso certamente exigirá do cirurgião dentista maior 

conhecimento e atualização sobre Estomatologia geriátrica, 

particularmente sobre doenças sexualmente transmissíveis 

com manifestações bucais, dentre estas a sífilis que está 

ressurgindo com destaque na população idosa.   

Este artigo teve como objetivo relatar um caso de sífilis 

secundária diagnosticado em paciente idosa que procurou um 

serviço de Estomatologia da UFPB, bem como discutir alguns 

aspectos  que envolvem a situação da vida sexual do idoso e 

seu conhecimento sobre Infecções Sexualmente 

Transmissíveis (IST). 

 

MATERIAIS E MÉTODO 

 

Esse estudo trata-se de um relato de caso de uma 

paciente diagnosticada com sífilis, a qual foi atendida na clínica 

de Estomatologia da Universidade Federal da Paraíba (UFPB). 

Foi realizado estudo descritivo, com análise de caso clínico 

baseada na literatura pesquisada em bases digitais como Scielo 

e Bireme, para realização desse levantamento de literatura, foi 

priorizado artigos dos últimos cinco anos. Sobre a 
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vulnerabilidade e conhecimento do idoso do século XXI, em 

relação a infecções sexualmente transmissíveis, com enfoque 

na sífilis. Em vista do novo estilo de vida, o qual lhe proporciona 

uma maior atividade em todos os setores comportamentais e 

sociais. 

Antes do atendimento o paciente foi informado sobre os 

procedimentos clínicos, aos quais seria submetido, e os quais 

foram autorizados pelo mesmo, juntamente com a permissão 

para utilização dos dados e fotos de seu prontuário. 

 

RELATO DE CASO 

 

Paciente do sexo feminino, 60 anos de idade, 

compareceu à clínica de Estomatologia da Universidade 

Federal da Paraíba (UFPB), procedente de Unidade Básica de 

Saúde (USB), do município de João Pessoa/PB e, cuja queixa 

principal era a presença de lesões bucais . 

Na anamnese, inicialmente, a paciente relatou 

sintomatologia dolorosa ao se alimentar, devido a presença de 

lesões na mucosa bucal, com evolução de cerca de 2 meses. 

Também relatou que algumas lesões haviam desaparecido 

neste intervalo de tempo.  

No exame físico extraoral, nenhuma alteração foi 

percebida durante a palpação das cadeias ganglionares 

cervicais e submandibulares. Durante o exame intraoral foram 

observadas múltiplas lesões em forma de placas levemente 

elevada com membrana branco acinzentada e halo 

eritematoso, medindo cerca de 0,8 a 1 cm em seus maiores 

diâmetros e localizadas nos seguintes sítios: mucosa labial 
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superior bilateral; região anterior e média do ventre lingual  e no 

assoalho língual do lado direito (Figuras 1 e  2 ).  

A paciente informou que estava em tratamento para 

ansiedade, sendo medicada com fluoxetina 20 mg, 

administrado uma vez por dia. E ao ser informada da suspeita 

de sífilis a paciente, então relatou que ela e seu cônjuge haviam 

realizado tratamento para sífilis a cerca de 9 meses, porém foi 

informado que o marido não realizou o tratamento de forma 

adequada. 

Diante da suspeita de sífilis foi solicitado exame 

sorológico não específico VDRL (Venereal Disease Research 

Laboratory), cuja reação foi positiva. A paciente foi 

encaminhada para tratamento com o infectologista. 

 

FIGURA 1. Extensa lesão em forma de placa esbranquiçada 

localizada na mucosa labial superior. 

Fonte: imagens retiradas da clínica de estomatologia  
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FIGURA 2. Múltiplas lesões em forma de placa esbranquiçada 

localizadas na região média e anterior do ventre lingual e, no 

assoalhobucal.  

 

 
   Fonte: imagens retiradas da clínica de estomatologia  

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

O conceito de transição demográfica e epidemiológica 

sucinta que, em determinado momento a população modificará 

sua dinâmica, passando de elevados níveis de fecundidade e 

mortalidade para níveis mais baixos. Inicialmente, a taxa de 

mortalidade entre os jovens diminui, devido à queda de doenças 

que acometem essa faixa etária, como as doenças parasitárias. 

Logo após, a queda na taxa de mortalidade atinge o grupo dos 

idosos, devido também ao declínio de doenças que acometem 
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essa parcela da população, como as doenças crônico-

degenerativas (DI LEGO, 2018). 

O crescimento da população idosa em 2017, foi de 18% 

em um período de 5 anos. Um salto de 25,4 milhões para 30,2 

milhões de indivíduos na faixa etária acima de 60 anos no 

Brasil, no período de 2012 a 2017. Nesse ritmo existe a 

perspectativa de que em 2050, no Brasil e no mundo, a 

quantidade de idosos se torne maior do que a quantidade de 

jovens com menos de 15 anos. Além de que, estima-se que em 

20 anos, a população de idosos triplicará seu número atual 

(PEREIRA, 2019) 

O processo de envelhecimento populacional é um 

fenômeno social, resultante de vários fatores, mas 

principalmente advindo da evolução e avanços da saúde 

pública. Envelhecer se caracteriza como um processo que, 

deve ser pautado na qualidade de vida, já que o indivíduo se 

torna susceptível a várias doenças, seja elas agudas ou 

crônicas, ou ainda, infecciosas ou não. Assim, é utilizado ainda, 

como parâmetro de desenvolvimento, países com grande 

porcentagem de idosos, conseguiram manter recursos sociais, 

econômicos e de saúde para isso. (ANDRADE et al., 2017). 

No Brasil, as políticas com foco no envelhecimento ativo 

têm sido colocadas em prática, voltadas à promoção da saúde, 

resultando em ganhos para a população na faixa etária igual ou 

superior a 60 anos. Com as conquistas obtidas por esse grupo, 

nas últimas décadas, o prolongamento da vida sexual passa a 

ser ponto merecedor de destaque. O aumento da qualidade de 

vida, o incentivo à socialização e à retomada de vínculos ao 

envelhecer, dando relevância às atividades coletivas e à dança, 

por exemplo, possibilitam encontros entre os idosos. Estes 
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encontros, associados aos avanços tecnológicos em saúde, 

que incluem os tratamentos hormonais e o uso de 

medicamentos que melhoram o desempenho sexual masculino, 

em idades mais avançadas, têm permitido o redescobrimento 

de novas experiências e contribuído para o aumento da 

atividade sexual entre idosos (ANDRADE; et al, 2017). 

Porém, juntamente com a atividade sexual ativa os 

idosos, tornaram-se mais vulneráveis a Infecções Sexualmente 

Transmissíveis (IST). Pois, as campanhas de conscientização 

e educação sexual no Brasil, e em grande parte do mundo, são 

mais voltadas para o público jovem. Consequencias desta 

exclusão tem sido demonstrada em estudo que indica crescente 

contaminação de pessoas acima de 60 anos com IST, que 

ocorre por falta principalmente de cuidados básicos e por falta 

de conhecimento da pessoa idosa sobre o tema (JESUS et al., 

2016). 

A possibilidade de um idoso adquirir uma IST parece 

invisível para a população em geral, bem como para o próprio 

idoso, que não possue uma cultura de uso de preservativos. 

Para as mulheres idosas o uso de preservativo está mais 

associado à contracepção e, como na idade superior a 60 anos, 

não mais engravidam, deixam de utilizá-lo e, secundarizam a 

funcão do preservativo na prevenção de IST. Além disso, as 

campanhas de conscientização são dirigidas a jovens. Sem 

representação o idoso não se identifica com a situação e não 

se considera susceptível para o contágio (SILVA, 2017). 

A estimativa mundial é de que diariamente um milhão de 

pessoas contraia Infecções Sexualmente Transmissíveis (IST). 

Por isso, existe a recomendação por parte da Organização 

Mundial de Saúde (OMS), para que todos os países possuam 
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aporte para a prevenção e tratamento dessas infecções já que, 

a sífilis por exemplo pode desencadear graves complicações, 

principalmente nas mulheres. Além de, tornar susceptível para 

outras infecções como o HIV, como também, ficarem a margem 

da sociedade gerado pelo preconceito, culpa e discriminação 

(FERREIRA, 2019). 

Associada com a tuberculose, hanseníase, entre outras, 

como “doenças sociais”, a sífilis está atrelada ao próprio 

desenvolvimento da sociedade, e revela aspectos importantes 

sobre o desenvolvimento da mesma sobre a óptica ética, 

artística, econômica e social. Sir William Osler a caracterizou 

como a grande imitadora, em virtude não só dos seus múltiplos 

e complexos aspectos clínicos, como também, seu curso clínico 

de evolução complexa. Sua origem vem do continente europeu 

no início do Renascimento, período histórico de grande 

confronto entre crenças religiosas, oriundas da idade média 

com o racionalismo. Porém, há divergências quanto a sua 

origem, com teorias que ela surgiu no continente africano, mais 

especificamente na África central, ou que já existia na Europa. 

Já outros estudos apontam que a sífilis era de origem endêmica 

nas Américas (DANTAS, 2019). 

Para o seu diagnóstico diferencial da Sífilis é 

indispensável a presença de um profissional de saúde, pois a 

doença apresenta características clínicas inespecíficas e 

frequentemente é confundida com outras entidades, por seu 

mimetismo. No presente caso além das lesões bucais, também 

foi importante o relato da paciente durante a anamnese, onde 

comentou sobre histórico de infecção e tratamento anterior para 

Sífilis, bem como após o exame sorológico ficou confirmada a 
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presença de reação positiva para a agente etiológico da 

doença.  

As manifestações clínicas mais frequente da sífilis são 

lesões na genitalias, no entanto podem ocorrer na mucosa 

bucal em qualquer uma das três fases da doença. O período 

desde o contágio até o surgimento das lesões primárias, é 

chamado de período de incubação, o qual é de entorno de 21 

dias. É na região genital é frequentemente, 95% dos casos, o 

local que surge o primeiro cranco ou protossifiloma, pois essas 

lesões iniciais surgem no local de inoculação da bactéria. Esse 

cranco surge como uma pápula rósea que possui uma evolução 

que passa para vermelha, até se tornar uma ulceração. Esta é 

única e indolor, possuindo bordas endurecidas, com margens 

elevadas, e apresentando fundo liso e limpo, ainda recoberto 

por um material ceroso. Esse cranco possui uma regressão 

espontânea em quatro a cinco semanas, não deixando cicatriz 

no local (GUERRA, 2017). 

As manifestações orais da sífilis são incomuns, e podem 

representar um desafio diagnóstico devido ao seu amplo 

espectro de aparências clínicas. A lesão denominada crânco de 

inoculação caracteriza a sífilis primária. Consiste em uma área 

endurecida, ulcerada e com pouca ou nenhuma sintomatologia 

dolorosa, surgindo em qualquer região da boca, sendo mais 

frequente nos lábios. Na sífilis secundária ocorrem placas na 

mucosa em lábios, na língua, na mucosa julgal, na gengiva, no 

palato duro e mole. Como também, nas tonsilas e faringe. No 

caso apresentado a doença estava na fase secundária, onde 

pudemos constatar múltiplas lesões distribuídas em lábio, 

língua e assoalho bucal, estando de acordo com os relatos da 

literatura com: discreta elevação com forma arredondada, 
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tamanhos variados, recobertas por uma membrana de 

coloração branco acinzentada e com halo hipêmico. (RIBEIRO, 

2012, SEINT,2016). 

A língua é o local com maior frequência para o 

aparecimento dessas placas, e existe a destruição das papilas 

filiformes. Quanto a sintomatologia, essas lesões podem 

apresentar sensibilidade dolorosa e desconforto para o 

paciente, este dado está de acordo com a sintomatologia 

referida pela paciente que sentia dor durante a mastigação, ao 

se alimentar.  

 

CONCLUSÕES  

   

A sífilis é uma infecção sexualmente transmissível que 

está a muito tempo presente na sociedade. Possuindo uma 

complexa expressão de sinais e sintomas no organismo, como 

também um diagnóstico difícil se utilizar apenas aspectos 

clínicos, como exames físicos e anamnese. Por isso, a 

necessidade de exames complementares para fechar o 

diagnóstico, como os exames sorológicos tremponêmicos e 

não-treponêmicos.  

Na sociedade se tem observado o aumento de casos de 

sífilis em indivíduos com mais de 60 anos. Isto está atrelado ao 

aumento da expectativa de vida, como também melhora na 

qualidade de vida, que proporciona ao idoso possuir uma vida 

sexual ativa, que a muito tempo era vista como um tabu. Porém, 

acompanhado dessa melhora na qualidade de vida, está a 

desinformação e o preconceito em relação ao uso de proteção 

durante o ato sexual.  
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É notável que a sífilis com suas variações possuam 

múltiplas transmissões, como por transfusão sanguínea entre 

indivíduos contaminados; pelo beijo e compartilhamento de 

escova de dentes, quando a presença de lesões sifilíticas. Mas 

é durante o ato sexual desprotegido que muitos indivíduos 

adquirem essa infecção. Os idosos hoje se tornaram 

susceptíveis, daí a importância de disseminar conhecimento a 

cerca não só dessa doença entre a sociedade, como também 

de outras infecções sexualmente transmissíveis.  

A sífilis já acarretou a mortalidade e morbidade de 

milhões de indivíduos, porém com o avanço da ciência, a 

descoberta da penicilina diminuiu drasticamente esse número. 

Mas ainda é preciso mais estudos e conscientizar a população 

idosa sobre essa infecção e seus perigos, para assim, gerar 

uma melhora na saúde social. 

A manifestação da doença na cavidade bucal alerta 

sobre a importância do cirurgião-dentista ser capaz de realizar 

o diagnóstico. Como também, o encaminhamento e 

acompanhamento durante p tratamento. Contribuindo para um 

melhor prognóstico e bem estar do paciente. 
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RESUMO: O objetivo desse estudo foi avaliar, 
termograficamente, indivíduos com diagnóstico clínico-
laboratorial de candidose oral (CO). Foi realizado um estudo 
piloto do tipo ensaio clínico randomizado controlado com dez 
sujeitos portadores de prótese total ou parcial removível 
provisória divididos em dois grupos: Controle negativo (CN), 
sem alteração clínica na mucosa do palato; Grupo tratamento 
(GT), com diagnóstico clínico-laboratorial de CO, tratado com 
Miconazol a 2%, em gel oral, 21 dias. Para cada grupo, foram 
captadas imagens termográficas, sendo no GT ao início e final 
do tratamento. Os dados foram submetidos à análise estatística 
descritiva e inferencial, sendo aplicado o teste-T para amostras 
emparelhadas (p<0,05). A temperatura da mucosa maxilar 
correspondendo à área de suporte da prótese, foi 
significativamente maior para o GT (média de 35,70 °C), 
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comparada a mucosa saudável (média de 35,38 °C), com média 
de diferença térmica de 0,32°C. Para o GT, a média de 
temperatura pré e pós-terapia variaram respectivamente entre 
34,76-36,60 °C e 34,43-35,43 °C. Todos os sujeitos (100%) 
apresentaram assimetria térmica. Para esses resultados, o 
valor de significância foi 0,021 (p < 0,05), estabelecendo assim 
diferença estatisticamente significativa. A Termografia 
infravermelha é um método de investigação rápido e não 
invasivo, o qual pode trazer dados importantes sobre a 
condição da área de suporte da prótese em indivíduos com 
quadro inflamatório decorrente de CO. 
Palavras-chave: Candida albicans, Termografia, Diagnóstico. 
 
INTRODUÇÃO 

 

 Aproximadamente 200 espécies do gênero Candida são 

conhecidas e 10% delas são patogênicas, podendo causar 

infecções em humanos. Esses micro-organismos são 

comensais, fazem parte da microbiota oral normal; estão 

presentes em 30-60% dos indivíduos saudáveis e, em 60-100% 

nos que utilizam próteses dentárias (GAUCH et al., 2018; 

MORSE et al., 2019). 

 O uso de próteses mal adaptadas, por longos períodos e 

durante o sono, são fatores predisponentes para a colonização 

da superfície da mucosa e podem ser suficientes para o 

desenvolvimento da candidose oral (CO) (GAUCH et al., 2018; 

MORSE et al., 2019). Seus sinais clínicos expressam-se, 

principalmente, no epitélio superficial do palato. Sabe-se que, 

as células fúngicas possuem maior capacidade de aderência 

sobre as rugosidades acrílicas das peças protéticas, 

encontrando, nessas estruturas, ambientes propícios à 
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proliferação, desenvolvendo um maior potencial de agressão e 

defesa na forma de estruturas comunitárias, denominadas de 

biofilme (SILVA-ROCHA et al., 2014; MARRA et al., 2017; 

WHALEY et al., 2017). Embora os sintomas de prurido, ardor 

ou desconforto oral generalizado possam ser leves, sua 

natureza crônica exige tratamento (MORSE et al., 2019). 

 Diferentes métodos de manejo têm sido utilizados para 

inibir o crescimento fúngico nessas infecções (HAMID et al., 

2019), dentre eles, o uso de medicamentos alopáticos 

sistêmicos, Fluconazol e Itraconazol, e de uso tópico, Nistatina, 

Miconazol ou Clotrimazol (LYU et al., 2016). A ação dessas 

medicações antifúngicas sobre Candida repercute 

positivamente na eliminação dos sinais e sintomas da CO, 

possivelmente expressos pela redução da inflamação e, 

portanto, da temperatura local, indicando a remissão da doença 

(SHI, 2016; MARRA et al., 2017). 

 Nesse contexto, um método prático para avaliação dos 

processos inflamatórios é a utilização da termografia 

infravermelha. Essa técnica auxilia no diagnóstico de doenças, 

como a CO e torna possível a análise de tratamentos voltados 

à erradicação de micro-organismos, pela verificação dos 

mecanismos termorregulatórios e das áreas com alterações de 

metabolismo tecidual inerentes à resposta inflamatória 

(BRIOSCHI et al., 2009; CAłKOSIńSKI et al., 2015; IOSIF et al., 

2016). No que concerne ao mecanismo de quantificação da 

inflamação, as câmaras termográficas analisam a variação de 

temperatura local de um tecido, possibilitando sua comparação 

com estruturas adjacentes não afetadas (BRIOSCHI et al., 

2009, IOSIF et al., 2016). Tendo em vista a necessidade de 

pesquisas que consolidem a eficácia de terapias frente às 
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doenças fúngicas, o objetivo desse estudo piloto foi avaliar, por 

meio termográfico, indivíduos com diagnóstico clínico-

laboratorial de CO. 

 

MATERIAIS E MÉTODO 

 

 Foi realizado um estudo piloto do tipo ensaio clínico 

randomizado controlado com indivíduos que buscaram 

atendimento na Clínica Escola do Departamento de 

Odontologia da Universidade Estadual da Paraíba, Brasil. A 

amostra obtida, por conveniência, incluiu portadores de prótese 

total ou parcial removível provisória diagnosticados com CO em 

palato duro, após o exames físico intraoral e micológico. Foram 

excluídos os participantes que estavam utilizando antifúngicos 

tópicos e/ ou sistêmicos; apresentavam condições inflamatórias 

orais provindas de reações alérgicas e doenças que 

comprometessem o sistema imunológico e a homeostase 

térmica do organismo. Os que descumpriram o protocolo de 

tratamento a qual foram submetidos ou recusaram participar do 

estudo foram considerados como perda. 

 De acordo com os critérios de intervenção, os sujeitos da 

amostra foram divididos em dois grupos distintos: controle 

negativo (CN), composto por indivíduos portadores de prótese, 

sem alteração clínica na mucosa do palato; grupo de tratamento 

(GT), com indivíduos com diagnóstico clínico-laboratorial de 

CO, que foram tratados com Miconazol a 2%, em gel oral, 

durante 21 dias.  

 O diagnóstico clínico de CO foi realizado perante os 

sinais apresentados e os sintomas relatados pelos indivíduos, 

cuja análise foi realizada antes e após os tratamentos 
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submetidos. Os aspectos clínicos apresentaram-se de modo 

variado, como edema e eritema, por vezes acompanhado por 

petéquias hemorrágicas ou ainda por placas hiperceratóticas 

(MARRA et al., 2017). 

 O processo de identificação da microbiota clínica foi 

realizado segundo as bases metodológicas da micromorfologia 

e das provas bioquímicas. A amostra biológica foi coletada por 

meio de fricção de um swab estéril pré-fabricado (Figura 1) 

sobre a superfície da prótese do indivíduo, bem como em cinco 

regiões palatinas: anterior, média e posterior; cristas palatinas 

transversais direita e esquerda (IOSIF et al., 2016). 

Subsequentemente, o swab foi inserido em um tubo contendo 

meio Stuart.  

 

Figura 1. Swab estéril pré-fabricado com meio Stuart. 

 
Fonte: O autor. 

 

 No laboratório, em câmara de fluxo laminar (Figura 2), o 

material foi semeado em placas contendo o meio nutritivo 

cromogênico CHROMagarTM Candida (Difco Laboratories Ltda, 

Bordeaux, France) (Figura 3) e, em seguida, foram incubadas à 

37º C, por 48h. Esse meio permitiu verificar o crescimento de 
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Candida spp e identificou, presuntivamente, a espécie conforme 

a coloração e o morfotipo existentes nas placas. 

Posteriormente, foram quantificadas as Unidades Formadoras 

de Colônia (UFC), obtidas do ensaio de cada indivíduo. Após a 

conclusão dos tratamentos, foram coletadas novas amostras de 

material biológico dos indivíduos, com a finalidade de avaliar a 

presença, identificação e quantificação das espécies de 

Candida persistentes ao tratamento para futuras comparações 

necessárias para o estudo.  

 

Figura 2. Câmara de fluxo laminar vertical 

 
Fonte: O autor. 
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 Os dados termográficos dos indivíduos foram captados a 

partir da utilização da Câmara Termográfica Infravermelha T650 

(Flir Systems, Wilsonville, OR, EUA), a qual foi calibrada 

segundo os parâmetros de emissividade do corpo humano (ε = 

0,98, a λ˃2 μm) e condições ambientais de umidade (65-75%) 

e temperatura (22-25 °C) (IOSIF et al., 2016). As imagens do 

palato foram captadas antes da implantação dos tratamentos 

de cada grupo, como também após a conclusão dos mesmos. 

Essa prática foi também realizada para o grupo controle, cuja 

finalidade foi estabelecer um parâmetro térmico e de 

inflamação, entre indivíduos sem alteração em mucosa palatina 

e os diagnosticados com CO. 

 

Figura 3. Placas contendo meio nutritivo CHROMagarTM 

Candida.  

 
Fonte: O autor. 
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Os dados referentes aos exames micológicos (UFC) e 

termogramas obtidos, foram submetidos à análise estatística 

descritiva e inferencial, sendo aplicado o teste-T para amostras 

emparelhadas, por meio da utilização do Software SPSS 

(Statistical Package for the Social Sciences) na versão 23.0 

(SPSS Inc., Chicago, IL, USA). Para as análises, adotou-se um 

nível de significância de 5% (p<0,05). 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

 A CO é uma condição inflamatória infecciosa da mucosa 

oral de prevalência relativamente alta, com maior incidência em 

idosos, etiologia multifatorial, diferentes padrões clínicos e 

sintomatológicos (IOSIF et al., 2016). Dos dez indivíduos 

usuários de prótese incluídos no estudo, cinco apresentavam 

mucosa saudável (50%) e cinco revelavam manifestações 

clínicas compatíveis com CO (50%). A idade média foi de 58 

anos (variando entre 51 e 73 anos) e, além desse aspecto, foi 

verificada maior prevalência pelo sexo feminino, representando 

100% dos sujeitos avaliados, o que corrobora com o estudo de 

Reinhardt et al. (2017).  

 O Quadro 1 mostra os resultados da contagem da 

quantidade de fungos, expressa em UFC, observadas nos 

diferentes tempos de avaliação do grupo submetido ao 

tratamento. Todos os indivíduos (100%), que apresentaram CO 

clinicamente, tiveram diagnóstico micológico positivo para 

Candida spp. e foram submetidos a terapia. 

 Nesse estudo, C. albicans foi a espécie mais prevalente 

entre os sujeitos, estando presente em 100% das amostras. 

Lewis e Williams (2017) relataram esse aspecto. Em sua 
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pesquisa, destacam que, dentre as espécies de Candida spp. a 

mais presente em coletas material biológico de bocas humanas 

infectadas foi C. albicans, e estimou-se que esta espécie fosse 

responsável por mais de 80% dos isolados fúngicos orais. 

 

Quadro 1. Contagem de UFC por espécie de Candida spp. do 

Grupo Tratamento Pré e Pós-terapia.  
 

Coleta Pré-terapia Coleta Pós-terapia 
 

C. 

albican

s 

C. 

Tropicali

s 

C. 

kruse

i 

Outro

s 

C. 

albican

s 

C. 

Tropicali

s 

C. 

kruse

i 

Outro

s 

G 

T 

1 

432 0 0 0 0 0 0 0 

G 

T 

2 

168 889 59 0 16 29 21 0 

G 

T 

3 

321 0 0 0 24 0 0 0 

G 

T 

4 

47 0 0 5 0 0 0 0 

G 

T 

5 

21 0 0 0 0 0 0 0 

Fonte: O autor. 
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 Outro aspecto relevante observado em todos os 

participantes (100%) foi a redução no número de UFC e melhor 

aspecto clínico da mucosa submetida ao tratamento, obtendo 

assim sucesso terapêutico (Figura 3). Porém, apesar disso, a 

não eliminação de C. albicans para todos casos (40%), 

evidencia que esse micro-organismo é capaz de resistir à 

aplicação da terapia antifúngica utilizada neste estudo. Vieira e 

Santos (2017), em uma revisão de literatura, relatam esse 

aspecto. De acordo com seu estudo, a resistência ocorre por 

diversos mecanismos como, por exemplo, mutação e 

recombinação mitóticas, com formação de componentes-alvo 

dos antifúngicos com menor afinidade de ligação a ele, por 

superexpressão de bombas de efluxo e formação de biofilmes.  

Kean et al. (2017), em um estudo experimental 

laboratorial, associaram a resistência da terapia antifúngica 

com Miconazol à capacidade que C. albicans tem de formar 

biofilmes com Streptococcus aureus, bactéria comensal 

comumente encontrada na pele e mucosas humanas. Assim, é 

imprescindível que haja um uso adequado nas dosagens de 

antifúngicos e, a escolha de um antifúngico mais adequado ao 

fungo. 

 Nos últimos anos, foram publicados estudos 

relacionados com a eficácia do Miconazol para tratamento de 

CO. O Miconazol é amplamente utilizado para o tratamento 

dessa condição por causa de sua alta taxa de sucesso, 

disponibilidade de várias formulações tópicas, atividades de 

amplo espectro (ZHANG et al., 2015). Além disso, Zhang et al. 

(2015), em uma revisão sistematizada com metanálise, 

observaram que, comparado com outras formulações tópicas, o 

miconazol gel oral, utilizado no presente estudo, têm uma 
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menor taxa de recidiva, indicando que o gel oral pode ser 

superior a outras formulações em relação à eficácia a longo 

prazo. 

O uso da tecnologia de infravermelho para os ambientes 

clínicos é atualmente aceito e considerado relevante. De acordo 

com os resultados deste estudo, sugere-se que a termografia 

pode ser usada como método investigativo para distúrbios orais 

inflamatórios na área de suporte da prótese maxilar, como a 

CO. O parâmetro térmico (35,38 °C) foi estabelecido pela média 

da temperatura (MT) para do grupo CN (Quadro 2), identificado 

como melhor para diferenciar um estado patológico do normal. 

Esse valor foi semelhante ao encontrado no estudo de Iosif et 

al. (2016), que identificou o valor do limiar térmico sendo 35,44 

°C, porém, utilizando esse parâmetro para diagnóstico da CO, 

os resultados divergiriam dos obtidos no exame micológico. 

Assim, esse método não deve ser usado de forma isolada em 

casos de CO, pois não é suficientemente preciso para isto. 

Pesquisas futuras são necessárias a fim de estabelecer o ponto 

de referência térmica normal para a área palatina maxilar. 

Os testes termográficos foram realizados segundo os 

protocolos atuais utilizados, citados anteriormente. Essas 

medidas visaram estabilizar a temperatura local, de modo que, 

não houvesse influências desses aspectos sobre a temperatura 

corporal dos participantes (BRIOCHE et al., 2009, IOSIF et al., 

2016). No presente estudo, os diagnósticos foram baseados 

nas divergências térmicas apresentadas entre os grupos, cuja 

diferença acima ou igual a 0,3ºC foi considerada como 

assimetria térmica (BRIOCHE et al., 2009). Durante a captura 

do termograma (Figura 4), os sujeitos foram estimulados a 

manter uma postura estática e respiração nasal, sendo a 
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distância entre o palato e a lente da câmara entre 25 e 30 cm 

(IOSIF et al., 2016).  

 

Figura 3. Aspecto clínico da mucosa antes (A) e depois (B) da 

aplicação da terapia. 

 
Fonte: O autor  
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Quadro 2. Parâmetro térmico estabelecido pela MT do grupo 

CN.  

Sujeito MT  (°C) 

CN1 35,3 

CN2 35,3 

CN3 35,6 

CN4 35,2 

CN5 35,5 

Média 35,38 

   Fonte: O autor. 

 

 Para o GT, foram capturadas a MT pré e pós-terapia que 

variaram respectivamente entre 34,76-36,60 °C e 34,43-35,43 

°C. Todos os sujeitos (100%) apresentaram diferença de 

temperatura acima de 0,3 °C, caracterizando, também, 

assimetria térmica (Quadro 3). A temperatura da mucosa 

maxilar, correspondendo a área de suporte da prótese, foi 

significativamente maior para o GT nesta amostra, com média 

de 35,70 °C, comparada a mucosa saudável que foi 35,38 °C, 

com média de diferença térmica de 0,32°C. Em relação ao 

contexto dos dois grupos investigados, pode ser interpretado, 

no sentido patológico, como assimetria térmica, causada tanto 

por fatores inflamatórios como infecciosos que são inter-

relacionados. Para esses resultados, o valor de significância foi 
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0,021 (p < 0,05), estabelecendo assim diferença 

estatisticamente relevante entre os tempos terapêuticos 

(Quadro 4). 

 

Figura 4. Registo termográfico do sujeito CN3 (A) e sujeito GT4 

pré (B1) e pós-tratamento (B2). 

 
Fonte: O autor. 
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Quadro 3. Verificação de Assimetria Térmica pela pela 

Diferença da Média da Temperatura Pré-terapia e Média 

(MTPre) de Temperatura Pós-terapia (MTPos). 

Sujeito MTPre (°C) MTPos(°C) Diferença (°C) 

Assimetria 

térmica (≥ 

0,3°C) 

GT1 35,83 35,43 0,40 Positiva 

GT2 36,60 35,26 1,34 Positiva 

GT3 36,20 35,03 1,17 Positiva 

GT4 35,13 34,56 0,57 Positiva 

GT5 34,76 34,43 0,33 Positiva 

Média 35,70 34,94 0,76  

Fonte: O autor. 
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Quadro 4. Análise do valor de significância entre os tempos 

terapêuticos para o GT. 

 Diferenças emparelhadas 

MTPre -  

MTPos 

Média Desvio Padrão p 

0,76 0,46 0,021 

Fonte: O autor. 

 

 Nos casos de CO, o uso da termografia pode trazer 

dados adicionais valiosos para o diagnóstico, que podem ajudar 

na decisão a respeito da conduta clínica. Além disso, por não 

ser um exame invasivo, existe a possibilidade de avaliação das 

imagens adquiridas em diferentes momentos no tempo, o que 

permite a realização de análises comparativas da evolução da 

doença (IOSIF et al., 2016). 

 Uma das limitações do estudo estão relacionadas à 

pequena conveniência amostra. Relacionado a isso, apenas as 

condições clínicas foram analisadas. Dessa maneira, outros 

distúrbios que interferem na temperatura oral não foram 

analisados. Além disso, os pacientes foram investigados em um 

único momento, sendo examinados apenas os aspectos 

clínicos e termográficos antes do início da terapia e ao final dela. 

Portanto, novos estudos com amostras maiores, 

preferencialmente prospectivas, são necessários para avaliar 
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se a termografia pode ser utilizada como teste de triagem, 

diagnóstico ou monitoramento de distúrbios inflamatórios como 

no existente na CO. 

 

CONCLUSÕES  

 

 Os indivíduos usuários de prótese diagnosticados com 

CO apresentaram temperatura da mucosa do palato maior em 

relação aos sem manifestações clínicas. A Termografia 

infravermelha é um método de investigação rápido e não 

invasivo, o qual pode trazer dados importantes sobre a 

condição da área de suporte da prótese em indivíduos com 

quadro inflamatório decorrente de CO. 
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RESUMO: A mucocele oral é uma lesão exofítica, comum, não 
neoplásica, que apresenta contéudo salivar mucoso no seu 
interior. No geral, tem origem vinculada à trauma ou obstrução 
ductal, o que ocasiona o acúmulo de mucina nos tecidos moles 
adjacentes. A excisão cirúrgica é a terapêutica mais 
empregada. Esse trabalho tem como objetivo relatar um caso 
clínico de mucocele oral, no qual a lesão foi removida 
cirurgicamente com o auxílio do laser de alta potência.  Paciente 
do sexo masculino, dez anos de idade, não-branco, com queixa 
de bolha no lábio. Ao exame físico extraoral, não foi verificada 
alteração digna de nota. No exame físico intraoral, notou-se 
uma bolha, localizada na mucosa labial inferior direita, medindo 
cerca de 0,7x1,0x0,7 cm, de coloração semelhante a da 
mucosa, superfície lisa, contorno regular, bem delimitada, de 
consistência flácida à palpação, assintomática, com tempo de 
evolução de 30 dias. Diante do diagnóstico clínico de mucocele, 
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optou-se pela remoção da lesão com laser de diodo de alta 
potência. No pós-operatório, o paciente foi submetido à 
fotobiomodulação com laser de baixa potência, no primeiro, 
terceiro e sétimo dia. Após um ano e sete meses de 
proservação, não houve recidiva da lesão,  demonstrando que 
a laserterapia constitui uma terapia alternativa à técnica 
convencional, proporcionando conforto ao paciente e ao 
operador. 
Palavras-chave: Mucocele. Glândulas salivares. Lasers. 
 
INTRODUÇÃO 

 

A mucocele oral (MO) define-se como uma lesão 

exofítica, não neoplásica, relativamente frequente, a qual 

possui conteúdo mucoso em seu interior (CHOI, BYUN, CHOI, 

JUNG, 2019). Origina-se a partir de traumas físicos, como 

hábitos de morder os lábios e/ou a língua, e da obstrução ductal 

salivar. Tanto o traumatismo, que ocasiona ruptura dos ductos 

das glândulas salivares menores, quanto a obstrução ductal 

salivar, provocam acúmulo de muco. No entanto, em casos 

relacionados a trauma ocorre liberação de muco para o tecido 

circunvizinho, já na obstrução ductal, o material mucoso é 

acumulado dentro da glândula salivar (LIU et al., 2018). É mais 

frequente em crianças e adolescentes, possivelmente por essa 

faixa etária ser mais susceptível a ocorrência de traumas 

(BROOKS, SCHWARTZ, BASILE, 2016; ABDEL-AZIZ et al., 

2016).   

Clinicamente, em geral, apresentam-se como bolhas, 

única ou múltiplas, de superfície lisa, sem sintomatologia 

dolorosa à palpação, com coloração variando de azul à rosa 

(CHOI, BYUN, CHOI, JUNG, 2019). A localização anatômica 
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mais comum é a região de lábio inferior e o ápice lingual, que 

são áreas mais propícias aos traumas físicos (ALBUQUERQUE 

et al., 2015; LIU et al., 2018).   

Quanto as características histológicas, classificam-se em 

cisto de retenção e fênomeno de extravasamento de muco. No 

fenômeno de extravasamento de muco (FEM), ocorre a ruptura 

ductal, ocasionada por um trauma, o que provoca 

extravasamento do muco para os tecidos adjacentes, sem 

revestimento epitelial, formando um pseudocisto. Em 

contrapartida, o cisto de retenção de muco (CRM) é decorrente 

da obstrução ductal, e também gera o acúmulo de muco, no 

entanto, apresenta epitélio, formando então um cisto verdadeiro  

(BROOKS, SCHWARTZ, BASILE, 2016; CHOI, BYUN, CHOI, 

JUNG, 2019). 

Existe uma diversidade de procedimentos terapêuticos, 

como crioterapia, terapia com OCK-432, injeção de álcool 

anidro, micro-marsupialização e a excisão cirúrgica, que pode 

ser realizada com bisturi convencional, elétrico ou Laser de Alta 

Potência (LAP). A enucleação da lesão e das glândulas 

salivares menores adjacentes é o tratamento mais comum, no 

entanto, provoca sangramento intra-operatório, edema pós-

cirúrgico e geralmente deixa cicatrizes (LIU et al., 2018). O uso 

do LAP para remoção de MO, apresenta algumas vantagens 

em relação à técnica convencional como incisão precisa; 

hemostasia eficiente, o que melhora a visualização do campo 

operatório; não há necessidade de suturas; possibilidade de 

diminuição do tempo cirúrgico e redução de micro-organismos 

na região operada (RAMKUMAR; RAMKUMAR; MALATHI; 

SUGANYA, 2016, AHAD et al., 2017). 
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Além da remoção cirúrgica, o laser pode ser utilizado 

para outros fins, como a fotobiomodulação, realizada com o 

Laser de Baixa Potência (LBP). Essa terapia tem sido 

incorporada em diversos procedimentos clínicos odontológicos. 

Possui ampla área de atuação e proporciona inúmeros 

benefícios clínicos aos pacientes, como uma aceleração 

significativa no processo de reparação tecidual, modulação da 

inflamação e analgesia (ANTUNES et al., 2017; DE ARAÚJO et 

al., 2019).  

Mediante o exposto, esse trabalho tem como finalidade 

apresentar um relato de caso clínico de MO, no qual o 

tratamento de escolha foi a excisão cirúrgica da lesão com LAP, 

seguida da fotobiomodulação, para auxiliar no processo de 

reparação tecidual. O LAP foi o tratamento de escolha, em 

decorrência dos benefícios que apresenta em relação ao 

método convencional. 

 

RELATO DE CASO 

 

Paciente do sexo masculino, dez anos de idade, não-

branco, procurou a clínica escola da LINCCO (Liga de Controle 

e Combate do Câncer Oral), do Departamento de Odontologia 

localizado no Centro de Ciências Biológicas e da Saúde 

(CCBS), da Universidade Estadual da Paraíba (UEPB), com a 

queixa de “uma bolha no lábio” (SIC). Durante a anamnese, a 

mãe do paciente não relatou comprometimento sistêmico do 

mesmo e negou uso de qualquer medicação. O paciente e a 

sua responsável foram informados da possível etiologia da 

lesão, no entanto, não recordaram da ocorrência de traumas na 



TRATAMENTO DE MUCOCELE ORAL COM LASER DE ALTA E BAIXA 
POTÊNCIA EM PACIENTE JOVEM: RELATO DE CASO 

 

412 
 

região acometida, como também negaram a prática do hábito 

parafuncional de morder ou sugar os lábios. 

Ao exame físico extraoral, não foi verificada alteração 

digna de nota, sem assimetrias ou demais variações. No exame 

físico intraoral notou-se uma bolha, localizada na mucosa labial 

inferior direita, medindo cerca de 0,7x1,0x0,7 cm, de coloração 

semelhante a da mucosa, superfície lisa, contorno regular, bem 

delimitada, de consistência flácida à palpação, assintomática, 

com tempo de evolução de 30 dias (Figura 1).  

 

Figura 1. Aspecto clínico inicial da lesão (imagem frontal).  

 
    Fonte: arquivo da LINCCO. 

   

       Diante do diagnóstico clínico de mucocele, optou-se pela 

remoção da lesão com laser de diodo de alta potência, devido 

as vantagens que apresenta em relação ao método de remoção 

cirúrgica convencional.  A responsável pelo paciente assinou o 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE), 

autorizando o uso de suas imagens e caso clínico para 

publicações com fins científicos.  
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Foram solicitados exames sanguíneos pré-operatórios 

(hemograma, tempo de sangramento, tempo de coagulação, 

glicemia em jejum e tempo de protrombina), com a finalidade de 

avaliar a presença de possíveis alterações sistêmicas, que 

pudessem comprometer a cicatrização. Após análise dos 

mesmos e verificação que o paciente encontrava-se dentro dos 

parâmetros de normalidade, agendou-se a remoção cirúrgica 

da lesão. A responsável do paciente foi informada sobre o 

procedimento cirúrgico e concordou com a realização do 

mesmo.  

As etapas clínicas do procedimento cirúrgico tiveram 

início no pré-operatório, com a realização da antissepsia 

extraoral utilizando digluconato de clorexidina à 2% (Riohex, 

Rioquímica Ltda, Goiânia, Brazil), embebida em gaze estéril, 

seguida de antissepsia intraoral com digluconato de clorexidina 

à 0,12% (Perioplak, Reymer Ltda, Goiânia, Brazil). Em 

sequência, procedeu-se a anestesia local, em quatro pontos na 

periferia da lesão utilizando cloridrato de lidocaína à 2%, com 

vasoconstrictor epinefrina 1:100.000 (Alphacaine 100, DFL 

Indústria e Comércio S.A., Rio de Janeiro/ RJ, Brasil).  

Com a região devidamente anestesiada, partiu-se para 

remoção da lesão, com auxílio do laser cirúrgico de diodo 

(Thera Laser Surgery® - DMC Equipamentos, São Carlos, 

Brasil), no comprimento de onda Infravermelho (808~830 nm ± 

20 nm), potência 2 W, de modo contínuo, com a fibra óptica 

(400 µm) em contato, sob constante aspiração, para evitar a 

inalação da vaporização da matéria orgânica (Quadro 1). 

Posteriormente foram retiradas as glândulas salivares menores 

que se encontravam adjacentes a lesão, para evitar a recidiva 
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da mesma. Por fim, realizou-se lavagem com solução de cloreto 

de sódio 0,9% (Figura 2).  

 

Figura 2. Aspecto clínico do pós-operatório imediato, 

evidenciando a ausência de sangramento. 

Fonte: arquivo da LINCCO. 

 

No pós-operatório, o paciente foi submetido à 

fotobiomodulação com LBP no primeiro, terceiro e sétimo dia. 

O LBP (Twin Laser ® MMOptics - São Carlos, Brasil) foi utilizado 

com fonte de luz vermelha, com comprimento de onda (λ) de 

660 nm, energia 1J, potência de 40 mW, por 30 segundos de 

irradiação pontual (Quadro 2). Neste equipamento, a forma de 

emissão da luz é contínua (CW), perpendicular ao tecido 

irradiado e tocando no mesmo, e a área da ponteira (spot) é de 

0,04 cm². 
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Imediamente ao término da cirurgia, foram dadas 

recomendações ao paciente, relativas a dieta no pós-cirúrgico, 

higiene oral adequada e aspectos que a região incisada iria 

apresentar posteriormente. Com o objetivo de proporcionar o 

pós-operatório mais confortável ao mesmo e mantê-lo tranquilo. 

Realizou-se prescrição de medicação analgésica: dipirona 

sódica 500mg, a cada 6 horas, em caso de dor nas primeiras 

48 horas.  

O material excisado foi acondicionado em frasco 

contendo solução de formol a 10% e, enviado para análise 

anatomopatológica. O laboratório de Histopatologia Oral do 

Departamento de Odontologia da UEPB emitiu laudo que 

confirmou o diagnóstico inicial de MO, como FEM. 

 

Quadro 1. Parâmetros do Laser Semicondutor. 

Características         Descrição 

 Composição 
AsGaAl – Arseneto de Gálio e 

Alumínio 

   Potência    2 W - 2,5 W 

    Comprimento de onda        808 nm 

Modo de Ação        Contínuo 

Fibra óptica         400 µm 

Modo de aplicação 
Perpendicular à lesão, em 

contato 

Fonte: Thera Laser Surgery®–DMC Equipamentos, São 

Carlos, Brasil. 
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Quadro 2. Parâmetros do Laser de Baixa Intensidade. 

Características Descrição 

Comprimento de onda 660 nm 

Energia 1 J 

Potência 40 mW 

Tempo 30 s 

Spot 0,04 cm² 

Modo de aplicação 
Perpendicular à lesão, com 

toque 

Fonte: Twin Laser®-MMOptics, São Carlos, Brasil. 

 

O controle pós-operatório ocorreu em três momentos, no 

7º, 15º e 30º dia, nos quais foi observada uma boa cicatrização 

da ferida operatória e ausência de recidiva da lesão. 

O paciente relatou que não apresentou dor significativa, 

no período pós-operatório, motivo pelo qual não fez uso do 

analgésico prescrito e teve um pós-operatório confortável, sem 

limitações de alimentação e atividades rotineiras. O aspecto 

clínico da ferida operatória, no 7º e 15º foi considerado dentro 

do padrão de cicatrização normal (Figura 3). 

Ao 30º dia pós-operatório, notou-se a cicatrização 

completa da ferida cirúrgica, com presença de discreta cicatriz 

(Figura 4). O paciente demonstrou em todos os momentos estar 

satisfeito com o resultado do procedimento. Foi recomendado 

ao paciente evitar morder os lábios ou realizar qualquer outro 
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trauma na região, para evitar recidivas. Em um ano e sete 

meses de proservação, não houve recidiva da lesão. 

 

Figura 3. Aspecto clínico do pós-operatório de 15 dias.  

Fonte: arquivo da LINCCO. 

 

Figura 4. Aspecto clínico do pós-operatório de 30 dias. 

Fonte: arquivo da LINCCO. 
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DISCUSSÃO 

 

A MO é uma lesão relativamente comum que afeta a 

mucosa oral, apresentando como fatores etiológicos o trauma 

mecânico e a obstrução dos ductos das glândulas salivares 

menores (ALBUQUERQUE et al., 2015; BODNER, MANOR, 

JOSHUA, SHACO-LEVY, 2015; NALLASIVAM, SUDHA, 2015). 

No caso relatado, a etiologia da lesão não foi relacionada a 

traumatismo, visto que o paciente não recordava ter sofrido 

trauma na região em que a MO se desenvolveu.  

Conforme a etiologia e características histológicas, a MO 

é classificada em FEM e CRM. No primeiro caso, ocorre a 

ruptura de um ducto salivar, no geral em decorrência de um 

trauma, o que ocasiona o extravasamento do muco para os 

tecidos adjacentes. Já o CRM é decorrente da obstrução ductal, 

com consequente acúmulo de muco nos tecidos circundantes, 

posteriormente esse conteúdo é revestido por tecido epitelial 

(ABDEL-AZIZ et al., 2016; SINHA et al., 2016). Após análise 

histopatológica, foi verificado que o caso aqui descrito tratava-

se de FEM. 

A ocorrência de MO não possui predileção em relação ao 

sexo, com a maioria dos estudos evidenciando ausência de 

diferença significativa entre os sexos (CARRANZA, MARTINEZ, 

CARRASCO, 2016; ZADIK, KESHET, AFRAMIAN, 2016). No 

estudo de Liu et al. (2018), em que foram avaliados 112 

indivíduos apresentando MO, a incidência da lesão entre 

homens e mulheres foi similar, sem propensão por sexo.  

Segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS), a MO 

é mais comum em adultos jovens da segunda e terceira 

décadas de vida e adolescentes de dez a dezenove anos de 
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idade (CHOI, BYUN, CHOI, JUNG, 2019). O que poderia ser 

justificado pela maior prevalência de traumas mecânicos nessa 

faixa etária (BODNER, MANOR, JOSHUA, SHACO-LEVY, 

2015; LEWANDOWSKI et al., 2016). Esses achados 

corroboram com os dados do presente caso clínico, em que o 

paciente possui dez anos de idade, ou seja, enquadra-se na 

faixa etária correspodente a pré-adolescência, um dos grupos 

etários mais afetados.  

A localização anatômica do caso apresentado foi no lábio 

inferior, o que estar de acordo com os achados da literatura, os 

quais citam o lábio inferior como a região mais acometida por 

essa lesão (NOUZ et al., 2015; CHOI, BYUN, CHOI, JUNG, 

2019). Uma explicação plausível para o maior acometimento 

dessa região seria a maior vulnerabilidade do lábio inferior a 

traumas, durante a execução de atividades funcionais como 

fonação e mastigação e, hábitos parafuncionais (FENG et al., 

2017; CHOI, BYUN, CHOI, JUNG, 2019). 

Para o estabelecimento de um prognóstico adequado, é 

preciso definir o diagnóstico clínico correto da lesão. Para tanto, 

faz-se necessário conhecimento da semiologia odontológica, 

como também domínio das características das lesões 

fundamentais, só assim, são descartados outros provavéis 

diagnósticos clínicos (BEZERRA et al., 2016; COSTA et al., 

2019). Diante dessas informações, a MO exibe similaridades 

com outras lesões, fazendo diagnóstico diferencial com 

algumas alterações, a exemplo do hemangioma e outras lesões 

originadas a partir das glândulas salivares, como o carcinoma 

mucoepidermoide e o adenoma pleomórfico ( CARDOSO et 

al., 2014; MELO et al.,2018). 
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No que se refere ao tratamento, é indicada a enucleação 

cirúrgica da lesão, entretanto, existe um vasto leque de outras 

técnicas, como crioterapia, terapia com OCK-432, injeção de 

álcool anidro, micro-marsupialização, terapia com micro-ondas 

e escleroterapia com polidoclonal (REBOUÇAS et al., 2015; 

FENG et al., 2017; LIU et al., 2018). A excisão cirúrgica, pode 

ser realizada com bisturi convencional ou elétrico e por meio do 

LAP. Entre todas as técnicas terapêuticas disponíveis para a 

MO, é essencial indicar qual é a mais adequada para cada caso, 

considerando-se o diagnóstico clínico adequado, o tamanho, a 

localização anatômica da lesão, bem como o estado de saúde 

geral e a idade do paciente (FONTES et al., 2016; CHOI, BYUN, 

CHOI, JUNG, 2019 ). 

Os LAPs representam mais uma ferramenta no 

tratamento de lesões da mucosa oral. O uso do laser para 

remoção de MO apresenta alguns benefícios em relação à 

técnica convencional, entre eles, a redução do tempo cirúrgico, 

maior controle operatório, hemostasia, redução bacteriana e 

diminuição da necessidade de sutura (RAMKUMAR; 

RAMKUMAR; MALATHI; SUGANYA, 2016, AHAD et al. 2017). 

Mediante os benefícios da laserterapia, no caso descrito o uso 

do laser foi priorizado como modalidade terapêutica, com o 

objetivo de propiciar maior conforto ao paciente, por meio de um 

pós-operatório sem dor e edema, e ao operador, em 

decorrência da ausência do sangramento, o que proporciona 

uma melhor visibilidade, facilitando a execução do 

procedimento.  

Além da remoção cirúrgica, o laser pode ser utilizado 

para outros fins. Outra aplicação disponível é a 

fotobiomodulação realizada com o LBP. A fotobiomodulação é 
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uma terminologia reconhecida há pouco tempo, cuja definição 

refere-se a manipulação celular utilizando fontes de luz, por 

meio de uma transferência de energia não ablativa e sem 

geração de calor (DE ARAÚJO et al. 2019; FERRANDO et al. 

2019). Essa terapia tem sido incorporada em diversos 

procedimentos clínicos odontológicos. Possui ampla área de 

atuação e proporciona inúmeros benefícios clínicos aos 

pacientes, minimizando o processo inflamatório e contribuindo 

para um pós-operatório mais confortável ao paciente, por meio 

da diminuição da sintomatologia dolorosa, edema e inflamação 

(ANTUNES et al. 2017; DE ARAÚJO et al. 2019). Devido a 

esses benefícios supracitados, optou-se pelo uso da 

fotobiomodulação para auxiliar no tratamento do caso clínico 

relatado nesse trabalho, com a finalidade de possibilitar a 

abordagem terapêutica mais completa e eficaz.  

Em seguida a remoção cirúrgica, preconiza-se 

encaminhar o tecido excisado para análise anatomopatológica. 

A lesão deve ser removida completamente para fornecer 

material suficiente e adequado que auxilie o patologista no 

estabelecimento do diagnóstico. O exame histopatológico 

possui a finalidade de confirmar o diagnóstico clínico, 

descartando outras possíveis hipóteses diagnósticas. 

Especificamente nos casos de MO, há também a necessidade 

de diferenciação do subtipo da lesão, que pode se enquadrar 

como CRM e FEM (BEZERRA et al., 2016; BROOKS, 

SCHWARTZ, BASILE, 2016; COSTA et al., 2019). No presente 

estudo, foi realizada a biópsia excisional, seguida do exame 

anatomopatológico e obtido o diagnóstico de fênomeno de 

extravasamento de muco, o que foi primordial para direcionar o 
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acompanhamento do paciente e evitar o surgimento de 

recidivas. 

 

CONCLUSÕES  

 

O uso do LAP e LBP propiciou inúmeros benefícios no 

tratamento do presente caso clínico, possibilitando uma 

abordagem terapêutica mais completa, eficaz e mais 

confortável para o paciente e o operador, constituindo uma 

alternativa à técnica convencional. 
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RESUMO: A hipossalivação corresponde a diminuição do fluxo 
salivar ou alteração de algum componente da saliva. Por sua 
vez, o termo xerostomia é utilizado quando há a sensação de 
boca seca, sem necessariamente ocorrer diminuição da 
secreção salivar. Ambos os distúrbios estão relacionados a 
diversos agravos na saúde dos pacientes e consequente 
diminuição na qualidade de vida dos mesmos. O uso de 
terapias convencionais apresentam diversas limitações, e 
atualmente outras medidas terapêuticas têm demonstrado 
grande relevância clínica, como, por exemplo, o uso 
fotobiomodulação a laser (FBL). Desse modo, este estudo teve 
como objetivo revisar a literatura científica no que se refere à 
utilização da fotobiomodulação como tratamento adjuvante da 
hipossalivação/xerostomia, suas aplicabilidades clínicas e 
protocolos terapêuticos empregados. Realizou-se uma busca 
nas bases de dados online da PubMed, utilizando as palavras-
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chave “low level laser therapy”, “hyposalivation” e “xerostomia”, 
com auxílio dos operadores booleanos "AND" e "OR".” Foram 
selecionados estudos publicados a partir de 2015 até o ano de 
2020. A maioria dos estudos analisaram os efeitos da FBL na 
hipossalivação em decorrência aos tratamentos de radioterapia 
e quimioterapia em cânceres de cabeça e pescoço. Uma 
grande variedade de lasers e protocolos foram empregados. 
Entretando houve atenuação, significativa, dos baixos fluxos 
salivares e melhora no quadro xerostômico, na maioria dos 
estudos analisados. A fotobiomodulação demonstrou-se um 
mecanismo eficaz na atenuação da hipossalivação.  
Palavras-chave: Hipossalivação. Xerostomia. Terapia a Laser 
de Baixa Intensidade. 
 

INTRODUÇÃO 

 

A saliva caracteriza-se como uma secreção aquosa 

transparente, proveniente das glândulas salivares, que é 

secretada diretamente na cavidade oral. Essa substância é 

constituída, em sua maior parte, por água (cerca de 99%), íons 

e proteínas (aproximadamente 1%) (ASSY; BRAND, 2018). 

Entre as suas funções, destacam-se o importante controle na 

microbiota bucal e na manutenção da cavidade oral lubrificada. 

A ausência ou a diminuição de seu fluxo está relacionado a 

diversos agravos, como o aumento na prevalência de cárie, 

doença periodontal, patógenos oportunistas e traumatismos 

(GIL-MONTOYA et al., 2016). 

A hipossalivacão é o termo utilizado para representar a 

diminuição do fluxo salivar normal e compreende um distúrbio 

comum, afetando cerca de 20% da população. Em 

determinadas ocasiões é normal o ser humano passar por 
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curtos períodos de hipossalivação, como em situações de alto 

estresse psicológico ou medo, por exemplo. Alterações de 

fluidos e eletrólitos, como ocorrem no diabetes mellitus, no 

hipotireoidismo e na baixa hidratação também podem ocasionar 

a redução da secreção salivar (LÓPEZ-PINTOR et al., 2016). 

Além dessas causas, o hipofluxo salivar pode ser decorrente do 

comprometimento do parênquima glandular por processos 

infecciosos e inflamatórios, condições autoimunes (como a 

síndrome de Sjögren e a artrite reumatoide), radioterapia da 

região cefálica e/ou cervical, distúrbios do humor, uso de 

algumas medicações ou, ainda, ser de causa idiopática (PAIM 

et al., 2019). 

O diagnóstico deve ser criterioso e representa um 

desafio para o clínico, devido à variabilidade do padrão salivar 

do paciente. Entretanto, a avaliação seriada do fluxo salivar é 

fundamental para o correto diagnóstico e estabelecimento de 

um tratamento adequado (TANASIEWICZ; HILDEBRANDT T; 

OBERSZTYN, 2016). Muitas vezes, a hipossalivação deixa de 

ser diagnosticada em pacientes que não apresentam sintomas 

ou são indevidamente diagnosticadas em pacientes portadores 

apenas da sensação de boca seca (xerostomia) sem ser 

acompanhada de redução do fluxo salivar (MILLSOP; WANG; 

FAZEL, 2017). 

Apesar de apresentar uma etiologia variada, o 

tratamento da hipossalivação/xerostomia não difere por origem 

causal, com exceção dos casos resultantes de efeitos colaterais 

de determinados medicamentos. Nesta situação, a estratégia 

terapêutica é suspender a droga que provoca a secura da boca 

e, se possível, substituir por outra com menor efeito 

xerostômico (BARBE, 2018).  
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O uso de terapias convencionais para o tratamento da 

redução do fluxo salivar, com o uso de sialogogos gustatórios e 

químicos ainda apresenta restrições importantes devido aos 

efeitos colaterais causados (GIL-MONTOYA et al., 2016). 

Atualmente, outras medidas terapêuticas têm demonstrado 

grande relevância clínica, como, por exemplo, a acunputura, a 

transposição cirúrgica de glândulas salivares maiores e o uso 

da fotobiomodulação a laser (FBL) (MERCADANTE et al., 

2017).  

A FBL tem demonstrado eficácia significativa, pois 

promove biomodulação do metabolismo celular, promove 

efeitos anti-inflamatórios e analgésicos. Esse processo é 

caracterizado pela conversão da energia luminosa do laser em 

energia própria para as células, advinda de reações 

fotoquímicas e fotofísicas, estimulando a produção de trifosfato 

de adenosina mitocondrial, síntese proteica e proliferação 

celular. Por meio desses mecanismos, é possível que o laser 

de baixa potência atue como agente estimulador do fluxo salivar 

em pacientes portadores de condições ou doenças que 

envolvam sua diminuição, por exemplo, síndrome de Sjögren, 

aplasia de glândulas salivares, uso de medicações ou pacientes 

submetidos a radioterapia (RT) e quimioterapia (QT) 

(GONNELLI et al., 2016).  

Diante dessas considerações, o presente estudo visa 

revisar a literatura científica no que se refere à utilização da 

fotobiomodulação como tratamento adjuvante da 

hipossalivação/xerostomia, suas aplicabilidades clínicas e 

protocolos terapêuticos empregados. 
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MATERIAIS E MÉTODO 

 

A pesquisa bibliográfica foi realizada em uma única base 

de dados da internet, a PubMed, para identificar trabalhos que 

satisfizessem o objetivo do nosso estudo, sendo eles 

publicados a partir de 2015 até o ano de 2020, utilizando as 

palavras-chave “low level laser therapy”, “hyposalivation”, 

“xerostomia” e com auxílio dos operadores booleanos "AND" e 

"OR". Apenas estudos na língua inglesa foram selecionados. 

Quanto ao tipo de estudo houve restrição, sendo incluídos 

apenas ensaios clínicos. 

Inicialmente 17 estudos foram encontrados e foram 

selecionados a partir da leitura do título. Após isso, os artigos 

seguiram para leitura do resumo, onde foram selecionados 12 

estudos. Em seguida, após leitura completa, 6 artigos foram 

excluídos por não estarem dentro dos requisitos estabelecidos 

na pesquisa ou não relacionados ao escopo de nosso estudo. 

Por fim, um total de 6 estudos seguiram os critérios de 

elegibilidade e foram mantidos para análise qualitativa. A 

Tabela 1 resume a estratégia de busca dos estudos 

selecionados. 
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Tabela 1: Fluxograma do processo de busca e seleção 

bibliográfica. 

 

Identificação Registros identificados pela estratégia de 

busca na bases de dados PubMed (n=17) 

Triagem Registros excluídos na análise de títulos 

(n=12) 

Registros excluídos na análise dos resumos 

(n=6) 

Elegibilidade Registros selecionados com potencial de 

elegibilidade (n=6) 

Artigos completos avaliados pelos critérios 

de elegibilidade (n=6) 

Inclusão Estudos incluídos na análise qualitativa (n=6) 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

 Dos estudos selecionados, três foram realizados no Brasil 

(GONNELLI et al., 2016; FIDELIX et al., 2017; PALMA et al., 

2018), um na Croácia (DABIC et al., 2016, um realizado na 

Espanha (VALENZUELA; LOPEZ-JORNET, 2016) e um na 

Suécia (BRZAK et al., 2017). Todos os pacientes dessas 

pesquisas (229) realizaram o tratamento com supervisão 

profissional. A tabela 2 apresenta um resumo das principais 

características e resultados encontrados nesses estudos.   
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Tabela 2. Sumário das principais características dos estudos 

elegíveis para análise qualitativa. 

 

Autor 

e ano 

Paí

s 

Tipo 

de 

estud

o 

Amo

stra 

(n) 

Tipo 

de 

laser 

ou 

técnic

a 

utiliza

da 

Protoc

olo 

utilizad

o 

Principais 

resultado

s 

Dabic 

et al., 

2016 

  

Cro

ácia 

Estud

o 

experi

menta

l 

rando

mizad

o 

Grup

o A: 

28 

Grup

o B: 

15 

(plac

ebo) 

 

Laser 

AsGa

Al 

Grupo 

A: λ= 

830 

nm, Pm 

= 35 

mW, 

1.60J/c

m2. 

Irradiaç

ão 

fotoapli

cada 

nas três 

glândul

as 

salivare

s 

maiore

LBI 

aumentou 

a taxa de 

fluxo 

salivar não 

estimulado 

significativ

amente. N

o entanto, 

a taxa de 

fluxo 

salivar 

estimulado 

não 

apresentou 

aumento 

significativ

o. 
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s 

durante 

14 dias 

(10 

sessõe

s) 

Gonn

elli et 

al., 

2016 

Bra

sil 

Estud

o 

prosp

ectivo 

17 Laser 

de 

diodo 

índio-

gálio-

alumín

io-

fósforo 

(InGa

AlP) 

λ= 780 

nm, P= 

15 mW, 

3.8J/c

m2, 

área 

ilumina

da 0.04 

cm2, 

10s por 

ponto, 

3 vezes 

por 

seman

a (21 

sessõe

s) 

LBI parece 

ser uma 

ferramenta 

eficiente 

para 

mitigação 

de 

hipofunção 

salivar em 

pacientes 

submetido

s à RT 

para 

câncer de 

cabeça e 

pescoço. 

Valen

zuela

; 

Jorne

Esp

anh

a  

Ensai

o 

clínico 

prosp

ectivo 

Grup

o A: 

16 

Grupo 

A: 

Laser 

GaAlA

s. 

Grupo 

A: λ= 

815 

nm, P= 

LBI 

diminuiu a 

intensidad

e da dor 

nos grupos 
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t, 

2017 

 

 

 

comp

arativ

o 

Grup

o B: 

16 

Grup

o C 

(plac

ebo)

: 12 

Grupo 

B: 

Laser 

infrave

rmelho 

AsGa

Al 

 

1 mW, 

4J/cm2.  

Grupo 

B:  

λ= 815 

nm, P= 

1 mW, 

6J/cm2.  
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Diversos fatores podem estar relacionados ao 

surgimento da hipossalivação e/ou xerostomia, entre os quais 
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se destaca o uso crônico de fármacos. O estudo de Castro-Silva 

et al., (2017) evidencia a redução do fluxo salivar normal em 

pacientes que fazem o uso de determinadas drogas, como 

hipoglicemiantes, antidepressivas, antihipotireoidianas e 

anticoncepcionais, por exemplo. Estudos de revisão, como o de 

Silva et al., (2016) traz um aparato dos grupos farmacológicos 

e principais medicamentos que podem causar hipossalivação 

como efeito colateral, destacando os anti-hipertensivos, 

ansiolíticos, broncodilatador, antidepressivos, analgésicos, 

anticolinérgicos, entre outros. 

No estudo de Dábic et al., (2016), quarenta e três 

pacientes que apresentaram hipossalivação induzida por 

medicamentos, foram divididos de forma randomizada em dois 

grupos: o grupo A (n= 28) que realizou a terapia com laser de 

arseneto de gálio-alumínio, com comprimento de onda (λ) de 

830 nm nas glândulas parótidas, submandibulares e 

sublinguais, durante 14 dias, e grupo controle (n= 15) que não 

recebeu a irradiação. Cada participante preencheu a escala de 

avaliação de qualidade de vida, antes e depois do tratamento. 

As taxas de fluxo salivar não estimulado e estimulado foram 

medidas antes e após a terapia, sendo feita a coleta em tubos 

de ensaio calibrados, por 5 min entre 8 e 11 horas. Desse modo, 

evidenciou-se um aumento significativo na secreção de saliva 

não estimulada no grupo que realizou a FBL, no entanto o fluxo 

salivar estimulado não apresentou diferenças importantes. 

 Sabe-se que radiação utilizada para o tratamento de 

neoplasias malignas na região de cabeça e pescoço causa 

danos irreversíveis às glândulas salivares, o que leva à redução 

do fluxo salivar que, por sua vez, pode se traduzir em uma 

sensação de boca seca, desconforo oral, alteração no paladar, 
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dificuldade de falar, mastigar e engolir, diminuindo a qualidade 

de vida do indivíduo (MERCADANTE, et al., 2017). 

A extensão do dano à glândula salivar induzido pela 

radioterapia depende do volume de tecido glandular incluído no 

campo de radiação e da dose de radiação aplicada. 

Geralmente, glândulas parótidas completamente irradiadas 

expostas a doses de 60Gy (a terapia de radiação padrão) 

sofrem danos permanentes, com extensa degeneração de 

ácinos, bem como inflamação e fibrose no interstício, resultando 

em hipofunção (SIMÕES, et al., 2015). 

O estudo de Gonnelli et al., (2016), avaliou o impacto da 

FBL na hipossalivação em pacientes submetidos à 

radioquimioterapia (RT - QT) para câncer de cabeça e pescoço. 

Durante todo o tratamento antineoplásico, 17 pacientes 

receberam terapia a laser e 10 pacientes receberam apenas 

cuidados clínicos. A terapia utilizou um laser de diodo Índio-

Gálio-Alumínio-Fósforo pontualmente para intraoral (660 nm, 

40mW, 10J / cm 2, área iluminada 0,04 cm2, 10s) e irradiação 

extraoral (780nm, 15 mW, 3,8 Joules (J)/cm2, área iluminada 

0,04 cm2, 10s), três vezes por semana e em dias alternados, 

totalizando 21 sessões. Como resultado, constatou-se que os 

pacientes tratados com FBL apresentaram taxas 

significativamente maiores de fluxo salivar, quando comparados 

com pacientes recebendo apenas cuidados clínicos. 

Resultados semelhantes foram observados por Saleh et 

al., (2014), ao utilizarem a FBL como medida terapêutica em 

pacientes diagnosticados com xerostomia e/ou hipossalivação, 

decorrentes da radioterapia na região de cabeça e pescoço. 

Vinte e três pacientes, dos quais doze receberam intervenção 

com laser de arsenieto de gálio e alumínio (AsGaAl), com 830 
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nm, 100 mW, área iluminada 0,028 cm2, 3,57 W/cm2, 20s, 71 

J/cm2, duas vezes por semana, durante seis semanas. As 

aplicações foram usadas pontualmente nas glândulas salivares 

maiores. Ao fim do tratamento, houve uma melhora significativa 

na sensação de secura bucal e na qualidade de vida dos 

mesmos. 

Apesar de muitos estudos relatarem que a FBL é capaz 

de minimizar a hipossalivação induzida por radiação, não há 

consenso sobre seus reias efeitos. Em uma revisão sistemática 

com meta-análise, Louzeiro et al., 2020 puderam constatar que 

a FBL foi capaz de aumentar o fluxo salivar estimulado e não 

estimulado, minimizando a hipossalivção causada pelos efeios 

da radioterapia.  

Valenzuela; Lopez-Jornet, (2017), analisaram a eficácia 

do laser de AsGaAl em  44 pacientes com síndrome da ardência 

bucal, divididos em 3 grupos. O grupo A (n = 16) utilizou o 

seguinte protocolo: λ = 815 nm, 1W de potência de saída, 

emissões contínuas, 4s, 4 Joules, taxa de fluência  133,3 J/cm2. 

O grupo B (n = 16) utilizou o mesmo laser com o λ de 815 nm, 

1W de potência de saída, contínuo emissões, 6s, 6 J e taxa de 

fluência 200  J/cm2; e o Grupo controle (n = 12) que utilizou o 

laser falso. Todos os grupos receberam uma dose semanal por 

4 semanas. Não evidenciou-se melhora estatisticamente 

significativa em relação a gravidade da xerostomia. 

A pesquisa de Fidelix et al., (2018), avaliou a da FBL no 

tratamento da xerostomia na Síndrome de Sjögren (SS) 

primária. Para isso foi realizado um ensaio clínico randomizado 

com sessenta e seis pacientes separados em dois grupos: 

grupo laser (n = 33) e grupo placebo (n = 33). Os pacientes do 

grupo laser receberam FBL duas vezes por semana durante 6 
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semanas, totalizando 12 sessões. A irradiação a laser foi 

realizada com um laser diodo de arsênio de gálio com o 

protocolo: λ 808 nm, 100 mW e densidade de energia de 4,0 

J/cm2. O tratamento com placebo foi realizado seguindo o 

mesmo protocolo usado para pacientes irradiados e usando o 

mesmo dispositivo a laser para simular uma irradiação real. 

Com o estudo foi possível concluir que este protocolo 

empregado não acarretou melhora no quadro de xerostomia ou 

taxa de fluxo salivar em pacientes com SS primária. 

A aplicabilidade do laser de baixa potência em outras 

desordens, como o diabetes mellitus, também é bastante 

significativa. Arirachakaran et al., (2018) notaram um aumento 

do fluxo salivar e melhora no quadro xerostômico nos pacientes 

tratados com luz laser a 940 nm, 0,1 W por 40s/cm2 área e uma 

densidade de energia de 4 J/cm2. 

Brzak et al., (2018), aplicaram diferentes protocolos de 

fotobiomodulação no tratamento da hipossalivação. O estudo 

incluiu 30 pacientes cujas glândulas salivares principais foram 

tratadas com laser de diodo de baixa intensidade, durante 10 

dias consecutivos. Estes pacientes foram designados 

aleatoriamente em dois grupos, cada um de 15 pacientes, e 

tratados com λ= 830 nm e λ= de 685 nm, respectivamente. As 

quantidades totais de saliva não estimulada e estimulada foram 

medidas a cada dia durante 10 dias, antes e após o tratamento 

a laser. Desse modo, os achados mostraram que o tratamento 

melhora significativamente a salivação em ambos os grupos, os 

dois comprimentos de ondas foram eficazes em aumentar a 

taxa de fluxo salivar. Entretanto, os pacientes tratados com λ= 

830nm tiveram valores continuamente mais elevados de 

quantidade de saliva.  



USO DA FOTOBIOMODULAÇÃO NO TRATAMENTO E CONTROLE DA 
HIPOSSALIVAÇÃO/XEROSTOMIA 

 

440 
 

Por último, no estudo de Palma et al., (2018), avaliou o 

efeito da FBL na hipossalivação, baixo pH salivar e qualidade 

de vida dos pacientes com câncer de cabeça e pescoço pós-

radioterapia. Os 29 pacientes com xerostomia induzida por 

radiação receberam sessões de laser duas vezes por semana, 

durante 3 meses (24 sessões), sendo empregada uma onda 

contínua com laser de diodo Índio-Gálio-Alumínio-Fósforo, 

usado pontualmente nas glândulas salivares maiores (λ= 808 

nm, 0,75 W/cm2, 30 mW, área iluminada 0,04 cm2, 7,5 J/cm2, 

10s, 0,3J).  A Taxa de fluxo salivar estimulado e não estimulado, 

pH e qualidade de vida foram avaliados na base linha e no final 

do tratamento.  Assim sendo, a terapia a laser de baixa 

intensidade mostrou-se eficaz para mitigar a hipofunção salivar 

e aumentar pH salivar de pacientes submetidos à radioterapia 

na região de pescoço, levando a uma melhoria na qualidade da 

vida. 

As aplicações da luz laser geralmente são realizadas 

tanto intra como extraoralmente, com a ponta do equipamento 

sobre as principais glândulas salivares. As figuras 1 e 2 

representam como ocorre a distribuição dos pontos elegidos 

para a fotobiomodulação (PALMA et al., 2018). 
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Fig. 1: Exemplo bilateral de irradiação a laser intraoral (2 pontos 

em cada glândula sublingual) 

Fonte: Palma et al., 2018 

 

Fig. 2: Exemplo unilaeral de irradiação a laser extraoral 

(6 pontos na glândula parótida direita e 3 pontos na glândula 

submandibular 

Fonte: Palma et al., 2018 
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CONCLUSÕES  

 

Em conclusão, os resultados obtidos a partir desta 

revisão evidenciam que a fotobiomodulação a laser, em 

diferentes protocolos, é um agente eficaz para a atenuação de 

baixos fluxos salivares e melhora no quadro xerostômico e na 

qualidade de vida de pacientes com fluxo salivar comprometido.  

A FBL também demonstrou ser uma ferramenta eficiente 

para mitigação de hipofunção salivar em pacientes submetidos 

à radioterapia para câncer de cabeça e pescoço. A manutenção 

do fluxo salivar dentro da faixa normal após a conclusão do 

tratamento do câncer é bastante desejável, permitindo que 

outros efeitos potenciais e tardios induzidos pelo tratamento 

radioterápico sejam prevenidos ou mitigados, bem como 

garantindo que tal tratamento tenha menos impacto sobre a 

qualidade de vida dos pacientes afetados. 

Em adição, essa modalidade terapêutica foi útil no 

melhoramento da função salivar em pacientes com distúrbios 

como a síndrome de Sjogren e síndrome da ardência bucal, 

além de demonstrar resultados expressivos em pacientes que 

fazem uso crônico de medicações que causam hipossalivação 

e/ou xerostomia.  

Por fim, espera-se que este estudo sirva como um guia para 

que novas pesquisas possam explorar metodologias mais 

padronizadas e obter resultados mais precisos. 
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RESUMO: O Granuloma Piogênico (GP) é descrito como um 
aumento de volume não neoplásico, indolor e de crescimento 
acelerado que ocorre em resposta reacional a irritantes locais, 
fatores sistêmicos ou traumáticos. Ao longo dos anos, muitas 
modalidades terapêuticas têm sido empregadas para tratar com 
sucesso esta condição. Hodiernamente, devido os avanços 
científicos no campo das ciências médicas, há uma crescente 
utilização dos lasers na prática odontológica. Nessa 
perspectiva, o objetivo do presente estudo é realizar uma 
revisão integrativa da literatura para avaliar a ação do laser 
cirúrgico de alta potência no tratamento do GP. Os trabalhos 
incluídos na pesquisa foram selecionados por meio das bases 
de dados SciELO, Pubmed, LILACS e Google Acadêmico. Após 
aplicação dos critérios de inclusão e exclusão e seleção dos 
artigos, foi realizada uma minuciosa análise das publicações 
eleitas. Quanto ao tipo de estudo, a maioria foi relato de caso. 
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O laser de diodo foi o mais usado, porém com uma variedade 
de comprimentos de onda, entre 808nm e 904nm. Em três 
estudos, foi utilizado o laser Nd:YAG. Observou-se, ainda, que 
a maioria dos estudos relatou que não houve recidiva das 
lesões. Conclui-se, portanto, que o laser de alta potência atua 
como um procedimento minimamente invasivo para excisão de 
GP oral, sendo considerado uma eficaz opção de tratamento. 
Palavras-chave: Terapia a Laser. Granuloma Piogênico. 
Procedimentos Cirúrgicos Bucais. Lasers. 
 

INTRODUÇÃO 

 

O granuloma piogênico (GP) é um aumento de volume 

não neoplásico, com superfície lisa ou lobulada, que geralmente 

é pediculada, embora algumas lesões apresentam-se sésseis. 

Geralmente, sua superfície é ulcerada e o crescimento é rápido 

e indolor, embora sangre facilmente devido à sua grande 

vascularização. Além disso, os GPs orais acometem mais a 

gengiva, representando 75% a 85% dos casos (NEVILLE et. al., 

2016), além dos lábios, mucosa jugal são comumente 

acometidos, bem como, há evidências de que as lesões 

também ocorram com frequência em áreas do dorso da língua. 

Nesse caso, como evidenciado no trabalho de Peters et. al. 

(2018), o tratamento adequado deve ser estabelecido para 

evitar o crescimento excessivo da lesão, que pode vir a interferir 

na mastigação e nas outras funções orais. A etiologia do GP 

não está bem definida, sendo considerada uma lesão reativa, 

decorrente de vários estímulos, como trauma, irritações 

crônicas de baixo grau, higiene oral deficiente, alterações 

hormonais ou reação induzida por medicamentos (KOO; LEE; 

HAN, 2017). A participação de partículas virais na patogênese 
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do PG também tem sido discutida na literatura (EL HAYDERI; 

RÜBBEN; NIKKELS, 2017; BIYIK OZKAYA et. al., 2014; RAN 

et. al., 2015; VÁZQUEZ‐MARTÍNEZ et. al., 2016). 

Essa lesão pode ocorrer em qualquer idade e apresenta 

predileção pelo sexo feminino, sobretudo em grávidas (KOO; 

LEE; HAN, 2017). Na gravidez, acomete aproximadamente de 

5% das mulheres e recebem o nome de granuloma piogênico 

gravídico, com etiologia associada às intensas flutuações 

hormonais endócrinas desta fase, que interferem no processo 

de angiogênese, predispondo a sua na mucosa oral (CALDAS 

et. al., 2018). 

Outrossim, o tamanho das lesões pode variar de 

pequenos crescimentos, com poucos milímetros, a extensas 

lesões que podem medir vários centímetros de diâmetro. Os 

GPs podem exibir um crescimento rápido e, por isso, o clínico 

deve estar atento às lesões malignas, sobretudo a alguns tipos 

de metástases, à medida que o sítio mais comum para 

metástase são as gengivas, sítio esse, de maior predileção para 

os GPs. Sendo assim, nos casos de suspeita de malignidade, a 

biópsia incisional é indicada (SOARES et. al., 2018). 

Além do tamanho, a sua coloração também pode variar. 

Segundo Sachdeva (2015), a cor da lesão pode variar de 

acordo com a sua vascularização e o seu curso clínico. Lesões 

jovens têm coloração mais eritematosa, em decorrência do 

componente vascular, enquanto lesões mais antigas tendem a 

se tornar mais colagenizadas, apresentando coloração rosada 

ou esbranquiçada. 

No que diz respeito ao tratamento do GP, uma variedade 

de opções terapêuticas estão disponíveis atualmente. A 
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modalidade mais comumente empregada é a completa excisão 

da lesão e remoção dos irritantes causais. Outras modalidades 

de tratamento reportadas são a criocirurgia, injeções de etanol 

absoluto, escleroterapia e aplicação de corticosteroides 

intralesional (NEVILLE et. al., 2016; GOMES et. al., 2013; 

KHAITAN et. al., 2018). 

Além dessas modalidades terapêuticas, devido aos 

avanços científicos no campo das ciências médicas, há uma 

crescente utilização dos lasers na prática odontológica 

moderna, que podem ser usados como terapia única ou 

alternativa complementar às abordagens tradicionais no 

tratamento de diferentes condições  estomatológicas, incluindo 

o GP (MORALES et al., 2016; DOS SANTOS et al., 2019). 

Nessa perspectiva, o objetivo do presente trabalho foi 

realizar uma revisão integrativa da literatura para avaliar a ação 

do laser de alta potência no tratamento do GP, em busca de 

compilar as principais informações obtidas para posteriores 

pesquisas e interpretações da comunidade acadêmica, bem 

como de profissionais clínicos. 

 

MATERIAIS E MÉTODO 

 

Para atender o objetivo proposto, optou-se pela 

realização de uma revisão integrativa da literatura dos trabalhos 

publicados nos últimos cinco anos. Na primeira etapa, foi 

estabelecida a seguinte questão norteadora: “O laser de alta 

potência é eficaz no tratamento do GP?”. 

Na etapa seguinte, foram determinados os critérios de 

elegibilidade. Foram incluídos relatos de caso, séries de caso, 

revisões sistemáticas e ensaios clínicos randomizados e não-
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randomizados que envolviam a utilização do laser no 

tratamento do GP oral, publicados na língua inglesa. Os 

critérios de exclusão foram os seguintes: estudos não 

relacionados ao tema, revisões narrativas, cartas ao editor/ 

editoriais, opiniões pessoais, livros/ capítulos de livros, livros 

didáticos, relatórios, resumos de conferências e patentes. 

Para busca dos artigos, foram utilizadas as bases de 

dados Medical Publications (PubMed), Scientific Electronic 

Library Online (SciELO) e Literatura Latino-americana e do 

Caribe em Ciências da Saúde (LILACS), como fontes primárias 

de estudo. Uma busca manual também foi realizada por meio 

de uma análise sistematizada dos artigos elegíveis. O DECS 

(Descritores em Ciências da Saúde) foi utilizado para selecionar 

os descritores de busca com o operadores booleano “AND”. A 

estratégia de busca incluiu as seguintes palavras-chave: 

“Granuloma, pyogenic”, “Lasers”, “Pathology, oral”, “Oral 

surgical procedures” e “Surgery, oral”.  

Os resultados obtidos foram exportados para o software 

EndNote WebTM (Thomson Reuters, Toronto, Canadá), e as 

duplicatas foram removidas. Os resultados restantes foram 

exportados para o Microsoft WordTM 2013 (MicrosoftTM LTD, 

Washington, EUA), e as duplicatas restantes foram removidas 

manualmente. 

A busca foi realizada em 29 de outubro de 2020, quando 

foram localizados um total de 8677 artigos, sendo 8581 na base 

de dados PubMed, 83 na LILACS e 13 na SciELO (Tabela 1). 
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Tabela 1. Combinação de descritores para levantamento de 

estudos para esta revisão integrativa. Campina Grande, PB, 

Brasil, 2020. 

 
 

Bases de Dados   

Descritores SciELO   LILACS PubMed Total 

Lasers AND Granuloma, 

pyogenic 

01 03 142 66 

Lasers AND Surgery, oral 10 43 4.647 118 

Lasers AND Pathology, oral 01 20 2.219 38 

Lasers AND Oral surgical 

procedures 

01 17 1.573 51 

Número total de artigos 13 83 8.581 8.677 

Fonte: Pesquisa Direta. (2020) 

 

Após a identificação nas bases de dados, foram 

aplicados os filtros de pesquisa referentes ao período de 

publicação e integridade do documento, e, em seguida, foram 

eliminados os estudos duplicados, totalizando 59. Em seguida, 

esses passaram por uma análise criteriosa do título e resumo, 

levando a serem excluídos 45 artigos, mantendo-se, assim, 

para leitura do texto na íntegra, 14 artigos. Posteriormente a 

aplicação dos critérios de inclusão definidos acima, onze artigos 

foram selecionados para esta revisão (Figura 01). 
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Figura 1. Fluxograma do processo de seleção dos artigos 

incluídos na revisão integrativa. 

 

Fonte: Pesquisa Direta. (2020) 

 

Para terceira etapa, realizou-se leituras exploratórias 

para coleta das informações consideradas pertinentes, tendo 

como base a questão norteadora e o objetivo do estudo. A partir 

disso, os dados retirados do texto foram organizados em um 

quadro contendo os seguintes dados: autores e ano de 

publicação, tipo de estudo, amostra, sexo, idade, parâmetros do 
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laser utilizado, período de acompanhamento e recidiva. Com a 

coleta das informações concluída, procedeu-se com as últimas 

etapas da pesquisa. Os estudos foram avaliados de forma 

crítica e criteriosa, sendo submetidos à análise qualitativa.  

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

As publicações selecionadas, a partir dos métodos 

descritos acima, para avaliar se o laser de alta potência é eficaz 

no tratamento do GP,  estão descritos no quadro 1, 2 e 3. A 

amostra final desta revisão foi composta por 11 artigos 

científicos de periódicos internacionais, sendo a maioria deles 

publicados no ano de 2016. 

 

Quadro 1. Informações dos artigos selecionados quanto ao tipo 

de estudo, amostra, sexo e idade do paciente. Campina 

Grande-PB, Brasil. 

Autores/ 

ano 

Tipo de 

estudo 

Amostra Sexo Idade 

Al-Mohaya 

et al. (2016) 

Relato de 

caso 

1 Feminino 51 

anos 

Arora et al. 

(2016) 

Relato de 

caso 

1 Feminino 9 anos 

Demirkan 

(2016) 

Relato de 

caso 

1 Masculino 60 

anos 
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Erbasar et 

al. (2016) 

Relato de 

caso 

1 Feminino 50 

anos 

Gökmenoğlu 

et al. (2016) 

Série de 

casos 

2 Feminino 26 

anos 

32 

anos 

Truschnegg 

et al. (2016) 

Relato de 

caso 

1 Masculino 67 

anos 

Tenore et al. 

(2018) 

Série de 

casos 

4 3 

Masculino 

1 

Feminino 

19 

anos 

21 

anos 

28 

anos 

58 

anos  

Isola et al. 

(2018) 

Ensaio 

clínico 

randomizado 

21 (10 - 

grupo 

laser e 

11 - 

grupo 

bisturi 

frio) 

10 

Masculino 

11 

Feminino 

19 - 66 

anos 

(média 

46,5 

anos) 

Yadav et al. 

(2018) 

Relato de 

caso 

1 Feminino 20 

anos 
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Andreadis et 

al. (2019) 

Relato de 

caso 

1 Feminino 71 

anos 

Zeng et al. 

(2020) 

Relato de 

caso 

1 Feminino 26 

anos 

Fonte: Pesquisa Direta. (2020) 

 

Quadro 2. Informações dos artigos selecionados quanto a 

localização da lesão e os parâmetros do laser utilizado. 

Campina Grande-PB, Brasil. 

Autores/ ano Localização Parâmetros do 

laser 

Al-Mohaya et al. 

(2016) 

Gengiva 

(2,0x1,5x0,7cm) 

Laser de diodo, 

940nm, 3W 

Arora et al. (2016) Gengiva 

(1,2x1,0x0,5cm) 

Er,Cr:YSGG, 

2780nm 

Demirkan (2016) Lábio inferior Laser de corante 

pulsado, 585nm, 9J/ 

cm2 

Erbasar et al. (2016) Palato duro 

(3,5x3,0x2,5cm) 

Laser de diodo, 

808nm, 2W 

Gökmenoğlu et al. 

(2016) 

Gengiva Nd:YAG, 4W, 

100mj, 40Hz 

Truschnegg et al. 

(2016) 

Gengiva CO2, 10.600nm, 

25W 
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Tenore et al. (2018) Região retromolar (2), 

gengiva, rebordo 

alveolar 

CO2, 10.600nm, 

1.5-1.7W, 100Hz, 

Isola et al. (2018) Gengiva Laser de diodo, 

810nm 

Yadav et al. (2018) Gengiva (1,0x0,8cm) Nd:YAG, 2W, 2Hz 

Andreadis et al. 

(2019) 

Gengiva (2cm) Laser de diodo, 

840nm, 4,75W 

Zeng et al. (2020) Gengiva Nd:YAG, 3W 

Fonte: Pesquisa Direta. (2020) 

 

O GP é uma lesão relativamente comum, que se 

manifesta, principalmente, como reação tecidual à irritação 

localizada ou traumas de baixa intensidade. Os GP’s podem 

ocorrer em qualquer idade, mas afetam com mais frequência 

adultos jovens. Clinicamente, manifesta-se como um nódulo liso 

ou lobulado, séssil ou pedunculado, resiliente, compressível, 

exofítico e que sangra facilmente. A cor da lesão varia de rosa 

ao roxo de acordo com a idade da lesão; sendo que, as lesões 

iniciais são mais eritematosas devido à sua natureza altamente 

vascular, enquanto as lesões mais antigas se apresentam como 

nódulos rosa devido ao aumento da colagenização (JAIN et. al., 

2017; ROSA; LAY; LA TORRE, 2017).  

Quadro 3. Informações dos artigos selecionados quanto ao 

período de acompanhamento e presença ou ausência de 

recidiva. Campina Grande-PB, Brasil. 
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Fonte: Pesquisa Direta. (2020) 

 

Quanto ao tipo de estudo, a maioria dos trabalhos 

avaliados apresentaram relatos de casos, enquanto que, 

apenas um exibiu um ensaio clínico randomizado. Com relação 

ao sítio acometido, a localização mais frequente dos GP’s foi a 

Autores/ ano Follow-up Recidiva 

Al-Mohaya et al. 

(2016) 

2 meses Ausente 

Arora et al. (2016) - - 

Demirkan (2016) - - 

Erbasar et al. (2016) 14 meses Presente (7 dias) 

Gökmenoğlu et al. 

(2016) 

3 meses Ausente 

Truschnegg et al. 

(2016) 

1 ano Ausente 

Tenore et al. (2018) 1 ano Presente em 1 caso, aos 3 

meses 

Isola et al. (2018) 1 ano 1 paciente do grupo laser (3 

semanas) 

Yadav et al. (2018) 6 meses Ausente 

Andreadis et al. 

(2019) 

4 meses Ausente 

Zeng et al. (2020) 1 ano Ausente 
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gengiva. No que concerne ao sexo dos pacientes, a maioria era 

do sexo feminino e a idade variou de nove a 71 anos. 

Conforme Hruza e Tanzi (2018), todos os efeitos da luz 

na pele começam com a absorção de fótons pelos cromóforos, 

a exemplo da água, hemoglobina, melanina, dos lipídios, das 

tintas de tatuagem ou de outros pigmentos. Segundo Convissar 

(2015), cada tipo de laser e seus diferentes comprimentos de 

onda apresentam características específicas que facilitam a 

prática do cirurgião-dentista e trazem melhores experiências 

para o paciente, sendo assim, o profissional deve compreender 

todos os benefícios oferecidos por cada comprimento de onda, 

correlacionando-os com os objetivos pretendidos na realização 

do tratamento. 

Em relação ao laser utilizado, o laser de diodo foi o mais 

empregado, porém com uma variedade de comprimentos de 

onda entre 808nm e 940nm. O laser de diodo é desenvolvido a 

partir de cristais semicondutores sólidos feitos de alumínio (800 

nm) ou índio (900 nm), gálio e arsênio. Os comprimentos de 

onda do laser de diodo são altamente absorvidos pelos tecidos 

pigmentados, a exemplo, a melanina e hemoglobina, ao passo 

que são pouco absorvidos pelos dentes e ossos; portanto, 

cirurgias de tecidos moles podem ser feitas com segurança 

perto dos dentes. Outrossim, em baixa energia, esses lasers 

também podem estimular a proliferação fibroblástica (DAVID e 

GUPTA, 2015). 

Em um trabalho de Isola et al. (2018), vinte e um 

pacientes com diagnóstico clínico e microscópico de GP foram 

divididos em dois grupos e, após isso, foram submetidos 

aleatoriamente ao tratamento com laser de diodo ou cirurgia 

com lâmina de bisturi. Os parâmetros intraoperatórios avaliados 
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foram os seguintes: adesão dos pacientes, tempo gasto na 

intervenção, velocidade da incisão, sangramento 

intraoperatório, necessidade de sutura e, caso positivo, número 

de pontos. A velocidade média da incisão foi significantemente 

reduzida no grupo que foi empregado o laser de diodo. Além 

disso, a duração média de toda a intervenção cirúrgica foi 

significativamente menor no grupo tratado com laser de diodo. 

O sangramento intraoperatório apareceu em 42,1% dos 

procedimentos cirúrgicos no grupo laser de diodo e 86,5% no 

grupo lâmina de bisturi. Outrossim, em comparação com o 

grupo que utilizou lâmina de bisturi, os resultados deste estudo 

demonstraram que a irradiação com laser de diodo foi capaz de 

induzir fotoablação epitelial completa e melhorar o conforto 

cirúrgico. Dessa forma, os resultados do estudo de Isola et al. 

(2018) destacaram resultados favoráveis do laser de diodo para 

remoção de GP em comparação com a cirurgia tradicional 

realizada com lâmina de bisturi. 

Erbasar et al. (2016), em um relato de caso, afirmam ter 

escolhido o laser de diodo, pois esse garante um campo 

cirúrgico relativamente limpo, o que é fundamental em lesões 

que possuem um grande número de vasos sanguíneos, como 

o GP, pois melhora produz hemostasia e deixa o mínimo de 

edema e cicatriz após a cirurgia. Ademais, com relação ao 

sangramento intraoperatório, estes achados foram ratificados 

por Al-Mohaya et al. (2016), em que, no seu estudo, após 

implementação do laser de diodo para excisão de PG em um 

diabético não controlado, o paciente apresentou um local 

cirúrgico sem sangue e ótima cicatrização pós-operatória. 

Em três estudos, foi utilizado o laser Nd:YAG. O 

comprimento de onda do laser Nd: YAG é de 1064nm e produz 
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luz invisível próxima ao infravermelho. A energia do laser é 

absorvida seletivamente pela hemoglobina e convertida em 

calor, coagulando os vasos sanguíneos. Outrossim, a 

penetração de um laser Nd: YAG no tecido é maior do que a de 

outros lasers. O comprimento de onda do laser Nd: YAG exibe 

absorção mínima e penetração máxima no tecido. (DOĞAN et. 

al., 2016; BASTOS et. al., 2017).  

A vantagem do uso do laser Nd: YAG é a de um campo 

cirúrgico sem sangue -como resultado do mecanismo 

hemostático do laser -, proporcionando uma visualização 

perfeita da área, o que facilita uma ressecção precisa da lesão 

com contornos adequados. Além disso, também conduz a 

esterilização da superfície dos tecidos, conferindo menor 

resposta inflamatória, bem como, redução do risco de infecção 

pós-operatória. Como resultado, pode-se dizer que a cirurgia a 

laser Nd: YAG tem menos complicações funcionais do que a 

cirurgia convencional após operações cirúrgicas (DODIG; 

VOLOVEC, 2019; HARTMANN et. al., 2020). 

Ademais, o período de acompanhamento relatado nos 

estudos variou de dois meses a um ano. Observou-se, ainda, 

na maioria dos estudos, que não houve recidiva das lesões e 

apenas três casos citaram recidiva após implementação do 

laser de alta potência.  

Dos quatro casos avaliados por Tenore et al. (2018), 

após excisão das lesões com laser de CO2, apenas um caso 

apresentou recidiva após três meses de acompanhamento. 

Além disso, um ensaio clínico randomizado de Isola et al. 

(2018), o qual comparou o laser de alta potência com a excisão 

por lâmina de bisturi, também citou um caso de recidiva após 

uso do laser de alta potência. Nessa situação, após avaliação 
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de 21 casos, a taxa de recorrência do GP foi registrada em 

apenas um paciente tratado com o laser de diodo em três 

semanas de pós-operatório e para dois pacientes envolvido no 

grupo tratado por lâmina de bisturi, respectivamente em três e 

cinco semanas após o procedimento. Por fim, o relato de 

Erbasar et al. (2016) também citou recidiva imediata após sete 

dias de acompanhamento.  

A recorrência pode ser decorrente de excisão 

insuficiente, falha na eliminação de fatores etiológicos e/ ou 

trauma repetitivo (ERBASAR et al., 2016). Sendo assim, é de 

suma importância a observação e remoção dos fatores irritantes 

locais durante o tratamento da lesão para que, desta maneira, 

seja possível diminuir as chances de recorrência da lesão 

(RAMOS et al., 2020). 

 

CONCLUSÕES  

 

Conclui-se, portanto, que o laser de alta potência atua 

como um procedimento minimamente invasivo para excisão de 

GP oral, sendo considerado uma eficaz opção de tratamento. 

As vantagens do uso dessa ferramenta mais destacadas 

nos estudos avaliados podem ser resumidas da seguinte forma: 

rápido selamento dos vasos sanguíneos, o que evita o 

sangramento excessivo e melhora a visibilidade do local 

cirúrgico, bem como, reduz a necessidade de curativos pós-

cirúrgicos; procedimentos sem sutura, consequentemente, o 

tempo cirúrgico é reduzido; despolarização do nervo, reduzindo 

assim a dor pós-operatória; efeitos antimicrobianos, o que reduz 

a infecção pós-operatória; cicatrização rápida; redução do 

desconforto pós-operatório, edema e cicatrizes. Dessa forma, o 
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uso do laser de alta potência deve ser recomendado para uso 

clínico de rotina. 
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RESUMO: A mucosite oral (MO) é uma das complicações mais 
comuns em decorrência do tratamento antineoplásico, 
impactando negativamente na qualidade de vida dos pacientes 
e no progresso do tratamento. O objetivo do presente estudo foi 
avaliar a eficácia da terapia de fotobiomodulação (TFBM) na 
prevenção e tratamento da mucosite oral induzida por 
quimioterapia e/ou radioterapia, através de uma revisão de 
ensaios clínicos randomizados. Realizou-se uma busca nas 
bases de dados MEDLINE/PubMed, LILACS e Cochrane 
Library utilizando os descritores “Low-intensity light therapy” OR 
“Photobiomodulation” OR “Laser” AND “Oral mucositis”, sendo 
incluídos apenas ensaios clínicos randomizados, publicados 



TERAPIA DE FOTOBIOMODULAÇÃO NA PREVENÇÃO E TRATAMENTO 
DA MUCOSITE ORAL EM PACIENTES ONCOLÓGICOS: UMA REVISÃO 

DE ENSAIOS CLÍNICOS 
 

465 
 

até outubro de 2020, sem restrição territorial ou de idioma. 91 
artigos foram selecionados e, após a exclusão dos estudos 
duplicados, 61 artigos foram submetidos à triagem inicial com 
base na leitura dos títulos e resumos. Ao final, apenas 9 ensaios 
clínicos randomizados foram incluídos na presente revisão. De 
acordo com os resultados encontrados, a TFBM, com uso dos 
lasers nos comprimentos de onda vermelho e infravermelho, é 
considerada uma opção terapêutica segura e eficaz no 
tratamento e prevenção da MO induzida por quimioterapia e/ou 
radioterapia, com redução da dor e da gravidade da MO. Apesar 
disso, é importante que mais estudos sejam realizados para 
elaboração de um protocolo de irradiação definitivo, permitindo 
a inclusão da TFBM no atendimento padrão a pacientes 
oncológicos acometidos por MO. 
Palavras-chave: Fotobiomodulação. Laserterapia de baixa 
intensidade. Laser. Mucosite oral.  
 

INTRODUÇÃO 

 

  A quimioterapia e a radioterapia são as principais 

opções de tratamento para o câncer, além  da cirurgia e da 

terapia alvo, sendo necessário, muitas vezes, a combinação 

entre estas terapias (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2019).  

Tanto a quimioterapia quando a radioterapia não atuam 

de forma seletiva durante o seu tratamento, pois afetam tanto 

células malignas quanto células saudáveis (CURRA et al., 

2018). No caso da radioterapia, fatores como o volume de 

tecido irradiado, dose de radiação e aspectos relacionados ao 

paciente, influenciam na gravidade dos efeitos colaterais 

causados pelo envolvimento de vários tecidos no campo de 

radiação (GONZÁLEZ-ARRIAGADA et al., 2017). 
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A mucosite oral (MO) é uma das complicações mais 

frequentes em pacientes submetidos  ao tratamento anticâncer, 

especialmente nos casos de câncer de cabeça e pescoço 

(ELAD; ZADIK, 2016; LEGOUTÉ et al., 2019). 

Clinicamente, a MO manifesta-se como lesões 

eritematosas, atrofia da mucosa, inchaço e ulcerações (ELAD; 

ZADIK, 2016). A dor e o desconforto resultantes dessas lesões, 

levam à limitação da ingestão de alimentos e nutrientes 

adequados, aumentando o risco de desnutrição e, 

consequentemente, prejudicando a qualidade de vida do 

paciente (AMADORI et al., 2016; LEGOUTÉ et al., 2019). Além 

disso, o risco potencial de infecção secundária pode 

interromper o tratamento e ainda aumentar os custos de 

hospitalização e cuidados com esses pacientes (GAUTAM et 

al., 2015). 

Nesse sentido, o uso de terapias que promovam o reparo 

tecidual e o alívio da dor e, além disso, possam ser utilizadas 

também na prevenção e manejo da MO, representa um grande 

benefício para esses pacientes. Entre as terapias, pode ser 

incluído o uso de opioides (PETERSON et al., 2015), a 

administração de anti-inflamatórios não-esteroidais 

(RASTOGI et al., 2016), a crioterapia (ERDEN; IPEKCOBAN, 

2016) e mais recentemente, a terapia de fotobiomodulação 

(TFBM) com uso do Light Amplification by Stimulated Emission 

of Radiation (LASER) (GOBBO et al., 2018; MARÍN-CONDE et 

al., 2019). 

A TFBM, anteriormente denominada terapia laser de baixa 

intensidade (TLBI), vem sendo utilizada há muitos anos no 

tratamento de diversas doenças e condições (ANDERS; 
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LAZALAME; ARANY, 2015; YADAV; GUPTA, 2017). O laser 

consiste em uma radiação eletromagnética com características 

próprias, com um único comprimento de onda que se propaga 

coerentemente no espaço e no tempo, de forma colimada e 

unidirecional, diferente da luz comum (CAVALCANTI et al., 

2011). 

No suporte ao paciente oncológico, tem se revelado 

bastante promissora e, embora os mecanismos biológicos da 

TFBM ainda não estejam completamente elucidados, sabe-se 

que a luz em baixa intensidade pode interagir com as células, 

levando a mudanças nos níveis molecular, celular e tecidual, 

sendo capaz de promover a reparação tecidual, analgesia e 

diminuir a sensibilidade das terminações nervosas (ZECHA et 

al., 2016; GAUTAM et al., 2015).  

No entanto, para que a resposta terapêutica aconteça é 

necessário utilizar o laser em parâmetros adequados à cada 

condição, já que a TFBM pode estimular ou inibir os processos 

celulares (CHUNG et al., 2012).  

Considerando a introdução dessa modalidade terapêutica 

e o comprometimento da qualidade de vida dos pacientes com 

MO, devido à dor e ao desconforto provocado pelas lesões 

orais, o presente estudo teve como objetivo avaliar a eficácia da 

TFBM na prevenção e tratamento da MO induzida por 

quimioterapia e/ou radioterapia, através de uma revisão de 

ensaios clínicos randomizados. 
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MATERIAIS E MÉTODO 

 

O presente estudo caracteriza-se como uma revisão de 

literatura, fundamentada em artigos científicos publicados nos 

últimos 5 anos, 2015 a 2020, nas bases de dados eletrônicos 

MEDLINE via PubMed, Literatura Latino-Americana e do Caribe 

em Ciências da Saúde (LILACS) via Biblioteca Virtual em Saúde 

– BVS e Cochrane Library. A pesquisa foi realizada em outubro 

de 2020, sem restrição territorial ou de idioma, utilizando em 

associação as palavras-chaves “Low-intensity Light Therapy” 

OR “Photobiomodulation” OR “Laser” AND “Oral Mucositis”. 

A seleção dos estudos foi conduzida de acordo com os 

seguintes critérios de inclusão: ensaios clínicos randomizados, 

disponíveis na íntegra e com resolução completa do caso, 

publicados até outubro de 2020; os participantes avaliados nos 

estudos apresentavam algum grau de MO ou risco de 

desenvolver a doença; em pelo menos um dos grupos de 

estudo, os participantes foram submetidos à terapia laser de 

baixa intensidade; estudos publicados entre os anos de 2015 e 

2020. Artigos anteriores a 2015 e com temas divergentes à 

utilização do laser de baixa intensidade na mucosite oral, foram 

excluídos. 

Os artigos que atenderam aos critérios de inclusão pré-

estabelecidos, foram selecionados para análise dos títulos e 

resumos, sendo excluídos os estudos em duplicidade. Em 

casos de informações insuficientes, os artigos foram lidos 

integralmente e os detalhes metodológicos dos estudos, foram 

registrados: autores e ano de publicação, objetivos, detalhes 
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dos participantes, grupos de estudo, principais resultados e 

conclusões. 

 Ao final, foi realizada uma pesquisa manual na lista de 

referências dos artigos selecionados, sendo incluídos estudos 

relevantes à esta revisão. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

 De acordo com a estratégia de busca utilizada, foram 

encontrados 91 artigos. Após a eliminação dos artigos 

duplicados, 61 artigos forma submetidos à análise dos títulos e 

resumos. Foram excluídos os estudos que não atendiam aos 

critérios de inclusão estabelecidos, sendo 8 artigos 

selecionados para leitura na íntegra e, posteriormente, incluídos 

nesta revisão. Entre as referências dos artigos selecionados, 

mais 1 ensaio clínico, de relevância para a presente pesquisa, 

foi incluído. Portanto, 9 ensaios clínicos foram incluídos e 

avaliados neste estudo (Figura 1).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TERAPIA DE FOTOBIOMODULAÇÃO NA PREVENÇÃO E TRATAMENTO 
DA MUCOSITE ORAL EM PACIENTES ONCOLÓGICOS: UMA REVISÃO 

DE ENSAIOS CLÍNICOS 
 

470 
 

Figura 1. Estratégia de pesquisa e seleção dos artigos para 

revisão. 

Fonte: Autores. 

 

 A Tabela 1 apresenta as características metodológicas e 

principais resultados dos estudos selecionados para esta 

revisão.  
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Tabela 1. Características dos estudos selecionados. 

Estu

do 

(ano

) 

Objetivo Populaç

ão 

Grupos Princip

ais 

Resulta

dos 

Conclus

ão 

Ama

dori 

et al. 

(201

6) 

Verificar 

se a 

TLBI 

pode ser 

útil para 

reduzir o 

grau de 

MO 

relacion

ada à 

quimiote

rapia 

e dor em 

crianças. 

 

123 

crianças 

entre 3 e 

18 anos 

de idade 

recebend

o 

quimioter

apia para 

malignida

des 

hematoló

gicas, 

tumores 

sólidos 

ou TCTH 

e 

apresent

ando MO 

grau II ou 

superior. 

 

Grupo 

laser: 

irradiaçã

o com 

laser 

(830nm, 

150 mW, 

tamanho 

do ponto 

1cm², 

por 30s, 

4,5J/cm²

) no dia 

1 do 

diagnósti

co de 

MO e 

mais 3 

dias 

consecut

ivos. 

 

O grau 

de MO 

reduziu 

progres

sivamen

te em 

ambos 

os 

grupos. 

As 

crianças 

submeti

das à 

TLBI 

relatara

m 

menos 

dor e 

precisar

am de 

menos 

analgesi

a 

Este 

estudo 

demonst

rou a 

eficácia 

da TLBI 

na 

redução 

da dor 

devido à 

MO 

induzida 

por 

quimioter

apia. 
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Grupo 

controle

: terapia 

simulada 

(placebo

). 

 

adiciona

l. 

Gaut

am 

et al. 

(201

5) 

Avaliar 

os 

efeitos 

da TLBI 

para a 

prevenç

ão e 

tratamen

to da 

MO 

induzida 

por 

radiotera

pia em 

paciente

s idosos 

com 

câncer 

de 

cabeça 

46 

pacientes 

acima de 

60 anos, 

com 

diagnósti

co 

recente 

de 

câncer 

de 

cabeça e 

pescoço, 

e 

radiotera

pia 

agendad

a. 

Grupo 

laser: 

higiene 

oral e 

TLBI 

(laser 

hélio-

neon, 

632,8nm

, 

0,024W, 

36J, 6 

pontos 

intraorai

s, 

tamanho 

do ponto 

do 1 

cm², 

125s, 5 

sessões 

Houve 

um 

número 

significa

tivament

e menor 

de 

paciente

s que 

apresen

taram 

MO 

grave 

(grau III 

/ IV) e 

dor oral 

intensa 

no 

grupo 

laser do 

que no 

A TLBI 

foi eficaz 

na 

redução 

da 

gravidad

e e 

duração 

da MO 

induzida 

por 

radiação 

e da dor 

oral em 

paciente

s idosos 

com 

câncer 

de 

cabeça e 

pescoço. 
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e 

pescoço. 

por 

semana)

. 

 

Grupo 

placebo

: higiene 

oral 

antes e 

após a 

radiotera

pia. 

 

grupo 

placebo 

no final 

da 

radioter

apia. 

Além de 

menor 

perda 

de peso 

no 

grupo 

laser. 

 

Gob

bo 

et al. 

(201

8) 

Demonst

rar a 

eficácia 

da 

TFBM 

laser em 

compara

ção com 

o 

placebo 

no 

tratamen

to da 

MO 

101 

crianças 

com grau 

≥2 de 

MO 

induzida 

por 

quimioter

apia. 

Grupo 

TFBM: 

irradiaçã

o com 

laser 

diodo 

(660nm 

e 970nm 

combina

dos, 

3.2W, 

320mW/

cm², 

36.8 

93,7% 

dos 

paciente

s da 

TFBM e 

72% 

dos 

paciente

s do 

placebo 

tinham 

grau de 

MO <3 

no dia 

O estudo 

confirma 

que a 

TFBM 

com 

laser de 

baixa 

intensida

de é 

segura, 

viável e 

eficaz e 

deve ser 

introduzi
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grave 

em 

paciente

s 

oncológi

cos 

pediátric

os. 

 

J/cm², 

tamanho 

do ponto 

1cm², 8J 

e 25s 

por 

ponto) 

em toda 

a 

cavidade 

oral por 

4 dias 

consecut

ivos. 

 

Grupo 

placebo

: os 

paciente

s 

recebera

m a 

repetiçã

o exata 

da 

modalid

ade de 

tratamen

+7. Uma 

redução 

significa

tiva da 

dor foi 

registra

da no 

dia +7 

no 

grupo 

TFBM. 

da como 

a terapia 

padrão 

para 

paciente

s infantis 

afetados 

por MO 

quimioin

duzida. 
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to, mas 

sem 

qualquer 

emissão 

de laser. 

 

Gon

zále

z-

Arria

gad

a et 

al. 

(201

7) 

Avaliar a 

eficácia 

da TLBI 

para o 

manejo 

de 

efeitos 

colaterai

s 

agudos 

em 

paciente

s 

submeti

dos a 

radiotera

pia de 

cabeça 

e 

pescoço, 

com 

216 

pacientes 

submetid

os à 

radiotera

pia de 

cabeça e 

pescoço. 

Grupo 

laser: 

irradiaçã

o com 

laser 

(660nm, 

100mW, 

60J/cm² 

10s por 

ponto) 

começo

u no 

mesmo 

dia que 

a 

radiotera

pia e foi 

aplicada 

3 vezes 

por 

semana. 

 

Nenhum

a 

diferenç

a 

estatísti

ca foi 

observa

da entre 

os 

grupos 

laser e 

controle 

quanto 

à 

presenç

a 

e 

gravidad

e de 

MO. 

Pacient

es do 

A TLBI e 

a 

inclusão 

de 

profissio

nais de 

higiene 

bucal 

na 

equipe 

oncológi

ca 

contribui 

para 

reduzir a 

morbida

de 

resultant

e de MO 

e outros 

efeitos 
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ênfase 

em MO 

e sua 

morbida

de. 

 

Grupo 

controle

: o laser 

não foi 

administ

rado. 

 

grupo 

laser 

tiveram 

menor 

interrup

ção da 

terapia 

oncológi

ca 

devido à 

MO, 

graus 

mais 

elevado

s 

aparece

ram 

uma 

semana 

mais 

tarde 

que no 

grupo 

controle, 

além de 

menor 

frequên

colaterai

s, 

aumenta

ndo a 

qualidad

e de vida 

de 

paciente

s com 

câncer 

de 

cabeça e 

pescoço 

submetid

os à 

radiotera

pia. 
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cia de 

trismo. 

 

Mag

ro et 

al. 

(201

6) 

Determi

nar se 

cuidados 

bucais 

podem 

reduzir 

as taxas 

de 

abandon

o do 

tratamen

to 

anticânc

er. 

187 

pacientes 

com 

carcinom

a de 

cabeça e 

pescoço 

submetid

os a 

radiotera

pia, com 

ou sem 

quimioter

apia, no 

Hospital 

São 

Vicente 

de Paulo 

de Passo 

Fundo. 

Grupo 

laser: 

paciente

s 

recebera

m 

cuidados 

diários, 

orientaç

ão, 

tratamen

to 

odontoló

gico e 

aplicaçã

o 

adjuvant

e da 

TLBI 

(830nm, 

100mW, 

4J/cm²) 

durante 

todo o 

período 

Altas 

pontuaç

ões de 

dor e 

graus 

de MO 

foram 

observa

das 

entre 

paciente

s do 

grupo 

controle. 

A 

interrup

ção do 

tratame

nto com 

radiação 

foi de 

2,4% 

dos 

paciente

s do 

Os 

resultado

s da 

lasertera

pia na 

prevençã

o e 

tratamen

to de MO 

em 

paciente

s 

tratados 

por 

quimioter

apia ou 

radiotera

pia para 

câncer 

avançad

o de 

cabeça e 

pescoço 

pode ser 
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que 

realizara

m 

radiotera

pia. 

 

Grupo 

controle

: 

avaliaçã

o 

odontoló

gica e 

acompa

nhament

o. 

 

grupo 

laser e 

no 

controle 

34,6%. 

em 

breve 

proposto 

como um 

novo 

padrão 

de 

atendime

nto, 

diminuin

do as 

chances 

de 

abandon

o do 

tratamen

to. 

 

Marí

n-

Con

de 

et al. 

(201

9) 

Avaliar a 

eficácia 

da 

TFBM 

com 

laser de 

baixa 

intensida

de na 

prevenç

26 

pacientes 

com 

idade 

entre 18 

e 65 

anos, 

com 

diagnósti

co de 

Grupo 

laser: 

irradiaçã

o com 

laser 

(940nm, 

0,5W, 

0,5J/s, 

6s por 

ponto, 

A partir 

da 

quinta 

semana 

do 

tratame

nto, 

72,7% 

do 

grupo 

A TFBM 

com 

laser de 

baixa 

intensida

de reduz 

a 

incidênci

a e 
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ão e 

tratamen

to da 

MO 

causada 

por 

radioqui

mioterap

ia em 

paciente

s com 

diagnósti

co de 

carcino

ma de 

células 

escamos

as oral. 

 

carcinom

a de 

células 

escamos

as na 

cavidade 

oral, 

recebend

o 

tratament

o 

combina

do de 

radiotera

pia e 

quimioter

apia. 

 

0,036cm

²) em 72 

pontos 

intraorai

s. 

 

Grupo 

controle

: terapia 

simulada

. 

laser 

apresen

tou MO 

0, 

enquant

o no 

grupo 

controle, 

20,0% 

apresen

taram 

MO 

grau 0 e 

40% 

apresen

taram 

grau II. 

 

gravidad

e 

de MO 

em 

paciente

s 

tratados 

com 

radiotera

pia e 

quimioter

apia. 

 

Oton

-

Leite 

et al. 

(201

5) 

Avaliar o 

efeito da 

TLBI na 

gravidad

e da MO 

em 

paciente

s 

30 

pacientes 

com 

câncer 

de 

cabeça e 

pescoço 

agendad

os para 

Grupo 

laser: 

irradiaçã

o com 

laser 

(660nm, 

25mW, 

6,2J/cm²

, 0,24J 

O grupo 

laser 

ativo 

mostrou 

uma 

redução 

na 

gravidad

e da 

A TLBI 

trouxe 

uma 

melhora 

clínica 

em 

paciente

s com 

câncer 
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com 

câncer 

de 

cabeça 

e 

pescoço 

e na 

liberaçã

o de 

mediado

res 

inflamat

órios na 

saliva. 

 

quimiorra

dioterapi

a. 

por 

ponto, 

10s por 

ponto) 

três 

vezes 

por 

semana, 

em dias 

alternad

os, 

durante 

7 

semana

s. 

 

Grupo 

controle

: luz 

laser 

inativa 

(placebo

). 

 

MO, que 

cursou 

com 

diminuiç

ão 

significa

tiva da 

concentr

ação 

salivar 

dos 

fatores 

de 

crescim

ento 

EGF e 

VEGF. 

de 

cabeça e 

pescoço 

submetid

os a 

quimiorr

adiotera

pia e 

com MO. 

 

Salv

ador 

et al. 

Avaliar o 

efeito da 

TFBM 

na 

51 

pacientes 

com 

Grupo 

TFBM: 

irradiaçã

o com 

A TFBM 

reduziu 

significa

tivament

A TFBM 

trouxe 

uma 

redução 
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(201

7) 

redução 

da 

gravidad

e da MO 

em 

paciente

s 

submeti

dos a 

TCTH e 

sua 

relação 

com 

a 

modulaç

ão da 

resposta 

inflamat

ória. 

 

pelo 

menos 

14 anos 

de idade, 

TCTH 

agendad

o e 

tratament

o 

planejad

o, que 

consiste 

em um 

mieloabla

tivo. 

laser 

(660nm, 

40mW, 

0,016J, 

4J/cm², 

tamanho 

do ponto 

0,04cm², 

4s por 

ponto) 

desde o 

primeiro 

dia de 

condicio

namento 

até o 

sétimo 

dia pós-

transpla

nte. 

 

Grupo 

controle

: foi 

realizad

a 

apenas 

e a 

gravidad

e da M) 

de 

D+7 a 

D+11. T

odos os 

paciente

s do 

grupo 

controle 

que 

desenvo

lveram 

MO 

grau ≥ 2 

tiveram 

um 

aument

o de 

CXCL8 

na 

saliva 

em 

D+7.  A 

TFBM 

levou à 

na 

gravidad

e da MO 

em 

paciente

s 

submetid

os a 

TCTH, e 

esta 

redução 

foi 

associad

a a uma 

diminuiç

ão no 

nível 

salivar 

de 

CXCL8. 
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higiene 

bucal. 

 

diminuiç

ão em 

CXCL8 

em D+7 

em 85% 

dos 

paciente

s, 

enquant

o 70,8% 

dos 

paciente

s do 

grupo 

controle 

apresen

taram 

um 

aument

o. 

 

Silva 

et al. 

(201

5) 

Avaliar o 

impacto 

da TLBI 

na MO e 

qualidad

e de 

vida de 

39 

pacientes

, com 

idade 

acima de 

14 anos, 

agendad

Grupo 

laser: 

irradiaçã

o com 

laser 

(660nm, 

40mW, 

O grupo 

laser 

apresen

tou MO 

menos 

grave 

do que 

O uso da 

TLBI 

reduziu a 

gravidad

e da MO 

quimioin

duzida, 
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paciente

s com 

TCTH. 

 

os para 

regime 

de 

condicion

amento 

quimioter

ápico de 

alta dose 

com ou 

sem 

irradiaçã

o 

corporal 

total. 

4J/cm², 

4s por 

ponto, 

0,16J 

por 

ponto) 

diariame

nte a 

partir do 

1º dia de 

regime 

de 

condicio

namento 

até o 7º 

dia pós-

transpla

nte. 

 

Grupo 

controle

: não 

recebeu 

lasertera

pia. 

o grupo 

controle. 

No 

entanto, 

não 

houve 

diferenç

a entre 

os 

grupos 

no que 

se 

refere à 

qualidad

e de 

vida. 

 

mas não 

foi eficaz 

na 

melhoria 

da 

qualidad

e de vida 

relaciona

da à 

saúde 

bucal 

dos 

paciente

s 

submetid

os ao 

TCTH. 

 

Fonte: Autores. 

MO: Mucosite Oral. TLBI: Terapia laser de baixa intensidade. 

TFBM: Terapia de fotobiomodulação. TCTH: Transplante de 
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Células-Tronco Hematopoiéticas. EGF: Fator de crescimento 

epidérmico. VEGF: Fator de crescimento endotelial vascular. 

 

A MO é um efeito colateral muito frequente em pacientes 

submetidos a transplante de células-tronco hematopoiéticas 

(TCTH), ocasionada pelas altas doses administradas na 

quimioterapia mieloablativa (SUNG et al., 2017).  

A TFBM, como observado na Tabela 1, tem se mostrado 

uma alternativa promissora ao tratamento da MO, sendo foco 

de diversos estudos na Odontologia (SALVADOR et al., 2017; 

GONZÁLEZ-ARRIAGADA et al., 2017). Deve-se considerar os 

diferentes protocolos utilizados nestas pesquisas, o que dificulta 

a comparação dos resultados. 

Nos estudos realizados por Silva et al. (2015), Amadori 

et al. (2016) e Salvador et al. (2017), o uso de TLBI no 

tratamento e prevenção da MO em pacientes com TCTH,  

apresentou resultados promissores à esta terapia, com 

diminuição no grau de MO e na dor dos pacientes, sendo a 

última devido à inibição do sinal nocioceptivo proveniente dos 

nervos periféricos, promovida pelo laser.  

No entanto, apesar da redução na gravidade da MO, 

Silva et al. (2015), não observaram benefícios da TLBI na 

qualidade de vida relacionada à saúde bucal dos pacientes com 

TCTH submetidos a esta terapia, quando comparados ao grupo 

controle. É possível, que isso ocorra, devido à fatores 

relacionados aos longos períodos de hospitalização, 

afastamento da família, isolamento e incerteza da cura, que os 

pacientes com TCTH estão sujeitos, o que pode influenciar 
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diretamente na qualidade de vida desses indivíduos, devido as 

consequencias físicas e psicológicas impostas pelo tratamento. 

A eficácia de um tratamento pode ser alterada por 

variáveis relacionadas à idade, cooperação do paciente e 

alterações na farmacocinética e farmacodinâmica (SUNG et al., 

2017). Nesse sentido, o uso da TFBM  apresenta vantagens 

com relação as demais terapias adjuvantes, com resultados 

eficazes tanto na população idosa, como apresentado por 

Gautam et al. (2015), quanto na população infantil, como nos 

estudos de Amadori et al. (2016) e Gobbo et al. (2018), com 

menor risco de insucesso devido à cooperação do paciente, por 

ser uma técnica rápida, indolor e com resultados favoráveis ao 

tratamento da MO, não estando sujeita a alterações 

farmacocinéticas e farmacodinâmicas, por se tratar de um 

terapia por luz. 

Sabe-se que a MO deriva de mecanismos complexos 

tanto nos tecidos epiteliais da mucosa quanto nos tecidos 

subepiteliais (AMADORI et al., 2016). Então, para o tratamento 

da MO, é necessário o uso de terapias capazes de atuar em 

cada um desses níveis.  

Em particular na TFBM, a luz com o comprimento de 

onda compatível com a cor vermelha (ʎ 632-660nm) atua nas 

camadas superficiais e nos tecidos epiteliais, enquanto a luz 

com o comprimento de onda compatível com a cor 

infravermelha (ʎ 780-901nm), penetra mais profundamente nos 

tecidos subepiteliais (AMADORI et al., 2016). 

Nesta perspectiva, conforme observado nos estudos de  

Magro et al. (2016) e Marín-Conde et al. (2019), os efeitos 

analgésicos e a redução no abandono do tratamento 
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antineoplásico, associados aos cuidados com a higiene oral, 

além da diminuição na incidência de MO, ao utilizar lasers  com 

comprimentos de onda correspondentes ao infravermelho, 

(ʎ830nm) e (ʎ 940nm), respectivamente, estão relacionados à 

maior penetração dessa luz nos tecidos subepiteliais, levando 

à analgesia, pela supressão do sinal dos nervos periféricos 

(AMADORI et al., 2016), e consequente redução dos efeitos 

adversos e interrupção do tratamento. A menor incidência de 

MO relacionada ao uso do laser, ocorre, possivelmente, pela 

ativação de genes envolvidos na diferenciação de 

queratinócitos (ANTUNES et al., 2018). 

Resultados favoráveis também foram encontrados por 

Oton-Leite et al. (2015) e Gonzalez-Arriagada et al. (2017), ao 

utilizarem o laser vermelho (ʎ 660nm), três vezes por semana, 

em pacientes com câncer de cabeça e pescoço submetidos à 

radioterapia e/ou quimioterapia, sendo observadas modulação 

da inflamação, estímulo ao reparo tecidual, diminuição na 

morbidade e melhora na qualidade de vida destes pacientes. 

Estes efeitos emitidos sobre as células, da região do vermelho 

visível ao infravermelho próximo, ocorrem pela excitação dos 

componentes da cadeia respiratória, na mitocôndria, 

aumentando o seu metabolismo. 

 

CONCLUSÕES 

 

 De acordo com os resultados encontrados na presente 

revisão, a TFBM com uso dos lasers nos comprimentos de onda 

vermelho e infravermelho, é considerada uma opção 

terapêutica segura e eficaz no tratamento e prevenção da MO 



TERAPIA DE FOTOBIOMODULAÇÃO NA PREVENÇÃO E TRATAMENTO 
DA MUCOSITE ORAL EM PACIENTES ONCOLÓGICOS: UMA REVISÃO 

DE ENSAIOS CLÍNICOS 
 

487 
 

induzida por quimioterapia e/ou radioterapia, com redução da 

dor e da gravidade da MO, sendo esta terapia, capaz de induzir 

à cicatrização das lesões orais e, consequentemente, diminuir 

as chances de abandono do tratamento. Apesar disso, é 

importante que mais estudos sejam realizados para elaboração 

de um protocolo de irradiação definitivo, que permita a inclusão 

da TFBM no atendimento padrão a pacientes oncológicos 

acometidos por MO decorrente do tratamento antineoplásico. 
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RESUMO: O adenoma pleomórfico é uma lesão neoplásica, 
benigna cuja sua origem é glandular e ocorre, comumente, na 
região de glândulas salivares maiores. Acomete com maior 
frequência na parótida, tendo prevalência de aproximadamente 
70% a 90% dos casos de tumores de glândulas salivares 
confirmados. Em geral, se caracteriza como um nódulo firme, 
de crescimento lento e indolor. Intraoralmente são incomuns 
podendo ocorrer no palato, sendo rara na região 
submandibular. Esse trabalho tem por objetivo apresentar um 
relato de caso clínico de paciente masculino, leucoderma na 
terceira década de vida, portador de adenoma pleomórfico em 
região de parótida e interrelacionar com a literatura recente, a 
partir de uma revisão narrativa/crítica com atenção às 
características clínicas, tratamento e prognóstico. Foi realizada 
exérese do tumor, cuja análise histopatológica diagnosticou 
adenoma pleomórfico, como um dos aspectos dessa lesão é a 
possibilidade de recidivar o paciente segue em 
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acompanhamento, sem sinais de recorrência até a presente 
data. O caso relatado assim como o levantamento bibliográfico 
contribui para o melhor conhecimento acerca dessa importante 
neoplasia.  
Palavras-chave: Neoplasia Benigna, Patologia Bucal, Cirurgia 
Bucal. 
 
INTRODUÇÃO 

 

O adenoma pleomórfico, ou neoplasia mista benigna, é 

a patologia de glândula salivar maior mais comum, sobretudo, 

de glândula parótida, Espinosa et al (2018); Silva et al (2015). 

Esses tipos de tumores formam um grupo muito heterogêneo 

de lesões, que acomete tanto glândulas salivares menores 

quanto maiores OCHAL et al (2019). 

No entanto, de todas as glândulas salivares, a parótida é 

a mais acometida, Loh et al (2017). De acordo com Porto et al 

(2014), dentre todos os tumores diagnosticados como adenoma 

pleomórfico, cerca de 70% a 80% localizam-se nas parótidas 

onde é comum a formação de uma massa nodular submucosa 

e móvel. Caracterizada pela consistência firme, por 

apresentarem crescimento lento e expansivo, cedendo pouco à 

palpação com compressão. Já no caso das lesões intraorais 

ocorrem preferencialmente no palato seguido pelo lábio 

superior e mucosa jugal, conforme (OLIVEIRA  et al., 2016).  

De acordo com a classificação histológica publicada pela 

OMS em 2005, há 10 tipos de tumores benignos e 24 tipos de 

tumores malignos das glândulas salivares que podem ser 

distinguidos. Evidencia-se a raridade de acometimento dessas 

neoplasias, pois representam apenas 3% a 4% dos tumores de 

cabeça e pescoço. Desses, aproximadamente 80% delas 
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ocorrem na glândula parótida e, geralmente, apresentam-se 

como uma lesão parotídea única (OCHAL et al., 2019). 

No que se refere à unilateralidade de surgimento de 

neoplasias da parótida são muito raras e, em geral, têm o 

mesmo tipo histológico, e em casos de ipsilateralidade são 

ainda mais raros, considerados como um fenômeno 

extremamente incomum, descrito pela primeira vez por Takana, 

no ano de 1953 (OCHAL et al., 2019).  

A etiologia dessa lesão ainda é bastante controversa na 

literatura atual, uma das mais aceitas é a que o adenoma 

pleomórfico desenvolva- se a partir de uma mistura de 

elementos ductais e células mioepiteliais, Porto et al (2014). As 

características histológicas evidenciam a existência de uma 

grande heterogeneidade desse tumor, com proliferação celular 

de número variável, sendo, portanto, considerado um 

verdadeiro tumor misto, apresentando características 

mioepiteliais, estruturas ductiformes e um estroma de tecido 

condróide, mixóide, hialino, adiposo e/ou ósseo, possuindo 

cápsula conjuntiva fibrosa de espessura e integridade variáveis. 

Por causa dessa variação, muitos padrões diferentes podem 

ser vistos em diferentes áreas do mesmo tumor, motivando o 

seu nome, pleomórfico (do grego, significando muitas formas) 

(SOUSA et al., 2013). 

O termo "pleomórfico" além da variedade de aspectos 

histológicos encontrados, também está relacionado à variedade 

de componentes conjuntivos presentes e deve-se às 

propriedades multipotenciais das células mioepiteliais. O 

adenoma pleomórfico é um tumor encapsulado, bem 

circunscrito, a cápsula pode ser incompleta ou mostrar 

infiltração pelas células tumorais (PORTO et al., 2014). 
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Esse tumor pode se desenvolver em qualquer idade, 

apesar de aparecer com maior incidência em indivíduos 

distribuídos entre a terceira e a sexta décadas de vida, com uma 

maior predominância no gênero feminino, Porto et al (2014). 

Clinicamente, apresenta-se como uma massa indolor, recoberta 

por mucosa íntegra e de coloração normal, persistente de 

crescimento lento e na maioria dos casos, não provoca 

ulceração da mucosa subjacente. Geralmente tem dimensões 

de 2 a 3 centímetros, muito embora, também possam atingir 

grandes volumes. Pode ocorrer, ocasionalmente, aumento 

súbito de volume, nesses casos, deve-se levar em 

consideração que há indício presuntivo de transformação 

maligna da lesão (SOUSA et al., 2013); (OLIVEIRA et al., 2016); 

(SILVA et al.,2015). 

Os exames complementares no diagnóstico desse tipo 

de tumor e também durante o período de acompanhamento dos 

pacientes são: tomografia computadorizada, ultrassonografia e 

ressonância magnética. O exame histopatológico dessa 

neoplasia, geralmente, apresenta-se bem delimitada por 

cápsula de tecido conjuntivo fibroso, com parênquima 

constituído por células epiteliais ductais e células mioepiteliais. 

Além da possibilidade de ser encontradas áreas ductiformes, 

sólidas, mixoides, hialinas, plasmocitoides, osteoides e 

condroides, além de metaplasia escamosa (OLIVEIRA et al., 

2016). 

O tratamento de eleição para o adenoma pleomórfico de 

glândula parótida consiste na excisão cirúrgica, com pequena 

margem de segurança, incluindo a mucosa de revestimento 

com o objetivo de se evitar recidivas, Oliveira et al (2016). Essa 

modalidade de tratamento apresenta excelente prognóstico 
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pode ser considerado excelente com taxa de até 95% de cura, 

quando a remoção é realizada a partir de uma técnica cirúrgica 

adequada, mas pode recorrer após a exérese e apresenta rara 

transformação maligna (KANATAS et al., 2018); (SILVA et al., 

2015).  

Os casos nos quais há maiores índices de recidivas são 

os tumores que acometem as glândulas salivares menores e na 

variedade mucóide, rica em estroma, e a transformação 

maligna é mais observada em tumores marcadamente celulares 

(SILVA et al., 2015).  

O adenoma pleomórfico de parótida pode ser um desafio 

de tratamento e tem resultados variáveis levando à 

necessidade de maior investigação acadêmica para que haja 

mais efetividade desde o diagnóstico mais rápido até mesmo 

quanto à escolha e planejamento cirúrgico mais adequado. 

Para tanto, o objetivo desse estudo foi relatar um caso clínico 

de ademona pleomórfico de parótida com o arcabouço da 

literatura recente dessa patologia, por meio dos vários bancos 

de dados online, tendo como termos-chave cirurgia bucal, 

tumores de glândula parótida, adenoma pleomórfico de 

parótida, neoplasias de glândula parótida, adenoma 

pleomórfico, neoplasia benigna, patologia bucal (KANATAS et 

al., 2018).  

Haja vista, a possibilidade de proporcionar melhorias no 

manejo dessa patologia tanto para a equipe multidisciplinar em 

ambiente hospitalar como também para os acadêmicos e 

profissionais da área odontológica e para proporcionar 

melhorias da qualidade de vida relacionada à saúde, 

propriamente dita, dos pacientes acometidos por esse tumor. 
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CASO CLÍNICO:  

 

 Paciente GSS, leucoderma, 39 anos e do gênero masculino 

foi encaminhado para o ambulatório de Cirurgia Buco-Maxilo-

Facial do Hospital Universitário – UNIVASF apresentando 

aumento de volume na face.  

 O mesmo relatou estar com “o caroço” há cerca de 6 anos 

e que não sentia dores. 

 Ao exame físico observamos massa com consistência 

borrachoide, bem delimitada, ovalada, móvel, com cerca de 5 

cm localizada na região pré-auricular esquerda com tecido 

cutâneo sobrejacente normal.  

 Ao exame intraoral, não foi verificado nenhum sinal clínico 

evidente de tumefação, ulceração ou supuração.  

 A Tomografia Computadorizada Helicoidal com janela para 

tecidos moles apontou um tecido isodenso contrastando no seu 

limite interno com a glândula parótida e com os tecidos 

superficiais. 

 Diante da aparência clínica evidente de benignidade e de 

hipóteses diagnóstica bem sugestiva, optou-se pela biópsia 

excisional através da enucleação. 

 A lesão foi removida por dissecção extracapsular com a 

intenção de remover a totalidade da lesão e tecidos 

eventualmente intrincados à patologia. Assim, a lesão foi 

removida com sua cápsula e com ácinos parotídeos associados 

e pequena quantidade de tecido subcutâneo circunjacente. Por 

fim, os tecidos foram reposionados com sutura por planos e 

intradérmica.  

 O resultado do exame anatomopatológico apontou: 

neoplasia bem delimitada e encapsulada, composta de 



ADENOMA PLEOMÓRFICO DE PARÓTIDA: RELATO DE CASO 

 

496 
 

proliferação de células mioepiteliais, em graus variados de 

celularidade e disposição, embebidas de estroma mixoide 

hialinizado com focos de diferenciação cartilaginosa. As células 

mioepiteliais apresentam diversas formas de apresentação, 

desde poligonais, basolóides e fusiformes, apresentando 

citoplasma com quantidade variável e núcleos regulares. Não 

se observam mitoses ou necrose coagulativa. Tecido glandular 

não neoplásico adjacente, sem alterações histológicas 

significativas. 

 Tais achados levaram à conclusão de tratar-se de Adenoma 

Pleomórfico. 

 O paciente evoluiu sem complicações cirúrgicas e sem 

queixas. Até o momento o mesmo se encontra em 

acompanhamento de um ano pós-operatório, sem exibir sinais 

de recidiva. E ciente da necessidade de permanecer em 

acompanhamento anual.  

 

Figura 1. Imagens iniciais do caso. (A) tomografia 

computadorizada multislice apontando grande massa na região 

da parótida esquerda, vista axial. (B) tomografia 

computadorizada multislice apontando grande massa na região 

da parótida esquerda, vista frontal. (C) e (D) Grande 

abaulamento aspecto extra-oral do paciente.  
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Fonte: Arquivo próprio. 

Figura 2. Exérese da lesão, por meio de enucleação (A), (B) 

e (C) Transoperatório exibindo a retirada total da lesão, (D) 

Aspecto macroscópico da peça cirúrgica. 

 

 
Fonte: Arquivo próprio. 
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Figura 3. Fotos do pós-operatório. (A) Foto imediatamente 

após a realização da cirurgia.  (B) Aspecto após 7 dias. (C) 

Aspecto após 30 dias. (D) Foto evidenciando o resultado final, 

pode-se observar ausência de assimetrias. 

 

 
Fonte: Arquivo próprio. 
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RESULTADOS E DISCUSSÃO 

  

 Os adenomas pleomórficos são responsáveis pela maioria 

das neoplasias salivares e ocorrem mais comumente no lobo 

superficial da glândula parótida, Erickson et al (2017). Como 

consequência de o adenoma pleomórfico apresentar-se como 

uma lesão de crescimento lento e indolor, pode haver um 

intervalo prolongado entre o surgimento dos primeiros sinais e 

sintomas até o diagnóstico definitivo e seu tratamento (SOUSA 

et al., 2013).  

 Consoante à Oliveira, et al (2016) ao passo que, em seu 

estudo também identificou que essa neoplasia geralmente 

apresenta-se de forma assintomática e de crescimento lento, e 

o intervalo de tempo entre o surgimento e o diagnóstico, dos 

relatos clínicos em seu estudo foi de 15 anos e a média de 

diagnóstico de 25 meses de evolução. 

 Esse fato ocorreu no caso clínico relatado nesse estudo em 

que o paciente só procurou o serviço especializado 

odontológico após um longo período de evolução da lesão de 

seis anos.  

 A distribuição de acometimento dessa lesão entre os 

gêneros é relativamente estável para a maioria dos autores. 

Witt et al (2015) apontam que a incidência é normalmente 

distribuída com pico de incidência na quinta e sexta década 

para homens e mulheres, respectivamente, Porto et al (2014). 

Embora Erickson et al (2017) afirmarem que ocorrem mais 

comumente da quarta à quinta década de vida, mas pode 

ocorrer em uma ampla faixa etária. Esses tumores podem 

envolver as glândulas salivares submandibulares e menores, 
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mas raramente envolvem glândulas sublinguais (ERICKSON et 

al., 2017).  

 A etiologia do adenoma pleomórfico permanece bastante 

incerta, no entanto, a lesão tem sido descrita como de origem 

epitelial com anormalidades cromossômicas, Silva et al (2015). 

O adenoma pleomórfico (AP) é a neoplasia mais comum da 

glândula parótida, sendo responsável por 70% a 80% de todos 

os tumores de parótida. 1-3 A incidência anual global é de 2,4–

3,05 por 100.000 (população) (ESPINOSA et al., 2018). 

 A primeira avaliação diagnóstica por imagem para 

neoplasias de parótida geralmente é a ultrassonografia, mas 

essa avaliação não determina a indicação de tratamento 

cirúrgico, Emodi et al (2010). A avaliação da tomografia 

computadorizada (TC) ou ressonância magnética não é 

essencial, apesar de que, pode ser indicada em casos 

selecionados para o planejamento do tratamento efetivo (LOH 

et al (2017). 

  A punção aspirativa por agulha fina (PAAF), guiada ou não 

por ultrassom, pode ser usada como exame diagnóstico 

complementar, sobretudo quando se suspeita de uma 

manifestação não característica de adenoma pleomórfico, 

Maahs et al (2015). A utilização da PAAF é diferenciar tumores 

benignos de malignos, porque geralmente não é possível 

estabelecer o diagnóstico histológico definitivo (FILIPPO et al., 

2014).  

 As neoplasias glandulares benignas e malignas em fases 

iniciais podem apresentar características clínicas intraorais 

semelhantes, Oliveira et al (2016). Por isso, a realização da 

biópsia incisional é contra-indicada, porque costuma ser causa 

de implante neoplásico e, consequentemente, de recorrência de 



ADENOMA PLEOMÓRFICO DE PARÓTIDA: RELATO DE CASO 

 

501 
 

adenomas pleomórficos e neoplasias malignas (MAAHS et al., 

2015).  

 Apesar originalmente benigno, a incidência de recorrência 

local após a cirurgia oriunda do tratamento inicial foi há muito 

reconhecido, Abu-ghanem et al (2016); Loh et al (2017); Sousa 

et al (2013). Esses tumores não têm indicação para serem 

enucleados em prática cirúrgica contemporânea e a técnica da 

parotidectomia parcial ou total, ou dissecção extracapsular, são 

as operações de escolha na apresentação inicial (KANATAS et 

al., 2018).  

 A maioria dos autores concorda quanto à identificação dos 

riscos dos fatores que podem levar a recidiva dessa doença, 

incluindo idade, gênero, localização e características 

histológicas, Tarsitano et al (2014). Outro aspecto 

preponderante e já estabelecido é que múltiplas recorrências de 

adenomas pleomórficos aumentam a possibilidade de 

transformação maligna do tumor (adenoma pleomórfico em um 

carcinoma) e os pacientes com essas lesões frequentemente 

foram submetidos a uma biópsia ou excisão cirúrgica 

inadequada no passado (MAAHS et al., 2015). 

 Por isso, é bem aceito na literatura que a cirurgia é a 

modalidade de tratamento primária para esta entidade e 

diferenças na técnica cirúrgica levando a derramamento, 

excisão incompleta e violação da pseudocápsula de o tumor 

são considerados os principais fatores que contribuem para 

recorrência (ABU-GHANEM et al., 2016). 

 Conforme, Kanatas et al, 2018. Quando fatores cirúrgicos 

são examinados em detalhes, derramamento de tumor, ou 

margens invadidas, ou ambos, estão associados à recorrência, 

Oliveira et al 2016. Dos pacientes operados devido ao adenoma 
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pleomórfico, 2,86% apresentaram recorrência e esses 

pacientes eram mais jovens quando diagnosticados do que os 

casos dos pacientes que permaneceram livres de recidivas, 

Andreasen et al 2016. Além disso, a recorrência afetou 

principalmente as mulheres, exigindo atenção especial para 

mulheres mais jovens com adenoma pleomórfico 

(ANDREASEN et al., 2016). 

  De acordo com, Witt et al 2015 o adenoma pleomórfico 

recorrente deve ser individualizado. A parotidectomia total, 

dada a multicentricidade dessa lesão, principalmente nos casos 

recorrentes, é apropriada em muitos pacientes, mas pode ser 

inadequada para controlar os pleomórficos recorrentes. 

 O conhecimento do comportamento biológico dessa 

neoplasia é fator indispensável e decisivo para a escolha do 

tratamento de eleição mais adequado, Mariano et al (2011). 

Desse modo, um dos aspectos mais característicos observados 

no adenoma pleomórfico é a diversidade no tocante ao padrão 

histopatológico, cujo arranjo das células epiteliais em folhetos e 

cordões é o padrão característico desses tumores que 

independem da localização, em glândulas salivares maiores ou 

menores (SOUSA et al., 2013). 

 Os aspectos da histopatologia do presente estudo 

mostraram uma variedade na disposição das células epiteliais, 

que se apresentavam na forma de estruturas ductais, algumas 

com material mucóide no interior do lúmen, em permeio a um 

estroma mixomatoso, sendo bem encapsulada.  

 A glândula parótida possui um lobo superficial, lateral ao 

nervo facial, que compreende 4/5 do parênquima glandular, e 

um lobo profundo menor. A parotidectomia superficial com 

preservação do nervo facial é o procedimento cirúrgico mais 
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indicado, pois 90% dos tumores estão localizados no lobo 

superficial glandular e, portanto, não afetam o nervo facial. 

embora os tumores afetem mais frequentemente o lobo 

superficial, o termo a parotidectomia subtotal parece mais 

apropriada do que a parotidectomia superficial (MAAHS et al., 

2015). 

 Segundo a maioria estudos, lesões maiores parecem estar 

associadas a recorrências mais frequentes. Concordante com 

Abu-ghanem et al 2016 ao afirmarem que os pacientes nos 

quais múltiplas recorrências já ocorreram, há probabilidade  de 

risco aumentado de futuras recidivas.  

  Um aliado no tratamento desses casos é o uso 

intraoperatório de fluoresceína de sódio que se mostra bastante 

promissor no caso de adenomas recorrentes, principalmente 

nos casos que apresentam um risco de danificar o nervo facial 

(Kanatas et al., 2018).  

 A utilização dessa ferramenta auxilia, pois torna as fibras 

nervosas visíveis o que facilita o manejo cirúrgico, permite a 

preservação do nervo facial, Kanatas et al (2018). A 

fluoresceína de sódio torna as fibras visíveis inclusive quando a 

ferida está cicatrizando ou em pacientes que foram tratados 

com radioterapia. Embora a técnica seja nova e necessite 

avaliação prospectiva adicional, pode ser adequado para 

pacientes com adenomas pleomórficos recorrentes para 

permitir a preservação do nervo facial (KANATAS et al., 2018). 

 A maioria das dificuldades das técnicas e complicações das 

abordagens cirúrgicas ocorre devido à associação entre o nervo 

facial e a glândula parótida. Por isso, pode acontecer a decisão 

de realizar uma parotidectomia com sacrifício deliberado do 

tronco ou ramos do nervo facial (MAAHS et al., 2015). 
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 Essa neoplasia, em geral apresenta um padrão multifocal, 

e são difíceis de tratar. Além de também poder estar associada 

à transformação maligna, Erickson et al (2017). 

Aproximadamente entre 3% e 4% dos adenomas pleomórficos 

podem tornar‐se carcinoma ex‐adenoma pleomórfico, uma 

neoplasia maligna agressiva capaz de gerar metástase e óbito, 

Oliveira et al (2016). A microscopia do caso relatado mostra um 

tumor encapsulado com componentes epiteliais e mioepiteliais, 

bem como componentes mesenquimais e estromais. 

 O manejo do adenoma pleomórfico recorrente da glândula 

parótida é um grande desafio para o cirurgião buco-maxilo-

facial. Haja vista que a operação é difícil, além desse tipo de 

tumor ser frequentemente multinodular e até mesmo pode estar 

associado com comprometimento do nervo facial, Polat et al 

(2013). Após a recorrência somada ao risco aumentado de 

recorrência há também a possibilidade de transformação 

maligna que foi relatado recentemente como 3,3% dos casos 

(KANATAS et al., 2018).   

 A radioterapia adjuvante tem sido recomendada pela 

maioria dos autores nos achados bibliográficos nos casos em 

que há margens cirúrgicas inadequadas e em recidivas 

multinodulares ou múltiplas com baixa morbidade, Espinosa et 

al (2018). Há evidências acumuladas de séries retrospectivas 

de que a radioterapia pós-operatória resulta em um controle 

local significativamente melhor (WITT et al., 2015). 

 Ainda há bastante escassez de estudos bem elaborados 

que definam o papel da radioterapia na gestão. Quanto à 

adoção da radioterapia como indicação em seus casos clínicos, 

os cirurgiões, têm uma dificuldade em defender e indicar seu 
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uso rotineiro devido aos riscos associados a doenças malignas 

induzidas por radiação (KANATAS et al., 2018).  

 A conduta terapêutica mais utilizada para o adenoma 

pleomórfico consiste na excisão cirúrgica com margem de 

segurança, para prevenir a malignização da lesão, pois quando 

estes tumores se tornam malignos tem um comportamento 

muito agressivo podendo alcançar uma taxa de mortalidade em 

cinco anos de até 50% (SOUSA et al., 2013). 

 

CONCLUSÕES: 

 

 Esse estudo apresentou um caso de adenoma pleomórfico 

de parótida unilateral esquerda com características clínicas e 

evolução, compatíveis com os dados da literatura atual. O 

tratamento se deu por meio de excisão cirúrgica que é o mais 

indicado atualmente. Não houve qualquer sinal de recidiva, e o 

caso clínico agora está sendo proservado e continuará sendo 

por um período de tempo considerável devido à característica 

recidivante dessa neoplasia. Evidenciando-se, dessa forma, 

que houve sucesso do tratamento, e que esse, depende da 

escolha adequada da técnica cirúrgica e do cuidado para 

exérese total do referido tumor. 

 Após revisão dos conceitos atuais, pode-se dizer que uma 

avaliação minuciosa da queixa do paciente, um exame físico 

bem executado e os exames complementares por imagem e 

microscópicos são fundamentais para o diagnóstico e assim 

possibilitar um planejamento do tratamento efetivo, visto que 

essa neoplasia pode apresentar características semelhantes às 

presentes em tumores malignos, com exceção de atipias 

celulares.  
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 Vale ressaltar também a importância da participação de 

uma equipe multidisciplinar para um diagnóstico precoce do 

tumor e um tratamento menos invasivo e com melhor 

prognóstico para o paciente, envolvendo médicos, 

estomatologista, cirurgião buco-maxilo-facial, patologista oral e 

radiologista. Como também, faz-se necessário que haja cada 

vez mais estudos sobre o manejo, técnicas cirúrgicas, dessa 

lesão para propiciar melhor qualidade de vida aos pacientes 

acometidos por esse tumor e dar um melhor respaldo aos 

cirurgiões. 
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RESUMO: A neuralgia trigeminal (NT) é uma síndrome 
dolorosa que acomete o nervo trigêmio. Caracteriza-se como 
uma dor “latejante”, em “queimação”, em forma de choque 
elétrico, “agulhada” ou “facada”. Geralmente é unilateral e 
acomete principalmente indivíduos do sexo feminino, a partir 
dos cinquenta anos de idade. Seu início pode ser 
desencadeado com estímulos mínimos, como falar, mastigar, 
ou até mesmo por um leve toque. Ainda não foi definido 
claramente os fatores responsáveis pelo desencadeamento da 
dor. Independentemente das teorias, centrais ou periféricas, 
existem poucos estudos sobre o mecanismo da neuralgia do 
trigêmeo. Até agora tem sido aceitável que esse distúrbio seja 
desencadeado, por uma hiperexcitabilidade, manifestada por 
descargas anormais ou potenciais de ação ectópicos, 
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envolvendo diferentes canais iônicos. A ativação dos canais de 
sódio dependentes de voltagem, são primordiais para a 
propagação da dor, através dos neurônios nociceptivos. Já a 
hiperpolarização desencadeada pela ativação de canais de 
potássio, são essenciais para o aumento do potencial de ação 
desses neurônios, diminuindo a sua excitabilidade. Outros 
canais, como os potenciais receptores transitórios (TRPs), 
modulam positivamente a propagação da dor na NT. Logo, o 
objetivo deste trabalho foi realizar uma revisão da literatura 
acerca das características da NT com foco na etiopatogenia via 
canais iônicos, com a finalidade de esclarecer os mecanismos 
de ação do desencadeamento da dor nessa enfermidade.  
Palavras-chave: Neuralgia do trigêmeo. Canais iônicos. 
Canalopatias. 

 

INTRODUÇÃO 

 

O nervo trigêmio (NTG) é o quinto nervo craniano e o 

maior nervo que converge da superfície superior ventral da 

ponte, com uma parte sensorial e um componente motor, de 

menor tamanho que a anterior (Bernard et al., 2019). A raiz 

motora distribui-se nos seguintes músculos: temporal, 

pterigoideos, masseter, milo-hióideo, ventre anterior do 

digástrico, tensor do tímpano e levantador do palato. A raiz 

sensitiva inerva a dura-máter, a pele da face e de uma parte do 

crânio, as mucosas ocular e nasal, bucal, lingual, o sistema 

dental e a parte anterior da orelha externa e da membrana do 

tímpano (Sabino and De Brito Filho, 2018). 

A raiz de interesse ao quadro nevrálgico é a sensitiva, 

responsável pela sensibilidade proprioceptiva (pressão 

profunda e sinestesia) além de exteroceptiva (tato, dor e 



CANAIS IÔNICOS NA NEURALGIA DO TRIGÊMIO: O QUE OS CLÍNICOS 
PRECISAM SABER 

 

511 
 

temperatura) da face e parte do crânio, inervando ainda os 

músculos responsáveis pela mastigação (Nishimori et al., 

2015). Essa raiz possui uma tumefação, chamada gânglio 

trigeminal, que está localizado em uma fossa na face interna da 

parte petrosa do temporal (Sabino & de Brito Filho, 2018). 

Esse nervo é composto por três nervos que convergem 

para o gânglio trigêmeo. O nervo oftálmico (V1), o qual entra na 

cavidade craniana da órbita através da fissura orbital superior e 

corre na parede lateral do seio cavernoso. O nervo maxilar (V2), 

que penetra na base do crânio através do forame redondo. O 

nervo mandibular (V3), que se torna endocraniano através do 

forame oval. Por outro lado, encontramos o nervo motor 

responsável pela função mastigatória. O nervo trigêmio é 

segmentado em duas partes na caverna do trigêmio: o gânglio 

e o plexo triangular. Este corresponde à porção retrogasseriana 

do nervo que sai do gânglio trigeminal para a crista petrosa 

superior (Sabino e de Brito Filho, 2018; Bernard et al., 2019; 

Jones et al., 2019). 

Classifica-se em primária (clássica ou tipo 1) e 

secundária (sintomática ou tipo 2). A forma primária possui 

como hipótese o fenômeno de compressão de um vaso 

sanguíneo anômalo sobre as raízes nervosas do V par 

craniano, representando de 80 a 90% dos casos. Acredita-se 

também que é decorrente do processo de desmielinização 

neuronal proveniente de uma compressão vascular 

(frequentemente a artéria cerebelar superior) na região 

trigeminal, que faz com que gere potenciais de ação 

espontâneos (Di Stefano et al., 2019). 

A forma secundária é normalmente detectável por sua 

apresentação clínica associada a tumores (neurinoma do 
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acústico, cordoma no nível do clivo, glioma e meningioma 

pontino, tumor epidermóide, metástases e linfoma); alterações 

vasculares (infarto pontino, aneurisma gigante intra-cavernoso 

e outras mal-formações artério-venosa, persistência da artéria 

trigeminal primitiva); alterações inflamatórias (esclerose 

múltipla, sarcoidose, cisticercose no ângulo cerebelo pontino, 

neuropatia da doença de Lyme); outros (acondroplasia, 

agenesia tentorial associada à herniação do lobo temporal) 

(Sabino e de Brito Filho, 2018).  

A fisiopatologia da dor é derivada de uma interação 

complexa de neuromoduladores e neurotransmissores levando 

a uma convergência da transmissão nociceptiva para os 

neurônios trigêmeos (Montano et al., 2015). A desmielinização 

focal dos aferentes trigêmeos primários próximos à entrada da 

raiz trigeminal na ponte é outro mecanismo fisiopatológico 

também relacionado à neuralgia do trigêmio, mas as 

consequências dessa desmielinização ainda não estão 

totalmente esclarecidas. É relatada a hipótese de que os 

aferentes primários desmielinizados focais se tornam 

hiperexcitáveis permitindo que os íons possam se mover dentro 

e fora do axônio (Maarbjerg et al., 2017).  

A dor neuropática é causada por uma lesão no sistema 

nervoso central ou periférico. Esse tipo de dor é frequentemente 

persistente, mesmo após o reparo do tecido lesionado, se 

tornando crônica, severamente debilitante e de difícil 

tratamento. Vários tipos de canais iônicos estão associados à 

excitabilidade neuronal, dentre estes, os canais de potássio 

(K+), canais de sódio dependentes de voltagem (NaV) e os 

potenciais receptores transitórios (TRPs). Estes canais são 

reguladores fisiológicos dos potenciais de membrana em 
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tecidos excitáveis, incluindo neurônios sensoriais nociceptivos 

(Hamad et al., 2018). Portanto, objetiva-se realizar uma revisão 

da literatura acerca das características da NT com foco na 

etiopatogenia via canais iônicos, com a finalidade de esclarecer 

os mecanismos de ação do desencadeamento da dor nessa 

enfermidade.  

 

MATERIAIS E MÉTODOS 

 

A presente revisão foi realizada entre junho e outubro de 

2020 referente aos últimos 5 anos (2015 a 2020). As bases de 

dados acessadas foram: PubMed, Scopus, Web of Science, 

Lilacs, Science direct e SciFinder. Os termos “Mesh” utilizados 

para a pesquisa foram: (1) neuralgia drug; (2) neuralgia drug 

therapy; (3) neuralgia effect; (4) neuralgia epidemiology; (5) 

neuralgia etiology; (6) neuralgia facial; (7) neuralgia facialis; (8) 

neuralgia genetics; (9) neuralgia i; (10) neuralgia idiopathic; (11) 

neuralgia idiopathic trigeminal; (12) neuralgia idiopática; (13) 

neuralgia idiopatica do trigêmeo; (14) neuralgia manifestations; 

(15) neuralgia intraoral; (16) canais iônicos; (17) canais iônicos; 

(18) canais ionicos e amp; (19) canais l; (20) canalopatias; (21) 

canalopatias arritmogênicas; (22) canalopaties. Quatro 

examinadores conduziram as pesquisas de maneira 

independente. 

Os critérios de elegibilidade foram os artigos que 

tratavam de canalopatias associadas a neuralgia do trigêmio. 

Foram excluídos os estudos que tratavam de neuralgia de outro 

nervo que não fosse o trigêmio. Após pesquisa nas bases de 

dados, os artigos foram importados para o EndNoteX9, através 

do qual os artigos duplicados foram removidos. Textos 
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completos foram lidos após aplicação dos critérios de 

elegibilidade nos casos em que os títulos e resumos não 

permitiram a exclusão. Um terceiro examinador resolveu 

qualquer desacordo entre os dois revisores. Foram utilizados 

operadores booleanos “AND” e “OR” para combinar os termos 

de pesquisa Essa revisão sistemática seguiu as 

recomendações dos itens de relatório preferenciais para 

revisões sistemáticas (Maia & Antonio, 2012)  

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Papel dos canais de potássio na neuralgia do trigêmeo 

A superfamília de Kv contém mais de 80 genes diferentes 

relacionados às subunidades variadas formadoras do canal 

iônico. Os Kv numerados de 1 a 12 são tetrâmeros de 

subunidades α associados a até quatro subunidades β 

auxiliares, capazes de modificar as suas propriedades de 

ligação. Estudos eletrofisiológicos tem demonstrado que 

diversos tipos diferentes de Kv existem nos neurônios de 

mamíferos, sendo sucintamente divididos em Kv de ativação 

rápida (mediados pela família de canais Kv1) e Kv de ativação 

lenta (mediados pela família de canais Kv7), sendo esses os 

Kv mais estudados na transmissão dolorosa (Schmidt & 

Schmidt, 2016).  

Os canais de potássio ativados por cálcio são divididos 

em três tipos: canais de potássio de pequena condutância 

(SKCa), de condutância intermediária (IKCa) e de grande 

condutância (BKCa) (Li et al., 2016). Os canais do tipo BKCa são 

proteínas transmembranares que são ativados após um 

aumento da concentração intracelular de cálcio. Esse aumento 
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na [Ca2+] citosólico ocorre após a despolarização da célula, com 

consequente ativação dos canais de cálcio dependentes de 

voltagem (CaV). Para “frear” o aumento na [Ca2+] citosólico, os 

BKCa são ativados, permitindo o efluxo do potássio, gerando um 

estado de hiperpolarização da célula (Liu et al., 2015). 

Um recente estudo constatou a presença dos canais de 

potássio de grande condutância nos neurônios do gânglio 

trigeminal (GT), os quais tiveram a sua excitabilidade dimiuída, 

após indução da dor com formalina, devido a ativação destes 

canais pelo peptídeo natriurético B (BNP). Assim, o BNP regula 

negativamente a transmissão nociceptiva através do seu 

receptor (NPR-A), que ativa ciclase de guanilil particulada, 

formando monofosfato cíclico de guanosina, este por sua vez, 

ativa uma PKG, que fosforila ativando canais BKCa em 

neurônios aferentes nociceptivos. Estes canais são vistos como 

potenciais alvos no tratamento da NT (Li et al., 2019).   

Em estudos recentes, autores observaram que a 

sinalização intracelular via proteína cinase ativada por mitógeno 

(MAPK) também era responsável por intensificar a 

excitabilidade neuronal no gânglio trigeminal. Inibidores da via 

das MAPKs, aliviaram efetivamente a dor inflamatória e 

neuropática em diferentes modelos animais, aumentando 

significativamente as correntes de BKCa no GT (Liu et al., 2015).  

Os canais de K+ quando ativados deixam a célula 

hiperpolarizada, resultando em uma diminuição da 

excitabilidade celular e consequentemente, não propagação do 

impulso nervoso. Lesões nos neurônios do gânglio trigeminal 

(GTR) diminuem a densidade dos canais de K+ dependentes de 

voltagem (Kv) o que favorece a intensificação da dor 

neuropática (Ling et al., 2017).   
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O fármaco dalfampridina (4-aminopiridina), um 

bloqueador dos canais KV, é comumento utilizado no tratamento 

da esclerose múltipla (EM). Esse fármaco proporciona uma 

melhor condução do potencial de ação em neurônios motores 

mielinizados (Aδ) e desmielinizados (C), melhorando assim a 

deambulação dos pacientes tratados. Porém, foi observado que 

o aumento do potencial de ação na condução dos nervos 

sensoriais lesionados pode resultar em aumento das sensações 

anormais, presentes na NT, demonstrando dessa forma, o 

envolvimento dos canais de potássio na doença (Li et al., 2016).   

Os canais KCNQ2 (canal M) são uma subfamília de KV, 

que podem ser ativados em baixas tensões, próximo ao 

potencial de repouso da membrana, e são expressos nos 

neurônios do gânglio trigemial. Alterações nas subunidades 

desses canais, devido ao uso da oxaliplatina, é responsável 

pelo sugirmento da hiperexcitabilidade destes neurônios e 

desenvolvimento da neuragia do trigêmeo, em pacientes 

submetidos à quimioterapia (Ling et al., 2017).  

Agonistas dos receptores colinérgicos muscarínicos (M1, 

M3 e M5), acoplados a proteína G do tipo Gq/11, culminam na 

ativação de uma proteína cinase (PKC). Um dos alvos da PKC 

são os Kv7.1, que são codificados a partir a expressão, em 

humanos, do gene KCNQ2. Após ativação, a PKC fosforila e 

fecha esses canais, diminuindo a saindo do potássio, 

propagando desta forma o potencial de ação, favorecendo o 

influxo de cálcio e consequentemente, a intensificação da 

hipersensibilidade a dor na região orofacial (Attali et al., 2019). 

A neuropatia trigeminal induzida por quimioterapia se dá 

devido a uma degeneração crônica do nervo trigêmeo. Tal 

degeneração diminui a atividade dos canais KCNQ, diminuindo 
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o limiar de excitação dos neurônios nociceptivos do nervo 

trigêmeo. Essa diminuição do limiar de excitação aumenta a 

responsividade das fibras a estímulos térmicos e mecânicos. A 

utilização de metodologias in vivo, que empregaram 

dispositivos para avaliar a dor orofacial, demonstraram que a 

inibição dos canais M resulta em hipersensibilidade mecânica e 

ao frio. Além disso, a ativação destes canais, resultou na 

diminuição da alodinía e hiperalgesia causados pelo agente 

antineoplásico, oxaliplatina (Abd-Elsayed et al., 2015). 

Em um estudo recente, autores observaram que a 

utilização de um bloqueador dos canais KCNQ2 (XE991) 

aumenta a sensibilidade orofacial ao frio, e consequentemente, 

a administração da retigabina, um ativador destes canais, 

atenua a hipersensibilidade ao frio no grupo de animais que 

tiveram uma lesão por constrição crônica do nervo infraorbital 

(IoN-CCI). Estes estudos corroboram a ideia de que estes 

canais controlam a excitabilidade de fibras aferentes 

nociceptivas, havendo a necessidade de se desenvolver 

fármacos voltados para esses alvos (Ling et al., 2018). 

 

Ativação dos canais de sódio e desencadeamento da NT 

Os canais de sódio dependentes de voltagem estão 

presentes na membrana da maioria das células excitáveis. 

Estes, são formados uma subunidade α formadora de poros, 

que pode estar associada a uma ou duas subunidades β. As 

subunidades α consistem em quatro domínios homólogos (I-IV), 

cada um contendo seis segmentos transmembranares (S1-S6) 

e um loop que forma o poro. O quarto segmento 

transmembranar positivamente carregado (S4) atua como um 
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sensor de tensão e está envolvido no bloqueio do canal (Attali 

et al., 2019).  

Atualmente são descritos nove isoformas de NaV 

(NaV1.1-1.9), que compartilham estrutura geral comum, mas 

com diferentes seqüências de aminoácidos e funções. Os 

canais de sódio desempenham um papel importante na 

transmissão de sinais nociceptivos. O desenvolvimento da dor 

neuropática se dá, na maioria dos casos, pela modificação na 

expressão destes canais, gerando estímulos dolorosos 

exacerbados (Liu et al., 2019).  

Estudos anteriores observaram que o potencial de ação 

ectópico, presente na NT poderia ser atenuado por 

bloqueadores de canais de sódio dependentes de voltagem 

(NaV) (Grasso et al., 2016). Dentre os canais de sódio 

dependentes de voltagem que estão envolvidos no 

desenvolvimento da dor neuropática estão os NaV1.3, NaV1.7 e 

NaV1.8. Esses canais são expressos em pequenas fibras 

nociceptivas e podem estar aumentados em condições de dor. 

Os canais NaV1.3 são normalmente expressos em neurônios 

sensoriais espinhais de embriões, estando ausentes em 

indivíduos adultos (Kern et al., 2019).   

Após lesões nos nervos, esse canal é reexpresso. 

Atualmente é aceito que expressões anormais dos canais 

NaV1.3 podem desempenhar um papel importante na geração 

de descargas ectópicas, uma vez que esse canal medeia uma 

corrente de cinética rápida, levando a uma redução no limiar de 

excitação (Xu et al., 2016; Su et al., 2017). 

Os distúrbios dolorosos, típicos dos casos vinculados a 

NT, foram geneticamente atribuídas a um aumento na 

funcionalmente dos canais de sódio localizados na periferia. 
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Após mutações na estrutura do canal NaV1.6, os autores 

observaram uma modulação positiva destes canais, com 

consequente aumento na excitabilidade neuronal dos GT. Mais 

uma vez, a ativação dos canais de sódio dependentes de 

voltagem, estiveram envolvidos na ativação de fibras 

nociceptivas (Tanaka et al., 2016). A natureza paroxística da NT 

pode ser atribuída a participação dos canais de sódio 

dependentes de voltagem (Xie et al., 2015).  

O subtipo NaV1.7 é um canal sensível a tetrodotoxina 

(TTX), com rápida ativação e inativação. Os NaV1.7 estão 

possivelmente envolvidos na fase inicial da despolarização, e 

inicia os potenciais de ação. Já o NaV1.8 é resistente a TTX, 

com ativação rápida e inativação lenta. Estes mantêm os 

potenciais de ação, seguidos pela hiperpolarização da 

membrana, que contribui para a recuperação dos canais de 

sódio após a inativação. Devido às suas participações na 

geração e manutenção dos potenciais de ação, os NaV1.7 e 

NaV1.8 se mostram potenciais alvos terapêuticos na NT (Yang 

et al., 2016).  

Foi visto na literatura, o envolvimento dos canais NaV1.6, 

NaV1.8 e NaV1.9 no desenvolvimento da dor neuropática 

envolvendo o gânglio trigêmeo. A ativação do subtipo NaV1.8, 

presentes em fibras nociceptivas, foi inibida após a utilização do 

expectorante ambroxol 20%, em pacientes que sofriam da 

neuralgia do trigêmeo (Kern et al., 2019). 

Os subtipos NaV1.9 foram encontrados em nociceptores 

periféricos do gânglio trigêmeo, gânglio da raiz dorsal (GRD), 

gânglio nodoso e fibras aferentes não mielinizadas. Enquanto 

os canais NaV1.8 transportam a maioria da corrente interna 

durante o avanço dos potenciais de ação, NaV1.9 sustenta os 
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potenciais por um tempo maior, alcançando um platô. Devido a 

sua inativação lenta e incompleta, o NaV1.9 produz um fluxo 

"persistente" de Na+, contribuindo para a hipersensibilidade da 

NT (Lulz et al., 2015).  

Estudos sobre o papel dos canais NaV1.9 na neuragia do 

trigêmeo mostraram que camundongos NaV1.9-/- 

desenvolveram menor hiperalgesia em diferentes modelos de 

dor inflamatória (formalina, carragenina, adjuvante de freund 

completo (CFA) e prostaglandina E2), assmim como uma 

diminuição da sensibilidade desencadeada por alguns 

mediadores inflamatórios (bradicinina e serotonina) (Lulz et al., 

2015). 

 

Modulação positiva dos potenciais receptores transitórios 

(TRPVs) na NT 

A superfamília de canais TRP estão distribuidos, nos 

mamíferos, em seis famílias: TRPC, TRPM, TRPV, TRPA, 

TRPP e TRPML com base em homologias de aminoácidos. As 

subunidades TRP contêm seis domínios transmembranares e 

se agrupam como homo ou heterotetrâmeros para formar 

canais seletivos a cátions com diversos modos de ativação 

(Attali et al., 2019). 

Os TRPs (potencial receptores transientes) representam 

uma das maiores famílias de canais iônicos com mais de 56 

subtipos, que são amplamente distribuídos fisiologicamente, 

nos quais contribuem para uma variedade de funções 

fisiológicas e estão implicados em uma série de condições 

fisiopatológicas (Di Stefano et al., 2019).   

Na transmissão do impulso da dor (da periferia para o 

sistema nervoso central), através de neurônios aferentes 
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primários, localizados na medula espinhal, ocorre a exocitóse 

acentuada de neurotransmissores (como a substância P) 

através da abertura de canais de Ca2+ dependentes de 

voltagem, como por exemplo, os potenciais receptores 

transitórios (TRP), levando a uma hipersensibilidade neuronal, 

resultando no surgimento e intensificação da dor neuropática 

(Marwaha et al., 2016). 

Os potenciais receptores transitórios do tipo vanilóide-1 

(TRPV1), são canais catiônicos não seletivos, que respondem 

a uma variedade de estímulos, incluindo a capsaicina, o 

principal ingrediente da pimenta malagueta, pH baixo, calor, 

endovanilóides e, mais recentemente, gradiente de pressão 

osmótico e pressão. Outra característica importante dos TRPV1 

é a sua distribuição em neurônios peptidérgicos e não 

peptidérgico, de pequeno diâmetro, da raiz dorsal e gânglio 

trigêmeo, importantes no desenvolvimento da dor (Pradier et al., 

2018).   

Na dor orofacial, é relatado que o TRPV1 está envolvido 

na inflamação da polpa dentária e distúrbios 

temporomandibulares (DTM). Tais relatos reforçam a 

participação do TRPV1 na dor neuropática do trigêmeo. Em 

experimentos, ao se utilizar o antagonista do TRPV1, a 

capsazepina, no modelo de dor neuropática, houve diminuição 

da hiperalgesia mecânica, mediada por esse canal (Pradier et 

al., 2018). 

O fator de crescimento do nervo (NGF) é uma 

neurotrofina que mantém o desenvolvimento e a sobrevivência 

de neurônios primários sensoriais e simpáticos peptidérgicos. 

Além disso contribui na sensibilização de nociceptores após 

lesão tecidual periférica, ocasionado o surgimento da dor 
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crônica. Após ligação a seu receptor (receptor A tirosina cinase 

de alta afinidade - TrkA), o NGF regula positivamente a 

expressão de vários genes envolvidos na nocicepção, incluindo 

o potencial receptor transitório vanilóides 1 (TRPV1) (Basso & 

Altier, 2017). 

Em estudo realizado, para avaliar a influência do NGF 

sobre a ativação dos TRPV1, na indução da NT, observou-se 

que NGF injetado no lábio superior de camundongos, induziu 

hiperalgesia facial, utilizando calor persistente, que parecia ser 

mediado pela ativação dos receptores TrkA, com posterior 

ativação dos receptores TRPV1. Os mecanismos de ativação 

do TRPV1, envolvidos na sensibilização dos neurônios do TG 

podem ser via fosforilação de TRPV1 por PKA, PI3cinase ou 

através da sinalização PLCγ/PKCε. Assim, a neutralização do 

NGF assim como ativação do seu receptor, representam uma 

relevante estratégia terapêutica no tratamento da NT (Ba et al., 

2018).   

Ao avaliarem os efeitos causados pelo modelo animal de 

constrição crônica (CCI) do nervo trigêmeo e infra-orbital, 

observou-se um aumento na expressão dos TRPs do tipo 

vanilóide 1 e melastatina 8, os quais contribuíram para um 

aumento na sensibilização periférica (alodinia aos 10 e 37 °C) 

intensificando desta forma, a dor neuropática crônica (Trevisan 

et al., 2016). 

Alguns estudos têm evidenciado a influência do TRPA1 

(potencial receptor transiente de ankirina 1) como um 

importante transdutor da dor. Em neurônios somatossensorias 

peptidérgicos, ocorre a co-expressão de TRPA1 e TRPV1, que 

são ativados por diversos agonistas (capsaicina e 

cinamaldeído, respectivamente), assim como também podem 
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ser ativados por espécies reativas de oxigênio. O bloqueio 

destes canais, juntamente com a administração de 

antioxidantes, diminuiu a hipersenssibilidade mecânica e 

térmica em diferentes modelos de dor neuropática trigemeal 

(Trevisan et al., 2016).  

A dor neuropática, após lesão nervosa é conhecida por 

estar associada à degeneração que é marcada pela infiltração 

local de agentes inflamatórios, principalmente pela migração de 

macrófagos. O aumento local destas céluas leva a um aumento 

da produção de espécies reativas de oxigênio, que por sua vez, 

culminam na ativação dos canais TRPA1, aumentando a 

hipersensibilidade dos neurônios nociceptivos do nervo 

trigêmeo (Vicuña et al., 2015; Trevisan et al., 2016). 

Uma variedade de mecanismos, independentes de 

superexpressão de proteínas têm sido propostas para regular 

positivamente a funcionalidade e sensibilização do TRPA1 

(Renton et al., 2012). Esses mecanismos incluem aumento da 

translocação do canal para a membrana plasmática, com 

ativação da fosfolipase C ou proteína cinase A, e alterações na 

concentração de cálcio intra e extracelular (Marwaha et al., 

2016). 

O TRPA1 mostrou-se essencial na geração de 

comportamentos dolorosos em um modelo de lesão mecânica 

do nervo trigêmeo, pois a exclusão genética desse canal 

impedia totalmente o comportamento nociceptivo. Desta forma, 

pode-se concluir que o envolvimento deste canal medeia 

respostas em camundongos que desenvolvem os principais 

sintomas observados na dor neuropática do trigêmeo, sendo 

importante a busca por novas ferramentas farmacológicas, que 
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atuem nestes canais e bloqueiem a propagação da dor na NT 

(Trevisan et al., 2016; Kuai et al., 2020).   

 

CONCLUSÃO 

 

Alguns canais iônicos foram identificados como 

importantes reguladores de algumas funções relacionadas ao 

desencadeamento da dor. Os canais NaV foram os mais bem 

estudados e têm sido associados ao desencadeamento e 

manutenção do estímulo doloroso. Outros canais, como, 

potenciais receptores transitórios (TRP) também modulam 

positivamente a propagação da dor, principalmente devido a 

liberação de mediadores da dor. Os canais de potássio, embora 

ainda não tão explorados, são promissores alvos 

farmacológicos, podendo “frear” a condução da dor, 

aumentando o limiar excitatório dos neurônios nociceptivos do 

gânglio trigeminal. Nesse sentido, mais pesquisas visando os 

canais iônicos na patogênese da neuralgia são promissoras 

para o desenvolvimento de medicamentos para tratar a doença, 

sejam estes agonistas (frente os canais de potássio) ou 

antagonistas (visando os canais de sódio e TRPVs).  
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RESUMO: O Carcinoma Espinocelular possui etiologia 
multifatorial, que incluem fatores extrínsecos e intrínsecos. 
Acometem mais os indivíduos do sexo masculino, com idade 
superior a 70 anos e a localização anatômica mais afetada é o 
assoalho bucal, seguida da língua, lábios e região retromolar. O 
Cirurgião-Dentista desempenha um papel fundamental no 
processo de diagnóstico, pois quando realizado de forma 
precoce, permite um prognóstico favorável. Geralmente, o 
tratamento para lesões em estágio inicial é a remoção cirúrgica, 
na qual pode oferecer danos estéticos e funcionais. A 
radioterapia e a quimioterapia são indicadas quando há recusa 
do tratamento cirúrgico ou quando a lesão é inoperável. Desse 
modo, este trabalho tem como objetivo expor, com base na 
literatura científica e no relato do caso clínico, os fatores 
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preditivos para recusa do tratamento cirúrgico, em pacientes 
com diagnóstico tardio de Carcinoma Espinocelular. Nesse 
contexto, pode-se afirmar que, em virtude do padrão 
assintomático das lesões cancerígenas, estas sofrem lentidão 
no processo de diagnóstico. O tratamento, dependendo da 
região acometida e do tamanho da lesão, costuma ser doloroso, 
pois compromete a função mastigatória, a fala e a deglutição. 
Sendo assim, os aspectos psicossociais, a vulnerabilidade 
emocional, a falta de suporte familiar, além da idade avançada 
e do estágio evoluído da lesão agem como fatores preditivos 
para recusa do tratamento. Portanto, o diagnóstico precoce é 
indispensável. 
Palavras-chave:  Carcinoma Espinocelular. Diagnóstico 
Tardio. Recusa do Tratamento. 
 
INTRODUÇÃO 

 

O câncer da cavidade oral é a doença maligna mais 

comum entre as doenças de cabeça e pescoço, tem incidência 

de 300 mil novos casos anualmente em todo o mundo. Além 

disso, apresenta uma taxa de sobrevida em 5 anos de 50% a 

60% (RIVERA, 2015; CHERAGHLOU et al., 2018). 

Segundo o Instituto Nacional de Câncer- INCA, o 

Carcinoma Espinocelular (CEC), também denominado 

Carcinoma de Células Escamosas, Epidermóide de boca ou 

Escamocelular, possui uma alta incidência no Brasil, 

classificando-se entre os 6 tipos mais comum entre os homens 

e entre os 8 que mais acometem as mulheres. O Brasil, é um 

dos países com maior número de pacientes com câncer de 

boca, causando a morte de 6.455 pessoas, no ano de 2018. 
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Ademais, para o triênio de 2020 a 2022, estima- se 15.190 

novos casos (INCA, 2020). 

De acordo com Neville (2016), o Carcinoma 

Espinocelular (CEC) tem causa multifatorial, onde, fatores 

extrínsecos (fumo, álcool, sífilis e luz solar) e intrínsecos 

(desnutrição geral ou anemia por deficiência de ferro) podem 

estar atuando. Além dos fatores socioeconômicos do indivíduo, 

tendo em vista que, ocorre uma maior dificuldade no acesso aos 

serviços de saúde, e com isso, uma demora maior no 

diagnóstico (VELOSO; CALDAS; SOARES, 2019). O CEC afeta 

mais homens em idade avançada, tem apresentação clínica 

variada, incluindo, crescimento exofítico ou endofítico; 

coloração leucoplásica, eritroplásica ou eritroleucoplásica; na 

fase inicial de crescimento a sensibilidade dolorosa pode ser 

mínima, já em casos de destruição do osso subjacente pode 

haver ou não sintomatologia dolorosa (NEVILLE et al., 2016).  

De acordo com Rivera (2015), em nível celular e tecidual, 

a carcinogênese oral é um processo multifatorial altamente 

complexo que se inicia com a transformação de um número 

limitado de queratinócitos normais. Esta transformação pode 

ser expressa por meio de alterações citogenéticas e processos 

epigenéticos que modificam a progressão do ciclo celular, 

mecanismos de reparo de DNA, diferenciação celular e 

apoptose, que pode ser causada por mutação aleatória, pela 

exposição a uma variedade de fatores biológicos, carcinógenos 

ou erros em o processo de reparo do DNA. 

Os dentistas desempenham um papel fundamental na 

gestão do câncer oral, a partir da detecção precoce e 

adequação bucal do paciente antes e após o tratamento 
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(WONG, 2018). Dessa forma, é importante que os discentes de 

Odontologia tenham contato, em sua vivência clínica, com 

pacientes acometidos por essa patologia, bem como, estejam 

aptos para prevenir, diagnosticar e tratar essa lesão (NORO et 

al., 2017). 

Cada paciente com câncer bucal necessita de um 

tratamento individual, que podem ser repletos de desafios e 

problemas, por isso, é necessário que o manejo de tais 

pacientes seja realizado por uma equipe multiprofissional. 

Sendo essa, composta por médicos oncologistas, cirurgiões 

plásticos e reconstrutivos, enfermeiros especializados, 

cirurgiões-dentistas, profissionais de medicina física e 

reabilitação, fonoaudiólogo, nutricionista, fisioterapeuta e 

assistente social (JOO et al., 2019). 

O tratamento do CEC depende da localização, estágio e 

grau do tumor (LEVI; LALLA, 2018). Lesões em fase inicial 

normalmente são tratadas com cirurgia, a radioterapia pode ser 

uma alternativa para pacientes com lesões inoperáveis, lesões 

em estágios mais avançados costumam ser tratadas com 

cirurgia, seguida de radioterapia, associada ou não à 

quimioterapia; doença muito avançada ou casos em que a 

cirurgia resultaria em resultados funcionais inaceitáveis podem 

ser tratados com radioterapia e/ou quimioterapia (NEVILLE et 

al., 2016).  

É comum que após o diagnóstico e durante o plano de 

tratamento, o paciente queira informações acerca da eficácia 

dos regimes de tratamento, nesses casos, é preciso oferecer 

informações sobre o prognóstico da doença na presença e 

ausência do tratamento (CHERAGHLOU et al. 2018). 
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O manejo do câncer da cavidade oral é complexo, pois, 

os efeitos da cirurgia podem ter um impacto sério na qualidade 

de vida do paciente, podendo prejudicar a aparência e 

características funcionais como fala, mastigação e deglutição, 

além de estar associada a um sofrimento psicológico 

significativo, ansiedade e depressão (CRIPPEN, 2018).   

           Nesse sentido, este trabalho teve o objetivo de expor, 

com base na literatura científica e no relato do caso clínico, os 

fatores preditivos para recusa do tratamento cirúrgico, em 

pacientes com diagnóstico tardio de CEC. 

 

RELATO DE CASO 

 

Paciente E.A., do sexo masculino, 62 anos, pardo, 

agricultor, procedente da cidade de Princesa Isabel, Paraíba, 

chegou ao Centro de Especialidades Odontológicas (CEO) da 

referida cidade, conduzido pela sua filha, queixando-se de uma 

“ferida” e sangramento na língua. Durante a anamnese, o 

paciente relatou ser fumante há 50 anos, fazendo uso de 4 ou 

5 cigarros de fumo por dia; além de possuir o hábito de ingerir 

bebidas alcoólicas diariamente; não ter nenhuma condição 

sistêmica, mas ter histórico familiar de diabetes, câncer e 

doenças cardiovasculares. Antes de procurar o CEO, o paciente 

foi ao médico da USF do seu bairro e o mesmo receitou 

Amoxicilina e Ibuprofeno para tentar diminuir a lesão e a dor 

que o paciente começou a sentir ao se alimentar. 

Ao exame físico extraoral, apresentava linfonodo 

esquerdo palpável. Na oroscopia, apresentava péssimas 

condições de higiene bucal, falta de alguns elementos 
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dentários, lesão na borda lateral esquerda da língua se 

estendendo para o assoalho bucal. A lesão se apresentava com 

aspecto tumoral, com tamanho de aproximadamente 7 cm, 

consistência pétrea, contorno difuso, de base séssil, superfície 

ulcerada, coloração normal, crescimento endofítico, dor durante 

deglutição e sangramento espontâneo, conforme observado na 

Figura 1. 

Foi realizada a biópsia incisional (Figura 2), sob 

anestesia local e as peças foram encaminhadas para análise 

histológica com a hipótese de um CEC. O exame 

histopatológico revelou ilhas epiteliais neoplásicas invadindo o 

tecido conjuntivo adjacente (Figura 3), apresentando 

disceratose (Figura 4), pérolas de ceratina (Figura 3) e intenso 

infiltrado inflamatório crônico. O laudo anatomopatológico 

confirmou o diagnóstico de CEC bem diferenciado (Figura 5). 

 

Figura 1. Lesão de CEC em borda lateral esquerda da língua 

com tamanho de aproximadamente 7 cm, base séssil e 

consistência pétrea 

 
Fonte: Dados do Caso Clínico, 2020 
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Figura 2. Fragmento da biópsia incisional encaminhado para 

estudo histopatológico 

 

 
Fonte: Dados do Caso Clínico, 2020 

 

Figura 3. Fotomicrografia mostrando ilhas epiteliais 

neoplásicas invadindo tecido conjuntivo (setas vermelhas) e 

presença de Pérola de Ceratina (setas pretas) 

 

 
Fonte: Dados do Caso Clínico, 2020 
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Figura 4. Fotomicrografia mostrando disceratose (setas pretas) 

 
Fonte: Dados do Caso Clínico, 2020 

 

Figura 5. Laudo histopatológico revelando CEC bem 

diferenciado 

 

 
Fonte: Dados do Caso Clínico 2020 
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O paciente foi encaminhado para o tratamento 

oncológico com cirurgião de cabeça e pescoço. Após realização 

dos exames, foi proposta a cirurgia de remoção da lesão, tendo 

em vista que não havia metástase. No entanto, o paciente 

recusou o tratamento cirúrgico, optando inicialmente pela 

radioterapia, porém, antes de iniciá-la foi solicitado que 

retornasse ao atendimento odontológico para fazer adequação 

das condições bucais. 

No retorno ao CEO, três meses após a primeira visita, o 

paciente estava sem fumar, como orientado pelos profissionais 

da saúde e pela família. Além disso, apresentava significativa 

perda de peso e diagnóstico de anemia, consequentes da 

rejeição alimentar e devido ao aumentado do tamanho da lesão, 

exibido pela Figura 6. O Cirurgião-Dentista avaliou e sugeriu 

que realizasse a extração de todos os elementos dentários e 

raízes que ainda restavam na cavidade oral, visando eliminar 

os riscos de osteorradionecrose e/ou cárie de radiação. No 

momento, a proposta foi aceita e agendada a primeira extração. 

Porém, no dia de realizar as exodontias, o paciente recusou 

mais uma vez o procedimento, em função de crer na 

impossibilidade de um prognóstico favorável. 

Dessa forma, foi proposto que o paciente iniciasse 

tratamento psicológico e psiquiátrico, na tentativa de convencê-

lo a aderir ao tratamento. 
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Figura 6. Lesão aumentada após 3 meses da primeira visita  

 
Fonte: Dados do Caso Clínico, 2020 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Em 2018, no Brasil o câncer de cavidade oral foi a 8ª 

causa de morte, entre todos os tipos de neoplasias malignas em 

homens, representado por 4.974 óbitos. A alta taxa de 

mortalidade está relacionada ao diagnóstico tardio dos 

pacientes (INCA, 2020). Alguns autores afirmam a existência da 

relação entre as condições sociais e econômicas com o câncer 

oral, onde grupos sociais menos favorecidos, tendem a ter mais 

contato com os fatores de risco (tabaco e álcool), bem como 

condições precárias de saúde bucal e déficit nutricional. Além 

disso, possuem um conhecimento reduzido acerca da 

patologia, o que diminui a procura ao profissional de saúde para 
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que seja possível o diagnóstico precoce (VELOSO; CALDAS; 

SOARES, 2019). 

O atraso no diagnóstico do câncer de boca é causado 

geralmente, por se tratar de lesões inicialmente assintomáticas. 

Por isso, não é dada a atenção necessária pelo indivíduo, e 

muitas vezes até pelo profissional de saúde, sugerindo falta de 

conhecimento da patologia, o que resulta na deficiência da 

busca pelo atendimento médico (SILVA, 2016). O atraso no 

diagnóstico do caso em questão, diz respeito a essa 

problemática vivida pela maioria dos brasileiros, de modo que a 

busca por auxílio profissional só ocorreu quando o paciente já 

estava sendo incomodado pela dor. 

Nesse contexto, a região bucal, por ser uma área 

anatômica de fácil acesso, permite que seja feito o autoexame 

pelo próprio paciente, bem como, facilita a realização de 

exames pelos profissionais de saúde, como cirurgiões-dentistas 

e médicos generalistas, os quais podem perceber alterações 

suspeitas na cavidade oral, principalmente em estágios iniciais, 

o que pode levar ao diagnóstico precoce. Entretanto, a maioria 

dos casos acontece tardiamente, em estágios avançados da 

lesão (III e IV), resultando assim em tratamento mais agressivo 

e uma maior morbidade e taxa de mortalidade. Sendo assim, o 

diagnóstico precoce é de fundamental importância para os 

pacientes (LE CAMPION et al., 2016). 

O sistema de estadiamento mais importante atualmente 

e utilizado para o câncer de boca, foi proposto pela American 

Joint Committee on Cancer (AJCC). Em 2010 foi publicada a 7ª 

edição do Manual e em 2017 a 8ª edição. Este sistema usa três 

critérios para avaliar clinicamente o estágio do câncer de boca: 
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o tamanho do tumor primário (Tabela 1), o envolvimento dos 

linfonodos regionais (Tabela 2) e metástase à distância (Tabela 

3). Tem por objetivo auxiliar no planejamento do tratamento e 

no prognóstico, como também, padroniza dados, facilitando a 

estimativa de sobrevida do paciente (MUPPARAPU; SHANTI, 

2018). 

 

Tabela 1. Sistema de Estadiamento Tumor - Linfonodo - 

Metástase (TNM) para o Carcinoma Oral. Tamanho do tumor 

primário (T) 

Tx Nenhuma informação disponível sobre o tumor 

primário 

T0 Nenhuma evidência de tumor primário 

Tis Somente carcinoma in situ no sítio primário 

T1 Tumor de 2 cm ou menor em seu maior diâmetro 

T2 Tumor maior que 2 cm, porém não maior do que 4 

cm em seu maior diâmetro 

T3 Tumor maior que 4 cm em seu maior diâmetro 

T4 (Em Lábio) Tumor invade através da cortical óssea, 

nervo alveolar inferior, assoalho bucal, ou pele da 

face (ou seja, queixo e nariz) Tumor passível de 

ressecção cirúrgica 
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T4a (Em Cavidade oral) Tumor invade através da 

cortical óssea, a musculatura profunda extrínseca 

da língua (genioglosso, hioglosso, palatoglosso e 

estiloglosso), seio maxilar ou pele da face. Tumor 

passível de ressecção cirúrgica 

T4b Tumor envolve espaço mastigatório, lâminas do 

processo pterigóide ou base do crânio e/ou envolve 

completamente a artéria carótida interna. Tumor 

inoperável. 

Fonte: Adaptado de Neville et al., (2016, p. 750). 

 

Tabela 2. Sistema de Estadiamento Tumor - Linfonodo - 

Metástase (TNM) para o Carcinoma Oral. Envolvimento do 

linfonodo regional (N) 

NX Linfonodos não puderam ou não foram avaliados 

N0 Nenhuma metástase para linfonodos regionais 

N1 Metástase em um único linfonodo ipsilateral, menor 

ou igual a 3 cm em seu maior diâmetro 

N2 Metástase em um único linfonodo ipsilateral, maior 

do que 3 cm, porém menor do que 6 cm em seu 

maior diâmetro; múltiplos linfonodos ipsilaterais, 

nenhum maior do que 6 cm em seu maior diâmetro; 

ou linfonodos bilaterais ou contralaterais, nenhum 

maior do que 6 cm em seu maior diâmetro 
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N2a Metástase em um único linfonodo ipsilateral, maior 

do que 3 cm, porém menor que 6 cm em seu maior 

diâmetro 

N2b Metástase em múltiplos linfonodos ipsilaterais, 

nenhum maior do que 6 cm em seu maior diâmetro 

N2c Metástase em linfonodos bilaterais ou contralaterais, 

nenhum maior do que 6 cm em seu maior diâmetro 

N3 Metástase em um linfonodo maior do que 6 cm em 

seu maior diâmetro 

Fonte: Adaptado de Neville et al., (2016, p. 750) 

 

Tabela 3. Sistema de Estadiamento Tumor - Linfonodo - 

Metástase (TNM) para o Carcinoma Oral. Envolvimento por 

metástase a distância (M) 

M0 Sem evidência de metástase a distância 

M1 Metástase à distância presente. 

Fonte: Adaptado de Neville et al., (2016, p. 750) 

 

O CEC possui uma alta taxa de cura, cerca de 80%, 

quando tratado nos estágios iniciais da doença (T1N0). 

Enquanto, quando diagnosticado em estágio avançado (estádio 

IV) a taxa de cura é de apenas 20% (LE CAMPION et al., 2016). 

Portanto, quanto mais tardiamente for diagnosticado, mais 
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avançada a lesão estará, maior será o estadiamento do câncer 

e consequente pior prognóstico para o paciente. 

O processo de estadiamento de um câncer é dinâmico e 

pode sofrer alterações, à medida que informações clínicas e 

patológicas são coletadas, durante o processo de avaliação e 

tratamento. Tomando por exemplo um paciente que está sendo 

estadiado antes da ressecção cirúrgica, terá seu câncer 

estadiado usando o TNM clínico, em contrapartida pacientes 

que já passaram pelo tratamento cirúrgico terá seu câncer 

estadiado baseado nos dados patológicos cirúrgicos finais, e, 

portanto, um TNM patológico (MUPPARAPU; SHANTI, 2018).  

Foi observado, durante o exame extraoral que os 

linfonodos esquerdos do paciente estavam palpáveis, com 

tamanho em cerca de 3 cm (N1) e durante o exame intraoral o 

tumor se estendia próximo de 7 cm de diâmetro (T3) e não havia 

evidências de metástase à distância (M0). Portanto, segundo o 

estadiamento TNM clínico, o paciente está no Estágio III 

(Tabela 4), as estimativas indicam a taxa de sobrevida do 

paciente por volta de 32% dos pacientes diagnosticados 

(NEVILLE et al., 2016). 

É necessário a confirmação histológica do diagnóstico, 

sendo a graduação histopatológica do CEC recomendada pela 

AJCC, de forma descrita e/ou numérica, podendo ser: 

Moderadamente, bem e pouco diferenciado, esta classificação 

se baseia no grau de semelhança ou desvio do epitélio 

escamoso das mucosas. Também é recomendada a avaliação 

do grau de invasão do tumor primário, bem como a ausência ou 

presença de invasão vascular e perineural (EDGE et al., 2010).  
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Tabela 4. Categorias Clínicas Tumor-Nódulo-Metástase (TNM) 

para Carcinoma Epidermóide de Boca com Taxas de Sobrevida 

correspondentes 

Estágio Classificação 

TNM 

Taxas de 

Sobrevida 

Estágio 0 Tis N0 M0  

Estágio I T1 N0 M0 72% 

Estágio II T2 N0 M0 58% 

Estágio III T3 N0 M0 

T3 N0 M0 

T1 N1 M0 

T2 N1 M0 

T3 N1 M0 

45% 

Estágio IV 

IVA 

IVB 

IVC 

T4a N0 M0 

T4a N1 M0 

T1 N2 M0 

T2 N2 M0 

T3 N2 M0 

T4a N2 M0 

Qualquer T N3 M0 

T4b qualquer N M0 

Qualquer T 

qualquer N M1 

32% 

Fonte: Adaptado de Neville et al., (2016, p. 750) 
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Os fatores preditivos que levaram o paciente citado neste 

relato a desistir do tratamento, esteve relacionado com o medo 

do procedimento cirúrgico e do pós-operatório, além das 

implicações dessa cirurgia, no que diz respeito ao 

comprometimento da funcionalidade. Foi observado também, 

sinais de baixa autoestima e descrença no tratamento para o 

restabelecimento da sua saúde. São vários os fatores que 

comprometem a adesão ao tratamento do câncer, sendo mais 

prevalente os aspectos psicossociais, alteração da 

autoimagem, autoconfiança, vulnerabilidade emocional e falta 

de suporte familiar (MCGRADY; PAI, 2019).  

Segundo pesquisa realizada por Crippen et al., (2019), 

na qual buscou investigar os fatores de risco que levaram a 

recusa do tratamento cirúrgico, foi observado 1,8% de rejeição 

do tratamento e os fatores preditivos esteve associado com 

idade do paciente superior a 75 anos, estágio avançado do 

câncer (Entre III e IV), câncer localizado na região de laringe ou 

base da língua, assim como, indivíduos que não são casados. 

Neste contexto, faz-se necessário a contribuição de uma 

equipe multiprofissional, envolvendo o cirurgião de cabeça e 

pescoço, o nutricionista, enfermeiro, cirurgião-dentista, 

fonoaudiólogo, psicólogo e psiquiatra, a fim de manter um 

modelo assistencial que englobe todas as necessidades do 

paciente, tanto no período que antecede, como durante e após 

o tratamento cirúrgico e quimioterápico (WITT et al., 2020). 

Segundo Saracino e Nelson (2019), a avaliação do estado 

psicológico e gerenciamento da sintomatologia depressiva e da 

ansiedade em pacientes com câncer são imprescindíveis para 

adesão ao tratamento oncológico. 
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Outro fator que influencia diretamente nessa acessão é 

o diálogo entre profissional e paciente, de modo que haja 

esclarecimento do plano de tratamento e que seja descrito com 

detalhes todos os riscos, prognósticos e benefícios (JONES et 

al., 2018). A American Board of Internal Medicine (ABIM), 

lançou em 2012, uma campanha conhecida por Choosing 

Wisely (CW), na qual estimula esse diálogo, encorajando o 

próprio paciente e também a família a questionarem sobre as 

alternativas e a real necessidade do procedimento, assim como, 

procurar informações científicas. Fazendo isso, o paciente terá 

conhecimento das chances de restabelecimento da sua saúde 

(SALETTI et al., 2018). 

Diante disso, pode-se afirmar que o profissional da saúde 

tem grande participação no processo de convencimento quanto 

a adesão ao tratamento, à medida que esclarece as dúvidas 

dos pacientes e evidencia os possíveis benefícios. Entretanto, 

é importante aceitar os limites dessa participação na persuasão, 

tendo em vista o respeito pela autonomia do paciente 

(VEARRIER; BIOETHICS, 2019). 

 

CONCLUSÕES  

 

O CEC é o câncer mais comum da cavidade oral, 

clinicamente a lesão pode apresentar-se com aumento de 

volume, verruciforme, ulcerada, com mancha branca e/ou 

vermelha. O crescimento é rápido, sendo a fase inicial marcada 

por falta de sensibilidade dolorosa, o que pode justificar a 

demora para buscar atendimento com o Cirurgião-Dentista. 
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 O diagnóstico conclusivo é possível através da realização 

da biópsia e o tratamento depende do estágio em que a lesão 

é diagnosticada. Geralmente o tratamento cirúrgico configura-

se como mutilador, ocasionando deformidades que abalam o 

psicológico, autoestima, autoimagem, aspectos sociais e 

funcionais, tendo em vista que comprometem a fala, a 

mastigação e a estética.      

Desse modo, muitos pacientes recusam o tratamento e os 

fatores preditivos para isso é a vulnerabilidade socioeconômica 

e emocional, além da falta de suporte familiar, idade avançada 

e do estágio evoluído da lesão. 

Portanto, ressalta-se a importância da prevenção e da 

orientação bem direcionada, a fim de que o autoexame bucal e 

a consulta com o Cirurgião-Dentista sejam um hábito frequente 

desenvolvido pelos pacientes, pois assim, será possível a 

obtenção de diagnósticos precoces, o que faz toda diferença 

para o prognóstico. 
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RESUMO: O Cisto Odontogênico Glandular (COG) é um tipo 
raro de cisto odontogênico de desenvolvimento que foi descrito 
pela primeira vez em 1987. Embora seja aceito como sendo de 
origem odontogênica, ele também exibe características 
glandulares ou salivares que, presumidamente, são uma 
indicação da pluripotencialidade do epitélio odontogênico. É 
definido como um cisto que surge nas áreas de erupção dos 
dentes, localizadas na mandíbula e na maxila, caracterizado por 
um epitélio formado por células cuboides ou colunares, ambas 
na superfície e criptas dentro da espessura do epitélio. Este 
trabalho tem como objetivo relatar um caso clínico de cisto 
odontogênico glandular (COG) em maxila, cisto de 
desenvolvimento raro que pode apresentar comportamento 
agressivo e recidivante, discutindo os principais aspectos 
clínicos, imaginológicos e de tratamento. Paciente MDFS, 44 
anos, faioderma, gênero feminino compareceu ao ambulatório 
de Buco-Maxilo-Facial com relato de aumento de volume e 
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sintomatologia álgica em face com cerca de um ano de 
evolução. Após exame clínico e radiográfico detalhado, foi 
realizado uma biópsia incisional com a instalação simultânea de 
um dreno para descompressão do cisto. No exame 
histopatológico apresentou um revestimento de epitélio 
escamoso estratificado com células colunares superficiais com 
cílios, quadro que, correlacionado com os achados clínicos, 
levou-nos ao diagnóstico de COG. E, diante do diagnóstico 
cerca de 3 meses sem, contudo, exibir regressão significativa 
nas dimensões da patologia, foi então conduzida para o 
tratamento cirúrgico definitivo que consistiu na exérese da 
patologia por enucleação.  
Palavras-chave: Cistos Odontogênicos. Biópsia. Epitélio. 
 

INTRODUÇÃO 

 

O cisto é definido como uma cavidade patológica 

revestida por epitélio contendo, usualmente, material líquido ou 

semi-sólido no seu interior. Quando são derivados do epitélio 

associado ao desenvolvimento do órgão dentário, recebem a 

denominação de cistos odontogênicos, podendo ser 

subclassificados em de desenvolvimento ou inflamatórios. Os 

primeiros têm origem desconhecida, contudo não parecem ser 

resultantes de uma inflamação (MENDONÇA et al., 2018). 

O Cisto Odontogênico Glandular (COG) é um tipo de 

lesão odontogênica benigna rara que foi descrita pela primeira 

vez por Padaayache e Van Wyk em 1987, sob o termo de cisto 

“sialo-odontogênico”, que outrora, também veio a ser 

denominada de cisto odontogênico produtor de muco. Esses 

autores no decorrer dos anos descreveram a mesma lesão, 

com outras nomenclaturas, contudo em 1992 a Organização 

Mundial de Saúde (OMS) nomeou-o Cisto Odontogênico 
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Glandular, pois o considerou como uma entidade patológica 

independente, e o classificou como um cisto epitelial 

odontogênico de desenvolvimento (DOMINGOS et al., 2002). 

GARDNER et al. (1993), propuseram o nome cisto 

odontogênico glandular, uma vez que a denominação cisto 

odontogênico produtor de muco enfatizava somente uma 

característica desta lesão. A designação cisto 

sialoodontogênico, por outro lado, foi considerada imprópria por 

basear-se na presença de células mucosas e acúmulos de 

mucina. Contudo, células mucosas podem ser encontradas em 

vários outros cistos odontogênicos e não representam indícios 

de uma possível origem a partir de glândulas salivares. 

Nos procedimentos de biópsia, e ao se fazer a punção 

aspirativa não são observadas características especificas, o 

que tende a dificultar a especificação do diagnóstico do COG. 

Os líquidos coletados durante a punção aspirativa podem variar 

desde líquidos claros e de baixa viscosidade até líquidos de alta 

viscosidade, marromavermelhados, ou apresentar punção 

negativa (RAJU et al., 2015). 

Histopatologicamente o COG se apresenta como uma 

grande variedade de 10 características histológicas, e alguns 

autores sugerem que essas características podem diferenciar 

esse cisto de outras lesões como o cisto periodontal lateral, 

cisto odontogênico botrióide e carcinoma muco epidermoide 

(RAJU et al., 2015).  

Esses critérios de diagnósticos baseiam-se num critério 

diagnóstico maior e menor citado por Raju et al., (2015). São 

eles: “Critério Maior: 1- epitélio escamoso sobre a interface da 

parede cística, 2- variações na espessura do revestimento do 

cisto com ou sem tecido epitelial em ''esferas'' ou proliferação 
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luminal focal; não paliçadas, 3- células eosinofílicas cubóides, 

4- células mucosas com acúmulo mucoso intra-epitelial com ou 

sem criptas revestidas por células produtoras de muco, 5- micro 

– cistos glandulares intraepiteliais ou estruturas similares a 

ductos. Critério Menor: 1- proliferação papilar, 2- células 

ciliadas, 3- multicistos ou arquitetura multi-luminal, 4- células 

vacuoladas. Segundo Pires (2019), para auxílio do diagnóstico, 

foi proposta a identificação de algumas citoqueratinas que são 

proteínas de queratina presentes no epitélio que vêm sendo 

amplamente utilizadas para identificação de tumores.  

Os COGs apresentam positividade para as 

citoqueratinas CK-18, CK-19 e Ki-67 presentes no epitélio dos 

cistos, diferente da expressão de um epitélio normal que 

apresenta expressão de CK-13 e CK-14. Essa entidade mostra 

também baixa positividade para a proteína p-53, fato que pode 

auxiliar na diferenciação desses cistos com carcinoma 

mucoepidermóide (MITTAL et al., 2015). 

As opções de tratamento para o COG variam, incluindo 

desde abordagens conservadoras como descompressão, 

enucleação e curetagem até a ressecção marginal cirúrgica. A 

modalidade terapêutica costuma ser determinada pelo 

comportamento clínico da lesão e em propensão à recorrência. 

Portanto, o planejamento cirúrgico deve ser, quando possível, 

individualizado para as 10 características clínicas de cada caso 

tratado (ZANON, CAVALCANTI E HESPANHOL, 2016).  

A descompressão é uma das técnicas conservadoras 

utilizadas no tratamento do COG. O método requer a instalação 

de um dispositivo de drenagem no lúmen da lesão para irrigá-lo 

e, assim, descomprimir a cavidade cística, limitando o 
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crescimento da lesão e estimulando a sua redução por meio de 

neoformação óssea (MITTAL et al., 2015).  

A enucleação, outra opção conservadora, consiste na 

remoção cirúrgica de toda a cápsula cística. Essa técnica  

particularmente quando associada à utilização de solução de 

Carnoy ou à crioterapia como agentes de potencialização 

terapêutica - tem boa efetividade para o tratamento do COG 

(ZANON, CAVALCANTI e HESPANHOL, 2016). 

Enquanto que as formas radicais envolvem tratamento 

com margem de segurança, que poderá ser obtida por meio de 

ressecção parcial (envolvendo toda a espessura óssea) ou 

ressecção marginal (sem perda da continuidade do osso) com 

tratamento do leito com substâncias químicas (solução de 

Carnoy), físicas (ostectomia) ou térmicas (crioterapia) (HONG 

et al., 2007). 

O plano de tratamento deve ser individualizado para 

cada paciente, sempre levando em consideração o tamanho, o 

local da lesão e o envolvimento de estruturas nobres segundo 

Greer et al., (2018). Para lesões pequenas ou uniloculares, são 

indicadas a enucleação ou a curetagem, porém esse tipo de 

tratamento está associado a altas taxas de recidivas. 

As altas taxas de recidiva são explicadas por alguns 

autores que acreditam na presença de micro cistos que podem 

se aderir no osso adjacente e também a remoção incompleta 

da parede cística (ALMEIDA et al., 2020).  

A utilização de solução de Carnoy após a enucleação, 

crioterapia e uso de nitrogênio líquido tem mostrado aumento 

da efetividade das medidas de tratamento, devendo ser usado 

como adjuvantes para potencializar o tratamento (ALMEIDA et 

al., 2020).  
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Já em grandes lesões ou lesões multiloculares, a 

marsupialização seguida de cirurgia para preservação de 

estruturas vitais nas proximidades do cisto, enucleação 

associada a osteotomia periférica ou ressecção marginal são os 

tratamentos mais indicados. Nesses casos uma forma mais 

agressiva de tratamento é recomendada devido ao fato da 

maior propensão à recorrência de lesões (PIRES et al., 2019). 

Para prevenir recorrência da lesão, sugere-se um 

acompanhamento de no mínimo três a sete anos, justificado 

pelo comportamento biológico agressivo. As taxas de 

recorrência (30%) elevam de acordo com o local e tamanho da 

lesão. Os COG grandes e multiloculares são mais propensos a 

terem recidiva, e a maior taxa está relacionada a lesões que 

causam perfurações ósseas, e podem recorrer mesmo após 

vários anos (RAJU et al., 2015). 

O objetivo deste trabalho é relatar um caso clínico de 

COG uma lesão recidivante na maxila, ilustrando os principais 

aspectos clínicos, imaginológicos e de tratamento desta 

entidade patológica.  

 

RELATO DE CASO 

 

 Paciente MDFS, 44 anos, faioderma e do gênero feminino 

compareceu ao ambulatório de Buco-Maxilo-Facial com relato 

de aumento de volume e sintomatologia álgica em face com 

cerca de um ano de evolução. 

 A mesma relatou já ter sido submetida a tratamento 

cirúrgico há cerca de 10 anos para tratamento de lesão cística 

na região, mas não soube precisar o diagnóstico, nem tinha 

exames da época. 
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 Foram solicitados exames de imagem (Rx Panorâmico e 

Tomografia Computadorizada) que evidenciaram imagem 

hipodensa, revestida por halo ligeiramente hiperdensa, de 

margens regulares e limites bem definidos ocupadando o seio 

maxilar esquerdo e causando erosão óssea em suas paredes, 

especialmente na parede anterior e medial do seio maxilar 

(figura 1). 

 O tratamento iniciou-se com uma biópsia incisional e a 

instalação de um dreno para descompressão do cisto, a fim de 

diminuir as suas dimensões e facilitar a abordagem definitiva 

(figura 2). 

 O exame histopatológico apresentou um revestimento de 

epitélio escamoso estratificado com células colunares 

superficiais com cílios, quadro que, correlacionado com os 

achados clínicos, levou-nos ao diagnóstico de Cisto 

Odontogênico Glandular (figura 3). 

 A paciente permaneceu com o dispositivo de 

descompressão por cerca de 3 meses sem, contudo, exibir 

regressão significativa nas dimensões da patologia. 

 Foi então conduzida para o tratamento cirúrgico definitivo 

que consistiu na exérese da patologia por enucleação. O 

procedimento foi realizado sob anestesia geral e após acesso 

vestibular com a incisão realizada cerca de 5 mm acima da linha 

mucogengival superior, a mesma maxila esquerda foi exposta. 

 Em seguida foi realizada a enucleação da lesão por 

curetagem, tomando-se o cuidado de remover toda a lesão com 

o mínimo de fragmentação da mesma. Como terapia 

complementar, realizou-se ostectomia periférica em locais de 

difícil acesso, onde a eficiência da remoção do epitélio cístico 

foi duvidosa.  
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Figura 1. Radiografia panorâmica inicial e tomografia 

computadorizada Cone Beam. Evidenciando lesão expansiva 

em seio maxilar esquerdo causando alteração na densidade 

radiográfica e ligeira alteração nos contornos ósseos.  

 

 

 

 
 

Fonte: Arquivo próprio (2018). 
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 Figura 2. (A) Aspecto clinico extra-oral onde observa-se 

ligeiro aumento de volume na região do terço médio facial. (B) 

Aspecto clínico intra-oral onde observa-se a localidade do cisto 

com abaulamento e dreno para descompressão cística 

instalado.  

 

Fonte: Arquivo próprio 

2018). 

 

 Figura 3. Aspecto histológico.  

 

 

 

                

 

 

 

 

 

Fonte: Arquivo próprio (2018).   
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   Realizou-se o controle da hemostasia e a síntese dos 

tecidos. A paciente evoluiu sem intercorrências e/ou qualquer 

outra complicação. O espécime da lesão foi com encaminhado 

novamente para análise histopatológica, o qual confirmou o 

primeiro diagnóstico. 

 Atualmente, a paciente se encontra em acompanhamento 

pós-operatório de dois anos, ciente da necessidade de 

acompanhamento longitudinal e sem exibir sinais clínicos e 

tomográficos de recidiva.  

 Foram realizadas consultas pós-operatórias que consistem 

em exames clínicos, radiográficos e tomografias com o intuito 

de observar o processo de cicatrização dos tecidos moles e 

duros. Verificou-se resposta cicatricial positiva gradativa 

culminando com um aspecto geral satisfatório após 12 meses 

de acompanhamento (figura 5).  

 

Figura 4. Imagens trans-operatórias. (A) Observamos 

adelgaçamento ósseo na parede anterior do seio maxilar e 

áreas de erosão causadas pela patologia. (B) Cápsula do cisto 

após a sua curetagem do osso. Encontramos tecido friável e 

contínuo com os tecidos adjacentes, em muitos locais sem 

plano de clivagem evidente, principalmente no lado medial e 

posterior. (C) Sítio cirúrgico após enucleação cística. Observe o 

defeito ósseo remanescente, não passível de reconstruções 

imediatas. (D) Espécime patológica após sua exérese.         

C 
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Fonte: arquivo próprio  

2018). 

 

 

Figura 5. Pós-operatório exibindo área cicatricial. Avaliação 

intraoral após a curetagem onde observamos ausência de 

sinais de recidiva da lesão após 01 ano de acompanhamento.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: arquivo próprio (2018). 

A 

D 
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DISCUSSÃO 

 

O presente estudo relatou o tratamento de um caso de 

Cisto Odontogênico Glandular (COG) em maxila, patologia que 

se apresenta clinicamente como uma lesão expansiva, indolor 

e com altas taxas de recorrências. 

Pacientes diagnosticados com esse cisto odontogênico 

geralmente não apresentam dor, e a condição é usualmente 

descoberta através de uma radiografia de rotina. O aumento de 

volume sem associação com qualquer sintomatologia costuma 

ser o sinal mais comum do desenvolvimento desses cistos. 

Elementos dentários quando estiverem presentes na área 

acometida e se estiverem associados a esta condição, 

geralmente apresentam vitalidade pulpar de acordo com 

(OGATA et al., 2010).  

Algumas vezes, especialmente em casos onde o COG é 

grande, essa lesão pode estar associada à dor, aumento de 

volume, drenagem de secreção purulenta e parestesia. Esses 

sintomas podem ser causados por compressão neurovascular 

e infecção secundária, entretanto, são sintomas incomuns. 

(RAJU et al., 2015).  

A maioria dos casos de cisto odontogênico glandular tem 

sido tratada mediante enucleação e curetagem. Contudo, esse 

cisto mostra uma propensão para recidiva, o que se observa em 

cerca de 30% dos casos. As recidivas parecem ser mais 

comuns dentre as lesões que possuem aspecto multilocular. 

Devido a sua natureza potencialmente agressiva e tendência a 

recidivas, alguns autores preconizam o uso de ressecção em 

bloco, particularmente para lesões multiloculares. 

Marsupialização e descompressão podem ser realizadas em 
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lesões extensas para promover a redução do tamanho da lesão 

antes da cirurgia de remoção (NEVILLE, 2011). 

Em termos dimensionais, o COG pode manifestar-se 

como lesões pequenas (em torno de 1 cm) ou como grandes 

lesões que podem envolver uma porção significativa dos 

maxilares. A lesão pode estar acompanhada de sintomas, e 

nem sempre há aumento de volume aparente. 

Radiograficamente, a lesão se apresenta radiolúcida, bem 

definida e com as bordas escleróticas, podendo ser uni- ou 

multilocular, com ou sem dentes associados à lesão (PIRES et 

al., 2019). 

A lesão se manifesta mais comumente na região anterior 

de mandíbula com maior predisposição por homens com idade 

superior a 40 anos (VEGA LLAURADÓ et al., 2013). 

O COG é uma lesão rara, representando apenas 0,2% a 

0,8% de todos os cistos odontogênicos que compartilha 

algumas das suas características microscópicas com outras 

lesões císticas e neoplásicas. A etiologia do COG, que tem sua 

histogênese relacionada aos remanescentes da lâmina 

dentária, permanece desconhecida. A mandíbula é afetada em 

70% a 80% dos casos, dos quais cerca de 55,9% ocorrem em 

região anterior (TAVARES et al., 2018). 

 O tratamento do COG inclui desde abordagens cirúrgicas  

mais conservadoras, como enucleação, marsupialização e 

curetagem, por vezes com terapias adjuvantes (solução de 

Carnoy e crioterapia), até abordagens mais agressivas, como a 

ressecção marginal. A escolha do tratamento depende do 

estado do paciente, local de envolvimento e tamanho da lesão. 

 Em relação ao aspecto histológico, de acordo com Kaplan 

et al. (2008), certas características são fundamentais para o 
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diagnóstico do COG, como: células eosinofílicas 

cuboides/colunares, revestimento epitelial escamoso com 

paredes de tecido conjuntivo não queratinizado, epitélio com 

variações de espessura ao longo do revestimento cístico e 

estruturas glandulares intraepiteliais semelhantes a ductos 

(MILANI et al., 2015).  

 No relato descrito, as características fundamentais estavam 

presentes e permitiram, já na biópsia incisional, o diagnóstico 

definitivo de COG. Entretanto, os diagnósticos diferenciais 

sempre devem ser mantidos em mente, pois existem 

semelhanças clínicas entre o COG e outros cistos e tumores 

odontogênicos, como o cisto periodontal lateral, o cisto 

dentígero, o queratocisto e o ameloblastoma.  

 Portanto, é de suma importância que o cirurgião-dentista 

seja criterioso e tenha boa noção da prevalência destes cistos 

e tumores, bem como de suas características clínico-

radiográficas, para orientar o diagnóstico e, consequentemente, 

o tratamento adequado para cada lesão. Dentre as 

possiblidades de tratamento para o COG, a curetagem, 

enucleação e excisão local em bloco são os mais apontados 

pela literatura.  

 Vale salientar por se tratar de uma lesão recidiva, foi então 

conduzido para o tratamento cirúrgico definitivo que consistiu 

na exérese da patologia por enucleação, com descompressão 

em um momento inicial, seguido por exérese, hemostasia e 

curetagem com osteotomia periférica. Essa abordagem 

contraria a ideia de alguns autores que tem na ressecção 

marginal a forma mais confiável de tratamento face à alta 

reincidência desse cisto (ALMEIDA et al., 2020).  
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CONCLUSÕES 

 

O Cisto Odontogênico Glandular é um cisto odontogênico 

raro, considerado por muitos autores como uma condição 

agressiva. Possui aspectos radiográficos e histopatológicos 

variados, e esses parâmetros podem ser correlacionados com 

as características clínicas para diagnosticar essa lesão, cujo 

diagnóstico diferencial inclui cistos e neoplasias dos ossos 

gnáticos com comportamentos biológicos diversos. 

 Existem várias modalidades de tratamento, as quais 

variam de uma abordagem conservadora até uma abordagem 

agressiva e, devido às altas taxas de recorrência, deverá ser 

realizado um acompanhamento mais prolongado e cuidadoso. 

Ele é comumente descoberto em exames de rotina, como 

aconteceu com o caso relatado neste trabalho, foi dado o 

diagnóstico correto e de preferência mais precoce possível. A 

escolha do tratamento é de suma importância para a resolução 

do caso, tendo em mente que cada paciente deve ser tratado 

de forma específica.  

Pesquisas evidenciam altas taxas de recorrência para o 

COG, as quais geralmente se apresentam no período de seis 

meses a oito anos após o tratamento inicial. Fica evidente que 

não existem concretismos e absolutismos no que se diz respeito 

à forma e evolução do tratamento em si.  

Levando-se em consideração a possibilidade de 

recorrência tardia dos COGs, o acompanhamento dos 

pacientes a longo prazo é de grande valia. Já em relação à 

melhor escolha de um tratamento o mais conservador parece 

proporcionar bons resultados, mas é fundamental que o 
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acompanhamento pós-cirúrgico seja feito por períodos maiores 

para confirmação da cura da patologia. 
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RESUMO: O Defeito Ósseo de Stafne ou Cavidade Óssea de 
Stafne é uma patologia rara que tem seu sítio de eleição na 
região mandibular. A etiologia e patogenia desse defeito ósseo 
permanecem incertas, com incidência na quinta e sexta 
décadas de vida e geralmente acomete o sexo masculino, 
envolvendo a mandíbula de forma unilateral e raramente de 
forma bilateral. Este trabalho tem como objetivo relatar o caso, 
suas características clínicas, radiográficas e formas de 
tratamento para facilitar o diagnóstico clínico. Paciente M.J.S., 
gênero masculino, 63 anos, faioderma, encaminhado ao 
ambulatório de Cirurgia e Traumatologia Buco-Maxilo-Facial, na 
Fundação de Saúde Amaury de Medeiros do hospital Getulio 
Vargas, em Recife–PE, o mesmo teria descoberto lesão em 
mandíbula, após investigação de dor leve em região posterior 
de mandíbula com cerca de 10 anos de evolução. Durante a 
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exploração e coleta do material pudemos visualizar um tecido 
composto por múltiplas estruturas semelhantes a ácinos em 
continuidade com a glândula submandibular. Sem identificação 
de nenhum epitélio cístico ou lesão diferenciada. A tomografia 
computadorizada apontou imagem hipodensa com limites bem 
definidos, mas com bordas irregulares. Tal achado gerou 
suspeita de alguma lesão tumoral e, assim, tornou-se 
necessária a realização de uma biópsia. E, diante do 
diagnóstico, o tratamento instituído foi a conscientização quanto 
à sua condição e a conduta de proservação longitudinal do 
caso.  
Palavras-chave: Tomografia computadorizada de feixe cônico. 
Diagnóstico diferencial. Anormalidades maxilomandibulares. 
 
INTRODUÇÃO 

 

Segundo Stafne em 1942 foi caracterizado pela primeira 

vez o Defeito Ósseo ou Cavidade Óssea de Stafne, que é uma 

patologia rara tendo seu sítio de eleição na região mandibular.  

Clinicamente apresenta semelhança com cistos, 

possuindo um aumento na região facial, assintomáticos, 

corriqueiramente são tidos como mudanças estruturais 

estáveis, não sendo necessário tratamento cirúrgico. Apesar 

disso, a literatura descreve cavidades possuindo tecido 

glandular, muscular, linfóide ou tecido conjuntivo fibroso 

(ARANTES et al., 2017). 

A incidência da Cavidade Óssea de Stafne anterior é 

variada na literatura com poucos achados clínicos. A maioria 

dos casos está localizada no primeiro molar. Às vezes, a 

mandíbula podem ser afetadas bilateralmente. (MORE et al., 

2015). 
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A etiologia e patogenia do Defeito Ósseo de Stafne 

(DOS) permanecem incertas. Geralmente, essa condição tem 

predileção pelo sexo masculino e é observada neste grupo em 

80% a 90% de todos os casos. Com incidência na quinta e sexta 

décadas de vida, envolvendo a mandíbula de forma unilateral e 

raramente de forma bilateral (ARANTES et al., 2017). 

A etiologia da DOS continua incerta. Aceita-se 

principalmente que o DOS é uma impressão anatômica de 

desenvolvimento causada pela proliferação ou translocação de 

estruturas adjacentes, como glândula salivar ou outros tecidos 

moles (LIANG, DENG, GAO, 2019). 

Embora a maioria dessas lesões sejam vistos no ângulo 

da mandíbula, abaixo do nervo mandibular, eles também são 

diagnosticados em outros locais, como a mandíbula anterior. 

Com suas controversas explicações de patogênese, esta lesão 

tem recebido algumas nomenclaturas, como: cavidade óssea 

estática ou defeito, cavidade óssea latente ou idiopática, defeito 

ósseo desenvolvimentista do cisto mandibular e defeito ou 

Cavidade de Stafne (KAYA et al., 2018). 

Uma vez que o Defeito Ósseo de Stafne é geralmente 

assintomático, pode conter glândula salivar, tecido linfóide, 

gordura, tecido conjuntivo, músculo ou vasos sanguíneos. 

Cavidades vazias também foram relatadas. Usualmente 

descobertos acidentalmente em exames de imagem (VILLORIA 

et al., 2013). 

Segundo More et al. (2015) a infiltração linfática também 

tem sido sugerida como a causa da glândula salivar 

hipertrofiada na teoria da patogênese induzida por pressão. No 

entanto, de acordo com Deyhimi, Darisavi, Khalesi em 2016 

descreveu que o tecido da glândula salivar ectópica observado 
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no osso mandibular anterior não foi encontrado em 

continuidade com o tecido da glândula salivar adjacente e foi 

separado por cortices bucais e linguais normais. Portanto, o 

caso citado anteriormente está de acordo com a teoria do 

desenvolvimento. 

Por possuir similitude com outras lesões, é de 

fundamental importância os exames. O diagnóstico diferencial 

deve incluir cistos ósseos e lesões semelhantes a cistos como 

cistos ósseos solitários, cistos ósseos aneurismas e cistos 

ósseos traumático-hemorrágicos (RIBEIRO et al., 2014). 

Os exames de imagem para a cavidade, geralmente, são 

realizados através de radiografias de rotina, pois os pacientes 

não apresentam sinais e sintomas (ARANTES et al., 2017). 

Os mais utilizados para hipótese diagnóstica são 

radiografia panorâmica, tomografia computadorizada e 

ressonância magnética (ARANTES et al., 2017). 

Durante a avaliação por imagem pode-se observar uma 

imagem típica radiolúcida, unilateral, abaixo do canal alveolar 

inferior, geralmente entre os pré-molares inferiores e o ângulo 

da mandíbula, nota-se uma depressão óssea na cortical lingual 

do corpo da mandíbula (LEE et al., 2018). 

Desse modo, devido à típica aparência e localização das 

cavidades, o diagnóstico é frequentemente baseado nas 

radiografias panorâmicas e periapicais (SILVA et al., 2018). 

O exame histológico (bastante parecido com o nosso 

caso) revelou glândulas acinares compostas por uma secreção 

serosa que continha quantidade abundante de grânulos de 

zimogênio e que, aparentemente, estavam completamente 

preservadas (COSTA, ESTEVES, BACELAR, 2016). 
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Embora a maioria das Cavidades Ósseas de Stafne 

geralmente não apresente complicações, há um relato de 

Simpson et al., em 1965 de um DOS abrigando adenoma 

pleomórfico. Se uma amostra cirúrgica da cavidade óssea for 

adquirida, o exame histológico de toda a amostra é preferível 

para a detecção de um possível tumor nas glândulas salivares, 

mesmo tendo em vista que é incomum, é sempre favor usar de 

todos os meios para que o diagnóstico seja  mais preciso (KIM 

et al., 2014). 

É imprescindível que todos os profissionais de saúde 

desenvolvam a capacidade de discernir entre condições 

patológicas normais para proporcionar um bom diagnóstico. 

Dada a grande semelhança que esse achado anatômico tem 

com cistos ou tumores dentários, o diagnóstico diferencial é 

fundamental, a fim de evitar tratamentos cirúrgicos 

desnecessários no paciente que o apresenta  (GÜRKAN et al., 

2020). 

Todos os autores concordam que o Defeito Ósseo de 

Stafne não precisa ser tratado por cirurgia e que os pacientes 

devem ser acompanhados com estudos radiológicos para o 

tratamento da depressão óssea, porque essa é uma condição 

anatômica, e não uma entidade patológica. O cirurgião-dentista 

apenas deverá pensar em uma biópsia ou na exploração 

cirúrgica se o diagnóstico for incerto ou se houver suspeita de 

uma patologia excepcionalmente incomum (KAYA et al., 2018). 

No caso descrito, optamos pela exploração cirúrgica 

devido aos achados imaginológicos, com a deficiência 

anatômica.  

No presente artigo é um caso de Defeito Ósseo de 

Stafne, tendo como objetivo relatar e resumir características 
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clínicas, radiográficas e forma de tratamento, apresentando 

uma variante rara desta lesão localizada em região anterior de 

mandíbula, para facilitar o diagnóstico na prática clínica. 

 

MATERIAIS E MÉTODO 

 

Paciente M.J.S., gênero masculino, 63 anos, faioderma, 

compareceu encaminhado ao ambulatório de Cirurgia e 

Traumatologia Buco-Maxilo-Facial, na Fundação de Saúde 

Amaury de Medeiros do hospital Getulio Vargas, em Recife–PE. 

O mesmo teria descoberto lesão em mandíbula após 

investigação de dor leve em região posterior de mandíbula com 

cerca de 10 anos de evolução.  

À anamnese relatou ser etilista leve, nunca ter se 

submetido a cirurgias e também não possuir nenhuma doença 

de base, que pudesse ser correlacionada com os achados do 

exame físico locorregional ou repercutir no risco cirúrgico-

anestésico. 

Na radiografia panorâmica dos maxilares que o paciente 

portava consigo na primeira consulta, observávamos uma área 

radiolúcida bem delimitada lembrando um cisto, medindo cerca 

de 2,5 cm no sentido anteroposterior, projetada na região mais 

inferior da região posterior do corpo mandibular (área de 

molares) lado esquerdo, sendo evidente ainda o trajeto do canal 

mandibular que se encontrava inalterado (Figura 1). 
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Figura 1. Imagem extra-oral da lesão em mandíbula esquerda. 

 
Fonte: Acervo pessoal. 

Ao exame físico intra e extra-oral não foram observados 

aumento de volume, nem linfonodos palpáveis (Figura 2).  

 

Figura 2. Aspecto intra-oral sem nenhuma alteração notória  

 
Fonte: Acervo pessoal. 

Tomografia Computadorizada Cone Beam solicitada em 

seguida apontou imagem hipodensa com limites bem definidos, 

mas com bordas irregulares. Tal achado gerou suspeita de 

alguma lesão tumoral e, assim, tornou-se necessária a 
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realização de uma biópsia para realização de diagnóstico 

(Figura 3). 

 

Figura 3. TC evidenciando imagem hipodensa em região 

mandibular esquerda. 

 
Fonte: Acervo pessoal. 

O procedimento foi realizado sob anestesia geral e a 

diérese foi estabelecida através do acesso submandibular. Ao 

chegar no osso, identificamos uma área de adelgaçamento na 

cortical vestibular, a qual foi nossa via para o tecido interno da 

lesão (Figuras 4 e 5). 
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Figura 4. Área de adelgaçamento na cortical vestibular 

 
Fonte: Acervo pessoal. 

 

Figura 5. Foto intraoperatória de massa lobulada apresentada 

através da janela aberta na parede mandibular lateral do DOS.

 
Fonte: Acervo pessoal. 

Durante a exploração e coleta do material pudemos 

visualizar um tecido composto por múltiplas estruturas 
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semelhantes a ácinos em continuidade com a glândula 

submandibular. Sem identificação de nenhum epitélio cístico ou 

lesão diferenciada (Figura 6). 

 

Figura 7. Tecido com múltiplas estruturas semelhantes a 

ácinos. 

 
Fonte: Acervo pessoal. 

 

O material foi enviado para a análise com as seguintes 

principais hipóteses diagnósticas: Defeito de Stafne, Mixoma 

Odontogênico, Cisto Ósseo Aneurismático, Osteossarcoma.  

Posteriormente, a análise histopatológica apontou uma 

estrutura acinosa mista, sem atipias celulares, característica da 

glândula submandibular. Tal achado, correlacionado, com as 

informações clínicas, levou-nos ao diagnóstico de Defeito de 

Stafne. 

O paciente evoluiu sem complicações cirúrgicas. E, 

diante do diagnóstico, o tratamento instituído foi a 

conscientização dele quanto à sua condição e a conduta de 

proservação longitudinal do caso.  
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RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Dependendo de seus efeitos no osso cortical e 

trabecular, os DOS são divididas em três tipos: Tipo 1 em que 

a cavidade não reabsorve completamente o osso trabecular e 

não se estende ao osso cortical, Tipo 2 em que a cavidade se 

estende até o osso cortical, mas não causa expansão, Tipo 3 a 

profundidade da cavidade estende-se à placa cortical da 

mandíbula e causa expansão (SILVA et al., 2018). 

A patogênese desta cavidade óssea ainda não é 

totalmente compreendida. Muitos autores, incluindo Stafne, 

sugeriram que a condição poderia surgir devido a um defeito 

congênito que levou à cavidade de uma porção de tecido 

glandular durante o desenvolvimento mandibular e a 

ossificação (LEE et al., 2016). 

Essa teoria foi apoiada pela existência de três glândulas 

salivares na região, que são vistas nas radiografias como 

estruturas radiolúcidas. Com base em muitos relatos, acredita-

se que o DOS seja uma porção ectópica da glândula salivar 

submandibular, o que causa a remodelação do córtex lingual, 

resultando assim no defeito ósseo (LEE et al., 2016). 

O desenvolvimento de técnicas de imagem e as 

características benigna, tornam a administração dos 

radiológicos periódicos a forma mais proservadora de 

acompanhamento. Os autores aqui citados reiteram que a 

tomografia evita procedimento cirúrgico sem necessidade 

(VILLORIA et al., 2013). 

Estudos de imagem adicionais confirmaram uma 

concavidade lingual do osso mandibular consistente com uma 

Cavidade Óssea de Stafne, e um estudo retrospectivo dos 
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registros do paciente revelou a presença da lesão 5 anos antes 

sem alterações radiográficas. Até o momento, apenas 10 casos 

documentados de uma cavidade de stafne envolvendo o ramus 

ascendente foram relatados. A raridade de tal apresentação 

pode obscurecer o diagnóstico e levar a procedimentos 

cirúrgicos injustificados (LEE et al., 2018). 

É importante fazer o diagnóstico diferencial corretamente 

quando as lesões são atípicas. Geralmente é simples, embora 

algumas dificuldades possam aparecer quando esta lesão está 

localizada perto das áreas apical dos dentes mandibulares 

(SILVA et al., 2018). 

O diagnóstico diferencial do DOS deve ser feito com 

diversas patologias, como lesões císticas odontogênicas, 

ameloblastoma, displasia fibrosa, malformações vasculares, 

granuloma de célula gigante, queratocisto odontogênico, cisto 

ósseo aneurismal, granuloma eosinofílico, tumores benignos da 

glândula salivar, tumores neurogênicos, mixoma, mieloma 

múltiplo e doenças metastáticas (GÜRKAN et al., 2020). 

O cisto radicular está obviamente relacionado com 

dentes inflamados que podem causar sintomas relevantes nos 

dentes, como dor de mordida ou inchaço. Ameloblastoma pode 

apresentar-se perto do ângulo da mandíbula. A consequente 

resorção de dentes em forma de corte pode fornecer uma pista 

importante para diferenciar essas duas doenças, pois a 

Cavidade Óssea de Stafne não tem relação com os dentes. 

(LIANG e DENG, 2019) 

Os DOS podem aparecer como uma lesão multilocular 

quando têm bordas irregulares que podem causar um 

diagnóstico errado em imagens 2D. Imagens panorâmicas 

podem ser suficientes para o diagnóstico em alguns casos, mas 
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formas atípicas, como o Tipo 3, devem ser avaliadas com 

técnicas avançadas de imagem como ressonância magnética, 

tomografia Computorizada de Feixe Cônico ou sialografia 

(GÜRKAN et al., 2020). 

A sialografia é capaz de retratar tecido salivar na 

cavidade óssea e tem sido usada para confirmar o diagnóstico. 

No entanto, houve relatos de casos de DOS cirurgicamente 

comprovada com resultados negativos na sialografia 

(MÜNEVVEROĞLU, AYDIN, 2012). 

A sialografia também pode ser considerada devido ao 

teor de glândula salivar da lesão, mas seu uso é limitado devido 

aos numerosos ductos de Rivinus que são menores de 

diâmetro, tornando o procedimento mais difícil de realizar. 

Portanto, o uso de diferentes técnicas de imagem para auxiliar 

no diagnóstico final de defeitos stafne anteriores sem a 

necessidade de cirurgia invasiva seria benéfico (TAYSI et 

al.,2014). 

Embora a maioria das Cavidades Ósseas de Stafne 

geralmente não apresente complicações, há um relato de  

Simpson et al., em 1965 de uma cavidade óssea abrigando 

adenoma pleomórfico. Se uma amostra cirúrgica do DOS for 

adquirido, o exame histológico de toda a amostra é mais 

prudente para a detecção de um possível tumor nas glândulas 

salivares, mesmo tendo em vista que é incomum, é sempre 

adequado usar de todos os meios para que o diagnóstico seja 

mais preciso (KIM et al., 2014). 

A biópsia ou exploração cirúrgica só deve ser pensada 

se o diagnóstico for incerto ou for uma doença 

excepcionalmente incomum (KAYA et al., 2018). 
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Tem sido discutido que o Defeito Ósseo de Stafne é de 

natureza congênita ou de desenvolvimento. Stafne, o primeiro 

descobridor do clássico defeito ósseo, sugeriu que são 

congênitos e são causados por uma falha de fusão nas áreas 

anteriormente ocupadas pela cartilagem de Meckel (COSTA, 

ESTEVES, BACELAR, 2016). 

Outros autores que favoreceram a origem congênita 

acreditavam que o DOS é um defeito congênito devido à 

cavidade ter uma porção do tecido glandular durante o 

desenvolvimento mandibular (MU-HSIUNG CHEN et al., 2019). 

O DOS, devido à sua aparência radiográfica, é 

comumente confundido com cistos ou tumores dentários; no 

entanto, devido ao seu comportamento biológico, não pode ser 

considerado dentro dessas duas entidades. Entenda por cisto 

como qualquer cavidade patológica que é encapsulada por 

tecido conjuntivo, revestida com epitélio dentro e com um teor 

líquido, semi-líquido, sólido ou gasoso (VILLORIA et al., 2013). 

Embora o tumor seja uma neoformação de tecido 

anormal, ele pode ser classificado como benigno ou maligno 

dependendo da sua celularidade. Cistos e tumores que afetam 

a região oral são gerados por remanescentes embrionários e 

seus comportamentos são diferentes uns dos outros (TIOL-

CARRILLO et al., 2018). 

A maioria dos DOS são geralmente assintomáticos, não 

progressivos, e localizados no local típico da região molar da 

mandíbula perto do ângulo mandibular e abaixo do canal 

mandibular (ARANTES et al., 2017). 

Esses casos podem ser monitorados por radiografia 

panorâmica uma vez, por um ou dois anos para ver se há 
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alguma outra alteração da lesão. Se a lesão é estática, nenhum 

tratamento é necessário (RIBEIRO et al., 2014). 

O tratamento das variantes posteriores ou anteriores do 

DOS não é necessário, uma vez que essas depressões ósseas 

mandibulares foram encontradas como uma mudança na 

condição anatômica e não patológicas. Uma abordagem 

conservadora que consiste no acompanhamento clínico e de 

imagem é geralmente recomendada (RIBEIRO et al., 2014). 

Procedimentos cirúrgicos ou biópsias só devem ser 

realizados em casos atípicos ou se forem observadas 

alterações notáveis durante o acompanhamento radiográfico 

(SISMAN et al., 2012; AVSEVER et al., 2015). 

Para os Defeitos Ósseos Stafne localizados na 

mandíbula anterior ou nas placas corticais linguais, o uso de 

tomografia e Ressonância magnética é frequentemente 

necessário para diferenciar o defeito de uma lesão centralizada. 

Se houver suspeita de lesão diferente do DOS ou houver um 

aumento progressivo da lesão faz-se necessário excisão 

cirúrgica da lesão e exame histológico subsequente da amostra 

para confirmação diagnóstica (AOKI et al., 2019). 

Características dominantes de imagem são margens 

ósseas grossas, continuidade com a fronteira da mandíbula, 

unilocularidade e radiolucência parcial. O conhecimento das 

características comuns de imagem radiográfica da DOS em 

radiografias panorâmicas pode ajudar os profissionais 

odontológicos com um diagnóstico diferencial (HISATOMI et al., 

2018). 

A principal vantagem da imagem de ressonância 

magnética é sua caracterização e discriminação superior de 

tecido mole. O contraste superior do tecido mole da imagem 
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deve ser adequado para fazer o diagnóstico do DOS, mesmo 

sem qualquer material de contraste intravenoso. Sua maior 

desvantagem é o alto custo e os artefatos de distorção 

produzidos por material dentário (MÜNEVVEROĞLU, AYDIN, 

2012). 

Seja qual for sua origem, a Cavidade Óssea de Stafne é 

uma condição inósmica, assintomática, unilateral e não 

evoluída, que é acidentalmente encontrada em um estudo 

radiográfico indicado para outro propósito diagnóstico 

(AVSEVER et al., 2015). 

Embora há casos que tenham sido relatados onde tais 

defeitos são confirmados por cirurgias exploratórias, os estudos 

de imagem atuais são uma ferramenta suficiente, útil e definitiva 

para confirmar esse diagnóstico sem a necessidade de 

tratamento invasivo que possa ter sequelas, de modo que os 

procedimentos cirúrgicos só devem ser realizados quando 

houver dúvida no diagnóstico, que pode ser obtido por 

ortoantomografia, ressonância magnética, tomografia 

computadorizada axial e sialografia da glândula associada ao 

defeito (TIOL-CARRILLO et al., 2018). 

 

CONCLUSÕES  

 

Diante do caso apresentado e das literaturas estudadas, 

nota-se que o Defeito Ósseo de Stafne pode ser considerado 

mais uma impressão anatômica de desenvolvimento, causada 

pela proliferação ou translocação de estruturas adjacentes, do 

que uma entidade patológica propriamente dita, por suas 

caraterísticas estáticas e benigna, precisando de tratamento 

apenas em poucos dos casos registrados em base de dados. O 
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presente caso relata as características clinicas, radiográficas e 

histopatológica, que segue conduta proservadora, através de 

acompanhamento com estudos imaginológicos. Segundo todos 

os aspectos analisados, os achados clínicos deste trabalho 

corroboraram a confirmação de que o defeito ósseo é uma 

lesão em que não necessita de tratamento cirúrgico, sendo a 

melhor opção de conduta o acompanhamento. Ressaltamos 

ainda a importância de uma avaliação pré-operatória onde se 

conheça toda a história médica odontológica pregressa do 

paciente e um plano de tratamento pormenorizados, pois são 

fundamentais para se obter uma correto diagnóstico, para bem 

de não ocorrer uma exposição desnecessária a procedimentos 

cirúrgicos e favorecendo também excelentes resultados a longo 

prazo. 
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RESUMO: O osso é um dos locais metastáticos mais comuns 
para tumores malignos, como o câncer de mama, pulmão e 
próstata. As metástases ósseas podem causar eventos 
relacionados ao esqueleto, que impactam negativamente na 
qualidade de vida dos pacientes oncológicos. Os  bisfosfonatos 
são uma classe de medicamentos  que  atuam alterando o 
metabolismo  ósseo, diminuindo a perda de massa óssea pela 
sua atividade antirreabsortiva, e por este motivo, são utilizados 
no tratamento de doenças como mieloma múltiplo e metástase 
óssea. A predisposição à osteonecrose da mandíbula 
associado ao uso de bifosfonatos se dá em maior prevalência 
pelo uso prolongado e mediante via de administração 
endovenosa, com aplicação mensal e por um período superior 
a três anos, tendo como principais fatores desencadeantes são: 
estresse mecânico, exodontias, infecção dental e periodontal. A 
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osteonecrose da mandíbula (ONM) é caracterizada como uma 
condição de osso necrótico exposto persistente por mais de oito 
semanas em pacientes que receberam ou estão recebendo 
tratamento com bifosfonatos ou outros medicamentos 
antirreabsortivos, e não possuem história de radioterapia de 
cabeça e pescoço e sua fisiopatologia da ainda não foi 
completamente elucidada. O diagnóstico da ONM se dá através 
do exame clínico e anamnese, além de radiográfico em estágios 
avançados. Embora existam tratamentos eficazes, deve-se 
prezar sempre pela prevenção da doença, de modo a minimizar 
agravos na saúde de pacientes oncológicos. 
Palavras-chave: Osteonecrose. Mandíbula. Bifosfonatos. 
Câncer. 
 

INTRODUÇÃO 

 

O osso é um dos locais metastáticos mais comuns para 

tumores malignos, como o câncer de mama, pulmão e próstata. 

As metástases ósseas podem causar eventos relacionados ao 

esqueleto, eventos esses que estão associados a uma série de 

transtornos como fraturas, fortes dores e compressão nervosa, 

o que culmina em um forte impacto negativo na qualidade de 

vida dos pacientes oncológicos (CAO, 2017).  

Os  bisfosfonatos são  uma classe de medicamentos  que  

atuam alterando o metabolismo ósseo, diminuindo a perda de 

massa óssea pela sua atividade antirreabsortiva, e por este 

motivo, são utilizados no tratamento de doenças como a 

osteoporose, doença de Paget, mieloma múltiplo e metástase 

óssea. Embora sejam bastante  eficazes no  tratamento  dessas 
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doenças, eles também promovem efeitos deletérios como a 

inibição da angiogênese (SOUZA et al., 2020). 

Os  bisfosfonatos nitrogenados  são  os  mais utilizados  

por possuírem maior potência que os não nitrogenados, o 

Pamidronato e Zolendronato são bisfosfonatos de alta potência 

com via de administração endovenosa comumente utilizados no 

tratamento de neoplasias malignas. Seu mecanismo de ação 

atua sobre o processo de remodelação óssea, inibindo os  

osteoclastos e consequentemente a reabsorção da matriz  

óssea, levando essas células à apoptose, e inibe ainda o 

recrutamento de células precursoras de osteoclastos (SOUZA 

et al., 2020). 

A predisposição à osteonecrose da mandíbula se dá em 

maior prevalência pelo uso prolongado de bifosfonatos e 

mediante via de administração endovenosa, com aplicação 

mensal e por um período superior a três anos. E os principais 

fatores desencadeantes são: estresse mecânico, exodontias, 

infecção dental e periodontal (GERMANO et al., 2020). 

A osteonecrose da mandíbula (ONM) é caracterizada 

como uma condição de osso necrótico exposto persistente por 

mais de oito semanas em pacientes que receberam ou estão 

recebendo tratamento com bifosfonatos ou outros 

medicamentos antirreabsortivos, e não possuem história de 

radioterapia de cabeça e pescoço (RUGANI et al., 2016).  

A fisiopatologia da Osteonecrose da Mandíbula 

Relacionada a Medicamentos (ONMRM) até então não foi 

completamente elucidada, mas acredita-se que seja 

multifatorial, devido à diminuição da remodelação óssea 

fisiológica, infecção, inflamação, inibição da angiogênese e 
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disfunção da imunidade inata ou adaptativa. Existem duas 

teorias envolvendo a etiologia da ONMRM. A primeira teoria se 

baseia na inibição da atividade osteoclástica, resultando na 

diminuição do turnover ósseo, por isso, o microdano da 

mandíbula não é reparado, podendo levar à necrose do tecido 

ósseo e, em sequência, à exposição do osso ao longo do 

tempo. A segunda teoria se baseia na depressão local do 

sistema imune, levando à infecção local ou osteonecrose 

induzida por inflamação (LIMONES et al., 2020). 

O diagnóstico da ONM se dá através do exame clínico 

mediante características das lesões e história do paciente, pela 

anamnese. Os achados clínicos da ONM são: ausência de 

neoplasia local, paciente sem histórico de realização de 

quimioterapia ou radioterapia de cabeça e pescoço, presença 

de osso necrótico por período superior a 02 meses, com 

presença ou ausência de fístula e secreção purulenta, seja intra 

ou extra-oral. O diagnóstico radiográfico somente é fectível nos 

estágios mais evoluídos, sendo visualizada uma área de 

sequestro ósseo disforme, que estará envolvida por um halo 

radiolúcido e com limites definidos (VIANA et al., 2019). 

Como tratamentos sugeridos pela Associação 

Americana de Cirurgia Oral e Maxilo Facial (AAOMS) temos o 

desbridamento limitado, uso de antibióticos e enxaguantes 

bucais. A intervenção cirúrgica vai depender do grau da 

osteonecrose e estado do paciente. Dentre as terapias 

complementares, o uso de Fibrina Rica em Plaquetas e 

Leucócitos têm se mostrado bastante eficaz, pois modula o 

processo reparador dos tecidos, atua controlando a inflamação, 

estimula a angiogênese, auxilia na recuperação do tecido ósseo 
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lesionado, e poucas complicações foram relatadas (SOUZA et 

al., 2020; VIANA et al., 2019). 

A prevenção da osteonecrose de mandíbula pode ser 

realizada mediante melhorias na higiene bucal, profilaxia 

antibiótica perioperatória e fechamento adequado da ferida. Os 

pacientes devem conhecer os riscos do uso de medicamentos 

antirreabsortivos e sua possibilidade de causar ONMRM. Além 

disso, é necessário colaboração entre odontólogo e oncologista 

de modo a orientar e auxiliar na prevenção desta doença 

(SOUZA et al., 2020; NIFOSÌ et al., 2019). 

O objetivo deste estudo é a apresentação de uma revisão 

integrativa sobre a osteonecrose da mandíbula, que impacta de 

maneira negativa a vida de muitos pacientes oncológicos, além 

de ser uma temática atual e emergente, de modo a responder 

a seguinte pergunta norteadora: Quais são os principais 

achados sobre osteonecrose da mandíbula acometendo 

pacientes oncológicos envolvendo o uso de bifosfonatos 

presentes na literatura? 

 

MATERIAIS E MÉTODO 

 

Este estudo se trata de uma revisão integrativa, que visa 

determinar o conhecimento atual sobre determinada temática, 

propiciando a identificação, análise e síntese de estudos 

independentes sobre um mesmo tema (SOUZA; SILVA; 

CARVALHO, 2010). 

Para garantir a execução de determinadas etapas 

metodológicas de estudos desta categoria, foram estabelecidas 

e cumpridas as seguintes fases: elaboração de uma pergunta 
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norteadora; busca na literatura; coleta dos dados encontrados; 

análise crítica dos resultados e sua discussão; E por fim, a 

apresentação da revisão integrativa (SOUZA; SILVA; 

CARVALHO, 2010). Elegeu-se então a seguinte pergunta 

norteadora: Quais são os principais achados sobre 

osteonecrose da mandíbula acometendo pacientes oncológicos 

envolvendo uso de bifosfonatos presentes na literatura? 

Os artigos científicos escolhidos para compor este 

estudo foram selecionados a partir da busca em periódicos 

indexados eletronicamente na Biblioteca Nacional de Medicina 

– PubMed, por se tratar de um importante e confiável portal de 

buscas científicas. A busca pelos artigos ocorreu no mês de 

outubro/2020, onde os descritores utilizados para a pesquisa 

foram: “Osteonecrosis”, “Jaw”, “Biphosphonates” e “Cancer”, 

utilizando o operador booleano “and” como meio de conexão.  

Para definir os estudos presentes nesta revisão 

integrativa, realizou-se a leitura sistemática e crítica dos títulos 

e resumos, para posterior leitura dos trabalhos completos 

categorizados como artigo, não havendo priorização de 

idiomas. Foram adotados os seguintes critérios de inclusão: 

artigos que tenham abordagem clara sobre o tema de interesse 

e etapas de desenvolvimento bem definida, artigos publicados 

entre os anos de 2015 e 2020 e acessíveis gratuitamente na 

plataforma PubMed. Este estudo trata-se de uma análise 

qualitativa. 

Foi realizada uma síntese dos dados considerados 

importantes, onde um instrumento específico foi aplicado para 

realizar a análise das principais características dos trabalhos 

incluídos, como: título do artigo, autor e ano de publicação, 
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objetivos e resultados desenvolvidos nas pesquisas. Estes 

dados serão apresentados em uma tabela. 

Garante-se que os aspectos éticos foram respeitados, e 

que as informações adquiridas estão destacadas no decorrer 

do texto e referenciadas. Esta revisão foi submetida ao sistema 

de identificação de plágio, pela Plagium™. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Dentre 110 trabalhos identificados, foram excluídos 95 

por não corresponderem à temática abordada, selecionando-se 

15 artigos para serem abordados neste estudo.  

Todos os artigos selecionados estavam em inglês, em 

relação aos anos de publicação: 1/15 (6,7%) foi publicado em 

2015, 3/15 (20%) em 2016, 3/15 (20%) em 2017, 5/15 (33,3%) 

em 2018, 1/15 (6,7%) em 2019 e 2/15 (13,3%) em 2020. Em 

relação aos locais de estudo: 3/15 (20%) foram realizados na 

Itália, 2/15 (13,3%) nos Estados Unidos, 2/15 (13,3%) não 

relataram, 1/15 (6,7%) no México, 1/15 (6,7%) no Japão, 1/15 

(6,7%) na Macedônia, 1/15 (6,7%) na Letônia, 1/15 (6,7%) na 

Índia, 1/15 (6,7%) na Dinamarca, 1/15 (6,7%) na Coréia do Sul 

e 1/15 (6,7%) na América do Norte e Europa. Os estudos foram 

predominantemente observacionais e retrospectivos. 

 

Tabela 1 - Principais características dos estudos incluídos. 

 

Título 
Autor(a) 

(es), ano 
Objetivos Resultados 
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Osteonecrose 

da mandíbula 

relacionada à 

medicação 

(ONMRM) em 

pacientes 

com câncer 

tratados com 

denosumabe 

VS. ácido 

zoledrônico: 

uma revisão 

sistemática e 

meta-análise 

LIMONES 

et al., 

2020. 

Analisar a 

incidência, 

razão de risco 

e prognóstico 

de 

osteonecrose 

da mandíbula 

em pacientes 

com câncer 

tratados com 

denosumabe 

ou ácido 

zoledrônico. 

A incidência 

mediante 

tratamento com 

denosumabe 

variou de 0,5 a 

2,1% após 1 

ano, 1,1 a 3,0% 

após 2 anos e 

1,3 a 3,2% 

após 3 anos de 

exposição. Já o 

tratamento com 

ácido 

zoledrônico  

variou de 0,4 a 

1,6% após 1 

ano, 0,8 a 2,1% 

após 2 anos e 

1,0 a 2,3% 

após 3 anos de 

exposição. Não 

houve 

diferenças 

significativas 

em termos de 

prognóstico. 
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A 

Osteonecrose 

Mandibular 

Relacionada 

a 

Medicamento

s Influencia a 

Qualidade de 

Vida de 

Pacientes 

com Câncer? 

TENORE 

et al., 

2020. 

Observar a 

influência do 

ONMRM nas 

condições 

físicas e 

mentais de 

pacientes 

com câncer 

por meio da 

aplicação de 

um 

questionário 

de qualidade 

de vida 

durante as 

medidas 

regulares de 

prática 

odontológica. 

Dos 20 

participantes, 

55% 

apresentavam 

osteonecrose 

apenas na 

mandíbula, e 

55% faziam 

uso de 

bifosfonatos e 

45% por outros 

medicamentos. 

Pacientes que 

faziam uso de 

antirreabsortiv

os por menos 

de três anos 

foram afetados 

negativamente 

pelo tempo de 

medicação 

antirreabsortiv

a. 

Um estudo de 

base 

populacional 

de pacientes 

com mieloma 

ALZINA et 

al., 2019. 

Descrever a 

incidência, 

fatores de 

risco, 

processo de 

Dos 88 

pacientes com 

MM tratados 

com 

bifosfonatos 
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múltiplo com 

osteonecrose 

da mandíbula 

relacionada a 

medicamento

s 

estadiamento 

e curso 

clínico de 

ONMRM em 

pacientes 

com mieloma 

múltiplo 

(MM). 

endovenosos 

contendo 

nitrogênio, 6 

(6,8%) 

desenvolveram 

ONMRM. O 

tempo médio 

para a 

manifestação 

foi inferior a 

dois anos. 

Todos haviam 

sido 

submetidos a 

extração 

dentária ou 

trauma antes 

do 

desenvolvimen

to da ONMRM. 

A 

administração 

combinada de 

drogas 

antirreabsorti

vas ósseas, 

taxanos e 

corticosteróid

OTERI, et 

al., 2018. 

Relatar a 

observação 

de 58 

pacientes 

com câncer 

metastático 

que 

desenvolvera

Um total de 58 

dados de 

pacientes 

mostraram que 

quanto à 

localização da 

osteonecrose: 

43 (74%) foi na 
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es pode 

piorar a 

osteonecrose 

da mandíbula 

em pacientes 

com câncer? 

m 

osteonecrose 

da mandíbula 

e/ou 

maxilares, 

após serem 

tratados com 

ácido 

zoledrônico e 

taxanos, além 

de 

corticosteroid

es. 

mandíbula, 10 

(18%) maxila e 

5 (9%) 

mandíbula/max

ila. E o 

acometimento 

maior foi em 

mulheres 

(62%). 

Osteonecrose 

da mandíbula 

relacionada a 

medicamento

s: uma 

atualização 

sobre a 

experiência 

do centro de 

câncer 

memorial 

sloan 

kettering e o 

papel da 

avaliação 

OWOSHO 

et al., 

2018. 

Investigar a 

relação entre 

o tipo de 

medicação 

antirreabsorti

va e o início 

da 

osteonecrose 

da mandíbula 

relacionada à 

medicação 

(ONMRM) e o 

papel da 

avaliação 

odontológica 

Os pacientes 

que tomaram 

denosumabe 

desenvolveram 

ONMRM mais 

cedo em 

comparação 

com 

zoledronato e 

pamidronato. 
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dentária com 

pré-

medicação na 

prevenção 

pré-

medicação  

na prevenção 

de ONMRM. 

Osteonecrose 

da mandíbula 

entre 

pacientes que 

recebem 

medicação 

antirreabsorti

va: um estudo 

retrospectivo 

de 4 anos em 

um centro de 

câncer 

terciário, 

Kerala, Índia 

SANKAR 

et al., 

2018. 

Avaliar os 

fatores 

odontológicos 

e 

relacionados 

a 

medicamento

s 

relacionados 

à ONM entre 

pacientes que 

usam esses 

medicamento

s em um 

centro 

terciário de 

câncer, na 

Índia. 

Entre 183 

pacientes com 

mieloma 

múltiplo e 

pacientes com 

tumores 

sólidos em uso 

de ácido 

zoledrônico 

endovenoso e 

acompanhados 

por 1 ano, 15 

desenvolveram 

ONM. 

Um estudo 

multicêntrico 

de registro de 

caso sobre 

osteonecrose 

da mandíbula 

SCHIODT 

et al., 

2018. 

Descrever a 

história 

natural de 

pacientes 

com câncer 

com 

Dos 327 

participantes, 

207 (63%) 

eram 

avaliáveis. 

Deles, 69% 
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relacionada a 

medicamento

s em 

pacientes 

com câncer 

avançado 

osteonecrose 

da mandíbula 

relacionada à 

medicação 

(ONM) e 

avaliar a taxa 

de resolução 

de ONM. 

tiveram 

resolução ou 

melhora da 

ONM. 97% dos 

207 

participantes 

usaram 

medicação 

anti-

reabsortiva 

antes da ONM, 

3% não, 68% 

deles 

receberam 

ácido 

zoledrônico, 

38% 

receberam 

denosumabe e 

10% 

receberam 

pamidronato. 

Fatores que 

afetam o 

desenvolvime

nto de 

osteonecrose 

da mandíbula 

SOUTOM

E et al., 

2018 

Investigar os 

fatores 

relacionados 

ao 

desenvolvime

nto de 

A taxa de 

ocorrência 

cumulativa de 3 

anos foi de 

29,2% em 

todos os 135 
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relacionada a 

medicamento

s em 

pacientes 

com câncer 

recebendo 

terapia em 

altas doses 

com 

bifosfonato ou 

denosumabe: 

a extração 

dentária é um 

fator de risco? 

ONMRM em 

pacientes 

com câncer 

que 

receberam 

altas doses 

de 

(zoledronato 

4 mg / 4 

semanas ou 

denosumabe 

120 mg / 4 

semanas). 

pacientes. A 

taxa de 

ocorrência em 

pacientes que 

não houve 

extração 

dentária 

ultrapassou a 

de pacientes 

submetidos à 

extração 3 

anos depois. 

Pacientes que 

foram 

encaminhados 

à unidade 

odontológica 

mais de 180 

dias após a 

administração 

de BMA 

apresentam 

maior taxa de 

ocorrência. 

Osteonecrose 

da mandíbula 

e sobrevida 

de pacientes 

CORRAINI 

et al., 

2017. 

Examinar a 

associação 

entre ONM e 

sobrevida 

Pacientes com 

câncer tratados 

com agentes 

direcionados 
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com câncer: 

um estudo de 

coorte 

nacional na 

Dinamarca 

entre 

pacientes 

com câncer 

tratados com 

agentes 

direcionados 

aos ossos. 

aos ossos, a 

sobrevida de 1 

ano após o 

incidente de 

ONM foi de 

70%. Menos da 

metade dos 

pacientes 

afetados por 

ONM 

sobreviveram 

por 3 anos. 

Após o ajuste 

para fatores 

prognósticos 

medidos, ONM 

foi associado a 

uma taxa de 

mortalidade de 

1,31 em 

comparação 

com pacientes 

sem ONM. 

Risco de 

osteonecrose 

mandibular 

após 

bifosfonatos 

GOODWI

N et al., 

2017. 

Comparar o 

risco de 

osteonecrose 

mandibular 

após 

Durante o 

acompanhame

nto, 40 (0,42%) 

de 9482 

pacientes com 
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intravenosos 

em pacientes 

com câncer e 

pacientes 

sem câncer 

administração 

de 

bisfosfonato 

endovenoso 

em pacientes 

com câncer 

versus 

pacientes 

sem câncer. 

câncer 

desenvolveram 

provável 

osteonecrose 

de mandíbula 

em 

comparação 

com 8 (0,05%) 

de 16.046 

pacientes sem 

câncer. 

Um estudo 

longitudinal 

retrospectivo 

de 5 anos 

sobre a 

incidência e 

os fatores de 

risco de 

osteonecrose 

dos maxilares 

em pacientes 

tratados com 

ácido 

zoledrônico 

para 

metástases 

ósseas de 

MANFRED

I et al., 

2017. 

Avaliar a 

incidência e 

os fatores de 

risco da 

osteonecrose 

da ONM em 

um grupo de 

pacientes 

tratados com 

ácido 

zoledrônico 

para 

metástases 

ósseas de 

tumores 

sólidos. 

Dos 156 

pacientes 

incluídos no 

estudo, 17 

desenvolveram 

ONM (10,89%). 

Doença 

periodontal 

grave, extração 

dentária e 

início do 

programa 

odontológico 

preventivo 

após o início da 

terapia com 

ácido 
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tumores 

sólidos 

zoledrônico 

foram as 

únicas 

associações 

significativas 

para a 

ocorrência da 

ONM. 

Prevalência 

de 

osteonecrose 

da mandíbula 

e 

característica

s orais de 

pacientes 

oncológicos 

tratados com 

bifosfonatos 

no Hospital 

Geral do 

México 

CUEVAS-

GONZÁLE

Z et al., 

2016. 

Determinar a 

prevalência e 

as 

característica

s orais de 

pacientes 

com câncer 

tratados com 

bifosfonatos 

nos 

departamento

s de 

oncologia e 

prótese 

maxilofacial 

do Hospital 

Geral do 

México entre 

2011 e 2013. 

A prevalência 

de necrose 

relacionada 

aos 

bifosfonatos 

em 75 

pacientes foi de 

2,6%; a 

neoplasia 

maligna mais 

comum foi o 

câncer de 

mama (84,0%), 

seguido pelo 

câncer de 

próstata 

(16,0%). 
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Prevalência 

de 

osteonecrose 

mandibular 

relacionada a 

medicamento

s em 

pacientes 

com câncer 

de mama, 

câncer de 

próstata e 

mieloma 

múltiplo 

RUGANI et 

al., 2016. 

Avaliar a 

prevalência 

de 

osteonecrose 

(ONM) em 

pacientes 

com câncer 

de mama, 

câncer de 

próstata e 

mieloma 

múltiplo 

recebendo 

terapia 

antirreabsorti

va parenteral 

(bifosfonatos 

ou 

denosumabe)

. 

Dos 29.437 

pacientes 

foram incluídos 

na análise. 951 

casos de 

necrose 

mandibular 

foram 

descritos. A 

prevalência 

geral de ONM 

foi de 2,09% no 

grupo de 

câncer de 

mama, 3,8% no 

grupo de 

câncer de 

próstata e 

5,16% para 

pacientes com 

mieloma 

múltiplo. 

Osteonecrose 

da mandíbula 

relacionada 

com 

bisfosfonato 

em pacientes 

KIM; 

PARK; 

AHN, 

2016. 

Relatar 

ONMRB 

(Osteonecros

e dos 

Maxilares 

associada ao 

As etiologias 

do ONMRB 

foram extração 

dentária (19 

casos), 

implante 
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com câncer 

de mama 

metastático: 

uma revisão 

de 25 casos 

uso de 

Bisfosfonatos

) em  25 

pacientes do 

sexo feminino 

com câncer 

de mama 

metastático, 

com história 

de uso de 

bifosfonatos 

endovenosos. 

dentário (2 

casos) e 

tratamento 

endodôntico (1 

caso). No 

entanto, três 

pacientes não 

tinham nenhum 

fator de risco 

para causar 

ONMRB. 

Osteonecrose 

da mandíbula 

após 

tratamento 

com 

bifosfonatos 

em pacientes 

com mieloma 

múltiplo 

KRSTEVS

KA et al., 

2015. 

Avaliar a 

incidência de 

ONM em 

pacientes 

com MM 

tratados com 

bifosfonatos 

mistos. 

260 pacientes 

(87,8%) 

receberam 

terapia com 

BFs e 

pacientes que 

não receberam 

BFs (12,2%). A 

incidência de 

ONM do grupo 

de pacientes 

tratados com 

BFs foi de 

4,6%. 

Fonte: Araújo, 2020. 

 



OSTEONECROSE DA MANDÍBULA ENVOLVENDO O USO DE 
BIFOSFONATOS EM PACIENTES ONCOLÓGICOS: UMA REVISÃO 

INTEGRATIVA 
 

601 
 

O estudo realizado por Limones e seus colaboradores 

(2020) mostrou que o tratamento utilizando denosumabe trazia 

maior incidência de osteocrose da mandíbula quando 

comparado ao uso do ácido zoledrônico a cada ano, ao longo 

de 3 anos, e isso corrobora com os resultados de Owosho e 

seus colaboradores (2018), mostrando a partir de seu estudo 

que pacientes oncológicos que faziam uso de denosumabe 

desenvolviam a osteonecrose da mandíbula mais cedo quando 

comparados a pacientes que fizeram uso de zoledronato ou 

pamidronato. Schiodt e seus colaboradores (2018) 

apresentaram resultado em desencontro ao de Limones et al. 

(2020), revelando maior número de pacientes oncológicos com 

osteonecrose da mandíbula associado ao uso de bifosfonatos. 

Assim como Tenore et al. (2020), pois a maior parte dos 

participantes de seu estudo que desenvolveram ONM (55%) 

faziam uso de bifosfonatos, e (45%) usavam outros 

medicamentos antirreabsortivos. 

Tenore e seus colaboradores (2020) mostraram ainda 

que pacientes oncológicos que faziam uso de antirreabsortivos 

por menos de três anos foram afetados negativamente devido 

ao tempo de uso, indo de encontro aos resultados de Limones 

et al. (2020) em relação à crescente incidência apresentada em 

3 anos, Alzina et al. (2019) que mostraram tempo médio para 

desenvolvimento de ONM inferior a 2 anos, e Sankar et al. 

(2018) que revelaram relevante taxa de ONM (15/183) mediante 

tratamento com ácido zoledrônico endovenoso em apenas 1 

ano.  

Alzina et al. (2019) trouxeram que todos os pacientes 

oncológicos de seu estudo que desenvolveram ONMRM, 
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haviam sido submetidos a extração dentária ou trauma anterior, 

indo de encontro aos resultados de Manfredi e seus 

colaboradores (2017), que consideraram a extração dentária, 

doença periodontal grave e início do programa odontológico 

preventivo após o início da terapia com ácido zoledrônico como 

as únicas associações significativas para a ocorrência da ONM. 

Assim como KIM; PARK; AHN (2016), consideraram como 

principais causas da ONMRB de seu estudo a extração 

dentária, implante dentário e tratamento endodôntico, com 

maior número de casos respectivamente. Porém, Soutomé et 

al. (2018) mostrou o contrário, onde a taxa de ocorrência de 

ONM em pacientes que não houve extração dentária 

ultrapassou a de pacientes submetidos à extração depois de 3 

anos. 

Otto e seus colaboradores (2015) afirmaram em seu 

estudo retrospectivo de 72 pacientes (27 agentes modificadores 

do osso (bifosfonatos ou denosumabe) via oral e 45 

intravenoso) que realizaram extração dentária, que não são as 

extrações dentárias o principal fator de desenvolvimento da 

ONM, mas as condições de infecção prevalecentes, indo assim 

em desencontro a diversos outros estudos. 

Além dos fatores de risco locais supracitados, a literatura 

revela que eles podem ser demográficos, podendo destacar a 

raça, o sexo e a idade (VARELA, 2017). E isso pode explicar o 

resultado encontrado por Oteri e seus colaboradores (2018), 

onde a maioria dos pacientes acometidos por ONM eram 

mulheres. 

Os demais fatores de risco encontrados são o uso de 

álcool e tabaco, anemia, diabetes, hipertensão, terapia com 
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corticoides, quimioterápicos e o tipo de câncer (VARELA, 2017). 

Onde CUEVAS-GONZÁLEZ et al. (2016), identificaram que a 

maior incidência de ONM de acordo com o tipo de câncer, foi 

maior em portadores câncer de mama e próstata, 

respectivamente. E RUGANI et al. (2016) também descreveram 

câncer de mama e próstata como de alta incidência, porém, o 

mieloma múltiplo superou quanto ao desenvolvimento de ONM. 

 

CONCLUSÕES  

 

A osteonecrose da mandíbula é um sério efeito colateral 

associado ao uso bifosfonatos, e esta complicação é 

significantemente prevalente em pacientes oncológicos 

mediante uso prolongado e exposição a fatores 

desencadeantes. 

A prevenção é essencial para minimizar agravos no 

estado de saúde de pacientes oncológicos, pois já possuem a 

saúde debilitada devido ao uso de outros medicamentos. É de 

suma importância o conhecimento do paciente e odontólogos 

sobre os riscos do uso de bifosfonatos, sendo decisivo para a 

minimização de agravos, onde uma anamnese completa, os 

cuidados preventivos necessários ao realizar procedimentos 

que possam predispor a ONM, e a realização de orientações 

adequadas são cruciais para esses pacientes. 

De modo a responder a pergunta norteadora: “Quais são 

os principais achados sobre osteonecrose da mandíbula 

acometendo pacientes oncológicos envolvendo uso de 

bifosfonatos presentes na literatura?”, os estudos escolhidos 

nos mostraram que a osteonecrose de mandíbula foi mais 
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prevalente que a de maxilares, acometendo na maioria dos 

casos as mulheres. O índice de mortalidade de pacientes com 

câncer acometidos pela ONM foi maior em relação aos 

pacientes sem ONM. O tempo de manifestação relatado na 

literatura são de até 3 anos, onde a extração dentária tem sido 

elencada como principal fator desencadeante da ONMRB.  

Mais estudos são necessários sobre esta temática, pois 

a ONM afeta drasticamente a qualidade de vida de pacientes 

oncológicos que fazem uso de bifosfonatos. Além disso, é 

necessário elucidação completa da fisiopatologia da doença. 
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RESUMO: Os estudos sobre o carcinoma de células 
escamosas em língua oral (CCELO) indicam um aumento na 
incidência em pacientes jovens (≤45 anos), embora a 
etiopatogênese dessas lesões ainda não esteja clara, bem 
como uma possível divergência quanto ao seu comportamento 
biologico quando comparado aos indivíduos mais velhos. 
Diante disso, o objetivo foi revisar a literatura quanto aos 
estudos que avaliaram o comportamento bilógico do CCELO 
em indivíduos jovens (≤45 anos) nos últimos 5 anos. Foi 
realizada uma busca nas bases MEDLINE e Scorpus, no 
período de 2016 a 2020, com os descritores “Oral tongue 
squamous cell carcinoma” e “Young”. Foram encontrados 32 
estudos aos quais foram aplicados os critérios de inclusão e 
exclusão, sendo selecionados apenas 4 estudos. Foram 
identificados 1403 casos de CCELO em indivíduos jovens, 
destacando-se o aumento no número de lesões em mulheres 
não expostas aos fatores de risco clássicos que apresentavam 
por vezes lesões de maior tamanho e um periodo de recorrência 
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estimada de 3 anos. Embora, os indivíduos jovens apresentam 
uma maior sobrevida livre de doença e sobrevida global maior 
que os indivíduos mais velhos. Deste modo, a literatura ainda 
não é clara quanto a uma possível divergência no 
comportamento biológico do CCELO em indivíduos jovens 
quando comparado aos mais velhos.  
Palavras-chave: Carcinoma de Células Escamosas. Língua. 
Adulto Jovem.  
 

INTRODUÇÃO 

 

 A carcinogênese oral é um processo de múltiplas etapas 

que envolve anormalidades cromossômicas, em que a 

transição do epitélio e da displasia oral para o câncer pode 

resultar em um acúmulo de alterações genéticas e epigenéticas 

(ABRAHAO et al., 2011). O Carcinoma de Células Escamosas 

(CCE) de Cabeça e Pescoço tem uma incidência anual de 500 

mil casos em todo o mundo (MARUR; FORASTIERE, 2016), 

sendo assim, são responsaveis por cerca de 90 a 95% de todos 

os casos de câncer bucal, tendo a língua como sítio anatômico 

de maior incidência (JO; KIM; YUN, 2016; NG et al., 2017), e é 

a setima neoplasia maligna mais comum em todo o mundo 

(FERLAY et al., 2015). 

 Na cavidade oral o carcinoma de células escamosas 

pode afetar língua, assoalho, gengivas, mucosa jugal e palato 

(INCA, 2019). No Brasil, o número esperado de novos casos de 

câncer da cavidade oral para o triênio 2020-2022, será de 

11.180 casos em homens e de 4.010 em mulheres (INCA, 

2019).  

O carcinoma de células escamosas de língua oral 

(CCELO) é a neoplasia maligna mais comum em cavidade oral, 
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representando um pior prognóstico dado a sua agressividade e 

sua presença de metástase  (NG et al., 2016; TOTA et al., 2017; 

OLIVER et al., 2019). Estudos recentes indicaram um aumento 

no número de casos de CCELO (NG et al., 2016). Dentre os 

fatores associados a etiologia do CCELO estão o tabagismo e 

o etilismo(CAMPBELL et al., 2019), embora fatores como a 

hereditariedade (HIROTA et al., 2008) e o papiloma vírus (HPV)  

de alto risco de malignidade sejam discutidos ( 

CASTELLSAGUÉ et al., 2016).  

No mundo, em 2018 foram estimados 354 mil novos 

casos de cânceres de língua e cavidade oral, sendo 246 mil em 

homens e 108 mil em mulheres (BRAY et al., 2018; FERLAY et 

al., 2018).  

O CCELO acomete comumente homens durante a quinta 

à sexta década de vida, que apresentem histórico de uso de 

tabaco e álcool (OLIVER et al., 2019; CHEN et al., 2020). 

Embora, estudos indiquem uma mudança na apresentação 

clínica convencional do CCEL, acometendo mulheres jovens 

sem o histórico de consumo de tabaco e  álcool (NG et al., 2016; 

FARQUHAR et al., 2018; OLIVER et al., 2019; CHEN et al., 

2020).  

A literatura não é precisa quanto à idade dos indivíduos 

jovens (OLIVER et al., 2019; CHEN et al., 2020), sendo adotado 

idade ≤ 30 anos  (SOUDRY et al., 2010), ≤ 40 anos (HIROTA et 

al., 2008; SUN, FANG e GOU, 2015) e  ≤ 45 anos (OLIVER et 

al., 2019; CHEN et al., 2020), bem como se essas lesões em 

jovens apresentam um comportamento biológico mais 

agressivo (GALVIS et al., 2017; FARQUHAR et al., 2018). 
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Diante disto, o objetivo é revisar a literatura e identificar 

estudos que avaliam o comportamento biológico do CCEL em 

indivíduos jovens (≤45 anos) nos últimos 5 anos.  

  

 

MATERIAIS E MÉTODO 

 

A presente pesquisa trata-se de uma revisão integrativa 

que buscou sintetizar e descrever pesquisas disponibilizadas 

nas bases de dados MEDLINE e Scopus, no período de 2016 a 

2020, que avaliaram o comportamento biológico do CCELO de 

indivíduos jovens. Foram utilizados os descritores “Oral tongue 

squamous cell carcinoma” e “Young”, sendo encontrados 32 

estudos. Como critério de inclusão foram selecionados estudo 

que avaliaram o comportamento biológico de tumores em 

indivíduos com idade (≤45 anos). Como critérios de exclusão 

estão relato de caso, revisão de literatura, revisão sistemática e 

carta ao editor. Ao final da busca foram selecionados 4 estudos. 

 

Figura 1. Fluxograma de seleção de artigos. 
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RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

 No presente estudo, foram encontrados apenas 4 trabalhos 

que avaliaram o comportamento biológico do CCELO em 

indivíduos jovens entre 2016 a 2020. Foram evidenciados 1403 

casos de CCELO em indivíduos jovens com idade ≤45 anos 

(FARQUHAR et al., 2018; BARNABÉ et al., 2019; AMARAL et 

al., 2020), embora em um dos estudos os indivíduos jovens 

apresentavam idade ≤40 anos (MUKDAD et al., 2018) (Tabela 

1). Esse aspecto ressalta que a literatura ainda não é clara 

quanto a idade dos indivíduos jovens (CHEN et al., 2020). Outro 

aspecto que repercute diretamente na pequena quantidade de 

estudos envolvendo indivíduos jovens é a dificuldade na 

obtenção de amostra.  

 

Tabela 1. Parte 1. Descrição dos estudos que avaliam o 

comportamento biológico do CCELO em indivíduos jovens de 

2016 a 2020, local de realização, tipo de estudo, amostra e 

objetivo.  

 

AUTOR E 

ANO 

LOCA

L 

TIPO DE 

ESTUDO 

AMOSTR

A 

OBJETIVO 

AMARAL 

et al., 

2020 

Brasil. Transversa

l. 

24 casos 

de 

CCELO 

em 

jovens 

(≤45 

anos) e 

Avaliação da 

resposta 

imune do 

CCELO em 

indivíduos 

jovens e 

idosos. 
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24 casos 

de 

CCELO 

em 

idosos 

(≥60anos

). 

BARNAB

É et al., 

2019 

Brasil. Transversa

l. 

30 casos 

de 

CCELO 

em 

jovens 

(≤45 

anos) 

30 casos 

de 

CCELO 

em 

idosos 

(≥60anos

). 

Avaliar o 

comportame

nto biológico 

do CCELO 

em 

indivíduos 

jovens e 

idosos. 

FARQUH

AR et al., 

2018 

EUA. Coorte 

retrospectiv

a.  

117 

casos de 

CCELO 

em 

pacientes 

jovens 

(≤45 

anos) e 

Avaliar os 

fatores de 

risco e a 

sobrevida 

dos casos de 

CCELO em 

indivíduos 
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280 

casos de 

CCELO 

em 

pacientes 

idosos 

(>45 

anos). 

jovens e 

idosos. 

 

MUKDAD 

et al., 

2018  

EUA. Ecológico. 1232 

casos de 

CCELO 

em 

indivíduo

s jovens 

(≤40 

anos) e 

15,191 

casos de 

CCELO 

em 

indivíduo

s mais 

velhos 

(>40 

anos). 

Comparar os 

fatores de 

prognóstico e 

sobrevida de 

indivíduos 

jovens e 

indivíduos 

mais velhos 

com CCELO. 

 

Tabela 1: Parte 2. Descrição dos estudos que avaliam o 

comportamento biológico do CCELO em indivíduos jovens de 

2016 a 2020, método, resultado e conclusão.  
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AUTOR 

E ANO 

MÉTODO RESULTADO CONCLUSÃO 

AMARA

L et al., 

2020 

Análise clínica, 

morfológica e 

imunoistoquími

ca de células T 

regulatórias 

(FoxP3+). 

Há uma menor 

mediana nos 

valores de células 

T FoxP3+ no 

infiltrado 

inflamatório dos 

tumores em 

indivíduos jovens, 

bem como em 

indivíduos do 

sexo masculino 

desse grupo e em 

tumores de 

menor tamanho 

nos jovens. 

As células T 

FoxP3+ 

apresentam 

uma menor 

participação na 

resposta imune 

de tumores em 

indivíduos 

jovens.  

BARNA

BÉ et al., 

2019 

Análise clínica, 

morfológica e 

imunoistoquími

ca de p16, p53 

e Bax. 

Nenhuma das 

proteínas 

avaliadas 

exibiram 

diferenças 

significativas 

entre jovens e 

idosos. 

As proteínas 

participam da 

patogênese do 

CCELO em 

jovens e idosos, 

embora não 

diferenciem o 

seu 

comportamento 

biológico. 
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FARQU

HAR et 

al., 2018 

Análise clínica, 

Imunoistoquími

ca, tratamento 

e sobrevida 

dos casos de 

CCELO em 

jovens e 

idosos.  

 

Indivíduos jovens 

não estiveram 

associados ao 

hábito de fumar, 

enquanto que os 

idosos 

apresentaram um 

maior consumo 

de cigarro. 

Quando fumavam 

os indivíduos 

jovens 

apresentavam um 

menor tempo de 

hábito. O 

tratamento 

cirúrgico esteve 

associado ao 

indivíduos idosos. 

Uma menor 

sobrevida foi 

associada aos 

idosos com 

tumores de maior 

tamanho. 

Indivíduos mais 

jovens 

apresentam 

uma maior 

frequência de 

recorrência no 

período de 3 

anos, embora 

estes não 

apresentaram 

associação a 

fatores de risco 

como tabagismo 

e terem um 

menor tempo de 

utilização de 

cigarro. 

MUKDA

D et al., 

2018  

Análise de 

dados 

disponibilizado

s na base de 

Mulheres jovens 

apresentam 

tumores de maior 

tamanho. 

Quanto aos 

padrões clínicos 

e patológicos 

houve uma 
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dados 

Surveillance, 

Epidemology, 

and End 

Results 

(SEER).  

Indivíduos jovens 

apresentaram 

uma sobrevida 

livre de doença e 

sobrevida total 

maior que 

indivíduos mais 

velhos.  

semelhaça 

entre indivíduos 

jovens e mais 

velhos, embora 

as mulheres 

apresentassem 

tumores de 

maior tamanho. 

Esse aspecto 

pode repercutir 

na maior 

sobrevida entre 

os indivíduos 

mais jovens.  

 

Os casos de CCELO em indivíduos jovens ainda 

apresentam uma menor prevalência que em indivíduos idosos, 

embora alguns países demonstrem uma inversão desses 

valores com o aumento da incidência em indivíduos jovens, do 

sexo feminino e que não estão expostos aos fatores de risco 

clássicos (NG et al., 2016). Outros fatores de risco tem sido 

sugeridos para a etiologia do CCELO em indivíduos jovens 

como um possivel envolvimento com o papilomavírus humano 

(HPV) com o alto rico de malignidade, embora Farquhar et al. 

(2018) demonstraram que não houve diferença entre as faixas 

etárias quanto a infecção pelo HPV. 

Embora que as infecções são a causa de 15 a 20% das 

neoplasias malignas, seja pela ação de bactérias, a exemplo da 

Helicobacter pylori, ou de vírus como Epstein–Barr, os vírus da 
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hepatite B e C e o HPV (SIVARS et al., 2016). O HPV é um vírus 

não encapsulado que infecta células epiteliais (BRAVO; FÉLEZ-

SÁNCHEZ, 2015). Os subtipos do HPV de alto risco de 

malignidade, o HPV16 e o HPV18, expressam proteínas 

oncogênicas, E6 e E7, que agem no DNA da célula levando a 

uma alteração genética das proteínas p53 e retinoblastoma 

(pRb), respectivamente (BRAVO; FÉLEZSÁNCHEZ, 2015; 

SIVARS et al., 2016; SVAJDLER et al., 2016). 

A família do papiloma vírus é constituída por mais de 200 

genótipos, apresentando material genético viral disposto em 

dupla hélice de DNA, além de apresentar tropismo por células 

epiteliais (BRAVO; FÉLEZ-SÁNCHEZ, 2015). Ao avaliar o DNA 

dos membros do PV três regiões podem ser identificadas: 

Upstream Regulatory Region (URR) ou Long Control Region 

(LCR) que é responsável por abrigar locais de ligação de fatores 

de transcrição e controlar a expressão gênica, Early Region 

(ER) responsável pela replicação viral e transformação celular 

e Late Region (LR) que codifica proteínas capsulares (BRAVO; 

FÉLEZ-SÁNCHEZ, 2015; CHAI et al., 2015). Alguns elementos 

são conservados por todos os membros da família do papiloma 

vírus, como a presença de URR ou LCR, expressão das 

proteínas E1 e E2 pela ER e as L1 e L2 pela LR. Estas proteínas 

são sintetizadas ao longo das camadas do tecido epitelial 

(BRAVO; FÉLEZ-SÁNCHEZ, 2015). 

Sendo relacionada aos casos de CCELO em jovens 

(SRITIPPHO et al., 2016). A proteína viral E6 atua sobre o gene 

P53 enquanto que a proteína viral E7 age no gene PRb 

responsável por expressar 31 a proteína pRb que é ponto de 

ligação da p16 (BRAVO; FÉLEZ-SÁNCHEZ, 2015; CHAI et al., 

2015).  



PERFIL DO COMPORTAMENTO BIOLÓGICO DO CARCINOMA DE 
CÉLULAS ESCAMOSAS DE LÍNGUA ORAL EM INDIVÍDUOS JOVENS 

 

618 
 

Sritippho et al (2016) avaliaram a imunoexpressão da 

p16 e sua correlação com o HPV de alto risco de malignidade 

(HPV16 e 18) em 37 casos de carcinoma de células escamosas 

oral (CCEO) e 4 casos de carcinoma verrucoso oral (CV) e 

observaram que a superexpressão da p16 esteve mais 

associada aos pacientes com idade ≤40 anos (p=0,009). Por 

meio de PCR, verificouse a presença do HPV16 em 14,7% dos 

casos de CCEO e 25% dos casos de CV. Dos casos que 

apresentaram superexpressão para a p16, verificou-se que 

80% dos CCEO e 20% dos CV mostraram correlação com a 

presença do HPV de alto risco de malignidade. Com relação ao 

grau histológico, observou-se uma maior prevalência de lesões 

bem diferenciadas (60%) para os casos de CCEO positivos 

para o HPV16. Desta forma os autores sugerem que a 

superexpressão da proteína p16 pode ser utilizada como 

marcador para a presença do HPV de alto risco de malignidade 

em CCEO. 

Outro aspecto investigado na etiologia do CCEO foi a 

hereditariedade descrita por Hirota et al. (2008), quando 

realizou um estudo no Brasil, em que avaliaram o fator 

hereditariedade entre pacientes jovens (≤40 anos) e idosos 

(>40 anos) com CCEO e observaram que dos 13 pacientes 

jovens, 84,6% (n=11) relatavam histórico familiar de algum tipo 

de neoplasia 26 maligna, enquanto que dos 121 pacientes mais 

velhos, apenas 29,6% (n=108) apresentaram histórico familiar 

associado. Assim, foi sugerido, uma maior participação do fator 

hereditariedade no desenvolvimento do CCEO em pacientes 

mais jovens. 

Dholam et al. (2017) realizaram um estudo caso-controle 

com jovens acometidos por CCEO e carcinoma de orofaringe, 
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avaliando os fatores de risco para esta população, evidenciou-

se que a maior parte dos indivíduos jovens não apresentavam 

histórico familiar de ocorrência de neoplasia maligna. Assim não 

há como afirmar que uma maior expressão da proteína p53 nos 

jovens pode estar ligadas a alterações genéticas hereditárias.  

Brasil e o Estados Unidos da America (EUA) foram os 

dois centros identificados com a abordagem de pesquisa 

envolvendo comportamento biológico do CCELO em indivíduos 

jovens. Esse acpecto demonstra a necessidade de realização 

de mais pesquisas em outros centros no mundo. Os métodos 

de investigação empregados para avaliação do comportamento 

biológico do CCELO em indivíduos jovens desses estudos 

basearam-se em parâmetros clínicos (sexo, fatores de risco, 

estadeamento clínico, tratamento e sobrevida), morfológicos 

(sistema de gradação de malignidade), imunoistoquímicos (p53, 

p16, Bax e FoxP3+). Desse modo, sugere-se então a realização 

de outros estudos que avaliem outras proteínas ou mesmo 

outros métodos de analise para diferenciação do 

comportamento biológico destas lesões. 

 Sun, Fang e Guo (2015) avaliaram, através de 

parâmetros clinicomorfológicos, o comportamento biológico do 

CCEO entre indivíduos jovens (40 anos). Os autores 

observaram que o sexo masculino foi o mais acometido, tendo 

a língua como principal sítio anatômico de acometimento em 

ambos os grupos, bem como, tumores em estágios iniciais e 

ausência de metástase linfonodal regional. Embora, o grupo de 

jovens apresentou uma menor exposição a fatores de risco, e 

maior número de recorrência, quando comparados aos idosos. 

Portanto, os autores sugeriram que não havia diferença entre 
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os dois grupos em relação ao curso e prognóstico da doença, 

embora os jovens apresentem maior recorrência. 

 

Figura 2. Representação clínica do CCELO em indivíduo 

jovem (≤ 45 anos). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: do autor. 

 

Mesquita et al. (2016) analisaram uma série de 32 casos 

de CCEO em pacientes jovens (≤45 anos), evidenciando que a 

maior parte dos casos (43,8%) foram diagnosticados em 

estágios iniciais. Através do Sistemas de Gradação 

Histopatológica de Malignidade (SGHM) proposto por Bryne et 

al. (1992), observou-se uma maior frequência de alto grau de 

malignidade (65,6%), e através da OMS (2005), uma 

prevalência do padrão moderadamente diferenciado (50%). 

Portanto, os autores sugerem que a maior parte dos casos de 

CCEO em pacientes jovens são diagnosticados com alto grau 
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de malignidade, estando assim o comportamento biológico mais 

agressivo relacionado à idade (Figura 3). 

 

Figura 3. Aspecto histopatológico do CCELO em indivíduo 

jovem (≤ 45 anos). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: do autor. 

 

A imunoistoquímica é um recurso adicional de avaliação 

do comportamento biológico do CCEO, e neste sentido muitos 

trabalhos vêm sendo desenvolvidos, a exemplo do estudo 

realizado por Benevenuto et al. (2012) que avaliaram o 

comportamento biológico do 29 CCEO em jovens (≤40 anos) e 

mais velhos (>50 anos), por meio de parâmetros clínicos, 

morfológicos e imunoistoquímicos, pela imunoexpressão do 

Ki67 e do fator de Von Willebrand. Observou-se que os jovens 

apresentavam maior prevalência de estadiamentos clínicos 

avançados (III/IV), enquanto que os idosos apresentavam-se 

em estágios iniciais (I/II) (p=0,039). Em relação aos parâmetros 
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morfológicos não houve diferença estatística entre os grupos 

(p>0,05), e o mesmo foi observado em relação a 

imunoexpressão do Ki67 e fator de Von Willebrand nos dois 

grupos etários estudados. Sugerindo-se assim que possíveis 

diferenças no comportamento biológico do CCEL entre jovens 

e idosos não estejam relacionadas a uma maior proliferação 

celular ou maior índice angiogênico, embora os jovens sejam 

diagnosticados em estadiamentos clínicos mais avançados. 

Andrade et al. (2016) avaliaram o comportamento do 

CCELO em jovens (≤45 anos) e idosos (≥60 anos) através de 

parâmetros clinicomorfológicos e imunoexpressão dos 

anticorpos Ki67, Bcl-2 e Ativina A e observou que há possível 

diferença na patogênese do CCELO entre jovens e idosos. 

Sugerindo que, nos jovens pode estar relacionada a um maior 

índice de proliferação celular associada a um maior grau 

histológico de malignidade. Nos idosos, a patogênese pode 

estar relacionada à maior sobrevivência das células 

neoplásicas, através da participação da Ativina A. 

Solomon et al (2016) analisaram imunoexpressão das 

proteínas p53 e p16 relacionadas ao prognóstico do CCEO 

primário com estadiamento clínico avançado (III/IV). Após 

realização de regressão logística constatou-se que os casos 

que apresentavam imunoexpressão da p53 tinham 2,29 vezes 

mais chance de recorrência. Enquanto que a p16 não mostrou 

relação direta com a sobrevida livre de doença ou com os 

desfechos de recorrência e morte. 
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CONCLUSÕES  

 

 Diante disso, os estudos recentes que avaliam o CCELO em 

indivíduos jovens (≤45 anos) demonstram um aumento na 

incidência desta lesão em mulheres não expostas a fatores de 

risco clássicos, embora sua etiopatogenese não esteja clara. 

Além disso, a literatura ainda não é clara quanto a faixa etária 

de indivíduos jovens e uma possível distinção do seu 

comportamento biológico quando comparados a indivíduos 

mais velhos. 
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RESUMO: Os exames de imagens são instrumentos 
complementares importantes na área da saúde, pois 
contribuem com um adequado diagnóstico, plano de tratamento 
e prognóstico. São extremamente importantes para as diversas 
especialidades odontológicas. O objetivo deste trabalho é 
analisar a importância do projeto de extensão “Serviço de 
Diagnóstico por Imagem em Odontologia” para alunos do curso 
de Odontologia e comunidade. Este projeto realizou exames 
radiográficos intrabucais com a confecção dos laudos que 
foram realizados na clínica de Radiologia Odontológica e no 
laboratório de Interpretação radiográfica, no qual os alunos do 
projeto descreveram as imagens radiográficas com a 
supervisão dos professores. Os alunos relataram a importância 
da oportunidade de aprofundar os conhecimentos nos 
conteúdos teóricos e práticos sobre Radiologia Odontológica 
com um contato direto com a comunidade assistida, 
desenvolvendo a relação profissional-paciente. Ressaltaram 
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ainda a vivência clínica como um dos pontos cruciais para os 
alunos que estão iniciando a carreira visto que podem vivenciar 
durante o projeto a real rotina de uma clínica de Radiologia, bem 
como o desenvolvimento no processo de diagnóstico a partir de 
imagens radiográficas. Concluiu-se que o projeto foi de extrema 
importância para o desenvolvimento dos alunos na área da 
Radiologia Odontológica através do conteúdo e experiência na 
área que foram aproveitadas satisfatoriamente; e para 
comunidade que foi atendida suprindo a necessidade de 
realização de exames por imagem completos. 
Palavras-chave: Extensão comunitária. Diagnóstico por 
imagem. Odontologia. Radiologia.  
 
INTRODUÇÃO 

 

 Os exames de imagens são instrumentos 

complementares de extrema importância na área da saúde, 

pois contribuem com um adequado diagnóstico, plano de 

tratamento e prognóstico (SILVA et al., 2018). 

 Na Odontologia, os cirurgiões-dentistas lançam mão 

desses exames em diversas situações, por exemplo, para 

detectar e realizar o diagnóstico de lesões do complexo maxilo-

mandibular de tecidos moles e duros, definir o plano de 

tratamento e também como meio de realizar o 

acompanhamento do paciente. Portanto, os exames de 

imagens são utilizados e necessários dentro das diversas 

especialidades da Odontologia (CARVALHO et al., 2009).   

 Os aparelhos de raios X usados na Odontologia seguem 

os mesmos princípios e composições dos aparelhos utilizados 

na Medicina. De forma geral, são aparelhos pequenos de pouca 

potência, que podem ser móveis ou fixos na parede. Os filmes 
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radiográficos usados são divididos em: intrabucais e 

extrabucais. Respectivamente, os primeiros são utilizados 

quando o filme é introduzido dentro da boca do paciente. É um 

tipo de filme radiográfico para exposição direta dos raios X, 

logo, dispensa o uso dos écrans intensificadores. Apresentam-

se com embalagens individuais, simples, com uma única 

película (filme) na embalagem, ou duplos, com duas películas, 

para obtenção de cópia para arquivamento. O tamanho do filme 

radiográfico (intrabucal) mais usado é o 31 x 41 mm, geralmente 

utilizado para as radiografias periapicais e interproximais em 

adultos. Enquanto que os filmes extrabucais são posicionados 

fora da boca do paciente, estes são associados a écrans 

intensificadores (MALLYA; LAM, 2020). 

 A qualidade da imagem é essencial para que ocorra a 

interpretação radiográfica adequada, caso contrário, o laudo 

assim como, o diagnóstico, poderá ser prejudicado, induzindo 

equívocos no tratamento do paciente. Isso quando notado, 

implicará em novas tomadas radiográficas, acarretando ao 

paciente uma nova exposição à radiação, à perda do filme e das 

soluções de processamento, bem como o aumento do tempo 

clínico dispensado. Além disso, a qualidade da imagem 

radiográfica é fundamental para a conservação em arquivo, 

sendo de grande valor nas questões legais. O padrão de 

qualidade desses exames é influenciado por diversos fatores, 

como: qualidade do filme radiográfico, posição da cabeça do 

paciente, incidência do feixe de raios X, tempo de exposição e, 

por fim, as etapas do processamento radiográfico. A harmonia 

dos seguintes fatores: características da região de interesse, 

densidade, contraste, nitidez ou detalhe e distorção 
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proporcionam a qualidade da imagem radiográfica (CARVALHO 

et al., 2009). 

 Dentre as diversas funções e importâncias dos exames 

radiográficos que perpassam as diferentes especialidades da 

Odontologia pode-se citar a ortodontia que faz o uso constante 

desses exames antes, durante e após a realização da mecânica 

ortodôntica para assim verificar o relacionamento entre os 

maxilares, assim como, para observar a resposta periodontal do 

paciente à força ortodôntica proporcionada (FRANÇA; 

NÓBREGA, 2020).   

 Outro destaque para importância das radiografias 

odontológicas, está na área da Medicina Legal e Odontologia 

Legal, que as utilizam rotineiramente, principalmente para 

identificar corpos carbonizados e/ou calcinados, putrefeitos e 

esqueletizados ou em avançado estágio de decomposição. Há 

muitos anos a técnica de identificação com radiografias 

odontológicas vem sendo usada, contribuindo com a 

identificação cientificamente segura. Ela consiste 

essencialmente na comparação entre radiografias realizadas 

em vida com as obtidas após a morte, já que as estruturas 

dentárias e os materiais restauradores são muito resistentes à 

destruição pelo fogo, preservando numerosas características 

individuais (ANDRE et al., 2020).  

 A utilização pedagógica da radiologia é um instrumento 

de grande importância para o ensino da Anatomia Humana, 

tendo como subárea de conhecimento a Anatomia Radiológica, 

a qual compara conhecimento anatômico com técnicas de 

formação de imagem, reiterando a interdisciplinaridade e 

reforçando a necessidade de comparação entre diversas áreas 
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de conhecimento sem perder as características fundamentais 

(SILVA et al. 2018). 

 Os exames de imagem são indispensáveis para a 

visualização e a interpretação das estruturas do complexo 

maxilo-mandibular (FONSECA et al., 2018).  

 No curso de Odontologia da Universidade Federal da 

Paraíba (UFPB), os conteúdos de radiologia são ministrados 

em duas disciplinas, a primeira Radiologia Odontológica que 

aborda princípios de imagem radiográfica e execução de 

técnicas intrabucais; a segunda denominada Radiologia 

Odontológica e Imaginologia que visa o estudo das imagens 

proporcionando o diagnóstico por imagem, estas atividades são 

desenvolvidas em aulas teóricas e práticas. Contudo, durante 

as atividades práticas, devido a curta carga horária, não são 

realizados os laudos radiográficos das imagens obtidas. Com o 

intuito de sanar essa dificuldade, o projeto de extensão “Serviço 

de diagnóstico por imagem em Odontologia” foi desenvolvido 

com a proposta de complementar o aprendizado do aluno tanto 

na interpretação radiográfica como nos diagnósticos; bem como 

melhorar cada vez mais a qualidade do serviço que é ofertado 

aos pacientes.  

Assim, a finalidade deste trabalho é relatar o 

desenvolvimento desse projeto, bem como discutir a sua 

importância para os acadêmicos e comunidade. 

 

MATERIAIS E MÉTODO 

 

 Este projeto iniciou em 2015 com o objetivo de 

aprofundar o conhecimento e técnica dos alunos em Radiologia 

Odontológica e proporcionar mais um meio de atendimento à 
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comunidade. As atividades foram realizadas semanalmente 

dentro do projeto de extensão por alunos do curso de 

Odontologia da UFPB nos meses de maio a dezembro. A 

equipe era composta por dois professores supervisores, um 

funcionário, um aluno bolsista e quatro alunos voluntários que 

já cursaram a disciplina de Radiologia Odontológica.  

 Vários exames radiográficos intrabucais foram 

realizados com a confecção dos laudos que foram feitos na 

clínica de Radiologia Odontológica e no laboratório de 

Interpretação radiográfica, no qual os alunos do projeto 

descreveram as considerações visualizadas nas imagens 

radiográficas com a supervisão dos professores participantes. 

 Ao decorrer do projeto foram realizadas ações que 

tiveram como objetivo aumentar o interesse e a experiência dos 

alunos envolvidos na Radiologia e Imaginologia Odontológica. 

O processo de obtenção de imagem, processamento 

radiográfico e diagnóstico foram realizados pelos alunos 

extensionistas, sempre, sob auxilio e orientação dos 

professores responsáveis. As radiografias, periapicais, 

interproximais, foram realizadas por meio das técnicas da 

bissetriz e do paralelismo na clínica de Radiologia Odontológica 

do curso de Odontologia da Universidade Federal da Paraíba. 

A radiografia oclusal também era realizada na ação. Após a 

obtenção das radiografias era dado início ao processo de 

análise e diagnóstico das imagens obtidas.  

 O diagnóstico foi realizado por meio da análise visual das 

películas, com auxílio de negatoscópio e lupa de aumento. 

Inicialmente, os alunos avaliavam as radiografias e indicavam 

as hipóteses diagnosticas de cada paciente. Após isso, o 

professor responsável avaliava as hipóteses e corrigia, se 
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necessário. Foram diagnosticadas lesões de cárie, 

restaurações defeituosas, fraturas e patologias dentárias, 

doença periodontal, cálculo dentário, calcificações em tecidos 

moles, anomalias dentárias, alterações no seio maxilar, 

impactação de elementos dentários, dentre outros. Após o 

diagnóstico radiográfico, um laudo com todas as informações 

era entregue aos pacientes atendidos. 

 Foram atendidos pacientes de todas as idades, de 

ambos os sexos que foram referenciados das clínicas do curso 

de graduação de Odontologia da UFPB ou dos serviços do SUS 

(Unidades de saúde da família ou Centro de especialidades 

odontológicas). 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Os relatos dos alunos foram analisados de forma 

qualitativa, os quais apontaram a importância da oportunidade 

de aprofundar os conhecimentos nos conteúdos teóricos e 

práticos sobre Radiologia Odontológica com um contato direto 

com a comunidade assistida, desenvolvendo a relação 

profissional-paciente. Ressaltaram, ainda, a vivência clínica 

como um dos pontos cruciais para os alunos que estão 

iniciando a carreira visto que podem vivenciar durante o projeto 

a real rotina de uma clínica de Radiologia, bem como o 

desenvolvimento dos alunos no processo de diagnóstico a partir 

de radiografias.  

 Todos os exames foram avaliados pelos alunos com a 

supervisão de um professor para diagnosticar alterações na 

imagem desde cárie, restaurações, anomalias, 

periodontopatias até casos de maior complexidade como 
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fraturas e tumores. O parecer final de cada exame por imagem 

foi anexado ao mesmo para chegar nas mãos do médico e/ou 

cirurgião-dentista com um maior número de informações 

proporcionando uma melhor qualidade na avaliação do 

paciente. 

 Projetos de extensão são de suma importância para a 

formação de um profissional consciente das reais necessidades 

da população da região em que atua, capaz de atender essa 

demanda com ética e profissionalismo, justificando todo o 

tempo que esteve integrado a uma instituição de ensino 

superior (CAMPOSTRINI et al., 2015). 

 De acordo com Emmi et al. (2016), a realização de 

projetos extensionistas favorece a formação de discentes com 

experiências e conhecimentos acerca da humanização; 

qualificados para desenvolver ações de educação em saúde, 

com objetivo de reduzir os fatores de risco da população; 

comprometidos com a autonomia, corresponsabilização e bem-

estar do paciente. 

 Representam uma atividade de grande importância no 

processo de ensino-aprendizagem do curso de Odontologia, 

devido à possibilidade do estágio oferecer ao graduando a 

oportunidade de praticar os ensinamentos adquiridos durante o 

curso em consonância com a realidade apresentada 

(CAMPOSTRINI et al., 2015). 

 Segundo Sales et al. (2016), para estudantes de 

Odontologia, a experiência é apenas uma parte da sua grande 

formação, o que permite um olhar menos centrado no problema 

unicausal como por muito tempo se concebeu na ciência. 

 Por outro lado Rios, Sousa e Caputo (2019) destacaram 

que a extensão pode ser um importante instrumento de 
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transformação social e cidadã. Segundo a Resolução n. 7, de 

18 de dezembro de 2018, do Ministério da Educação, que 

estabelece as Diretrizes para a Extensão na Educação Superior 

Brasileira e institui que “as atividades de extensão devem 

compor, no mínimo, 10% (dez por cento) do total da carga 

horária curricular estudantil dos cursos de graduação, as quais 

deverão fazer parte da matriz curricular dos cursos” (BRASIL, 

2018). Portanto, se justifica a execução de ações de extensão 

no ambiente universitário.  

  A base para a interpretação radiográfica em Odontologia 

é o conhecimento anatômico ósseo da maxila e mandíbula com 

a importância de conhecer o que é normal, e suas variações, 

para reconhecer alguma patologia. A radiografia é uma 

projeção bidimensional, originada pela superposição de 

estruturas tridimensionais, alteradas em suas formas e 

dimensões e o diagnóstico diferencial entre imagens 

radiográficas de anatomia óssea normal e processos 

patológicos ósseos é feito baseado em conhecimentos prévios 

de dados radiográficos (MALLYA; LAM, 2020). 

 O profissional especialista em diagnóstico por imagem 

atua geralmente como facilitador no processo de elaboração do 

diagnóstico definitivo das doenças, visto que a partir da análise 

dos sinais observados nos exames de imagem, elabora um 

laudo com as hipóteses diagnósticas mais prováveis para o 

paciente. Entretanto é importante que o radiologista disponha 

das informações clínicas necessárias para orientar seus 

procedimentos técnicos (VIEIRA et al., 2008). 

 Segundo Taha, em 2008, deve-se garantir a qualidade 

do ensino no qual um tópico fundamental é o reforço das 

atividades didático-práticas relacionadas ao ensino de 
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radiologia, como reuniões de discussão de caso e treinamento 

objetivo com equipamentos diversos, oferecido em grades 

equilibradas em que o profissional tenha a oportunidade de 

desenvolver todas as suas habilidades. 

 Exames são chamados de complementares pois 

complementam a avaliação clínica e são solicitados quando 

existe uma hipótese de diagnóstico a ser investigada. 

Profissionais especializados em Radiologia Odontológica e 

Imaginologia são os mais capacitados para relatarem os 

achados encontrados nos exames radiológicos (VIEIRA et al., 

2008). Para que um exame seja considerado completo ele deve 

apresentar uma imagem de qualidade para avaliação 

diagnóstica adequada bem como um parecer, também 

denominado de laudo, de especialista apontando todas as 

informações visualizadas nas imagens, atividades estas 

realizadas nesta ação de extensão. 

 Este projeto possibilita ao aluno extensionista a 

interdisciplinaridade e a interprofissionalidade das diversas 

especialidades odontológicas tais como Estomatologia, 

Dentística, Periodontia, Odontopediatria, Endodontia, Cirurgia, 

Implantodontia, Ortodontia, Prótese e Saúde Coletiva; no 

diagnóstico combinando especialização e consideração da 

complexidade inerente às comunidades, setores e grupos 

sociais, com os quais se desenvolvem as ações da extensão 

dados que concordam com Emmi et al., em 2016, pois afirmam 

que a interdisciplinaridade permite um crescimento rápido do 

aprendizado dos alunos (Figura 1). 
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Figura 1. Organograma da relação das especialidades com a 

Radiologia Odontológica. 

 

 

Fonte: Pesquisa direta, 2020. 

 

 O uso de exames de imagens é um importante recurso a 

ser utilizado no ensino da Anatomia Humana, que permite uma 

excelente avaliação de áreas que não são visíveis clinicamente, 

apesar de não substituir os meios convencionais buscando 

complementar os diversos métodos de ensino para tornar o 

processo de aprendizagem cada vez mais eficaz (SILVA et al., 

2018).  

 Na Odontologia forense é muito importante através do 

preenchimento das fichas clínicas com exames de imagem 

permitindo uma avaliação mais precisa. A manutenção 

permanente de prontuários, exames radiográficos, modelos de 
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estudo, fotografias possibilita que o cirurgião-dentista contribua 

com a justiça em casos de identificação humana (ANDRE et al., 

2020).  

 Para Freitas et al. (2020), os exames complementares 

servem para fornecer diagnósticos precisos sobre a presença e 

o posicionamento de elementos retidos são os exames 

radiográficos. Informação que Fonseca et al., em 2018, reiteram 

falando da importância dos exames de imagem como 

indispensáveis para a visualização e a interpretação das 

estruturas do complexo maxilo-mandibular, bem como 

identificar a posição dos terceiros molares. Entretanto ressaltam 

que é necessário lembrar que as radiografias podem apresentar 

distorção que deve ser considerada no momento da avaliação 

da posição podendo interferir na avaliação e sucesso no 

tratamento. 

 A perda precoce de dentes decíduos anteriores ainda é 

muito comum em Odontopediatria, e suas principais causas são 

cárie de acometimento precoce e trauma. A avaliação geral do 

paciente por meio de anamnese, exames clínicos e 

radiográficos são de grande importância para o planejamento e 

execução do tratamento de crianças (NÓBREGA; BARBOSA; 

BRUM, 2018). 

 Segundo Gambin e Cecchin (2018), as lesões endo-

periodontais necessitam de conhecimento clínico e radiográfico 

para se estabelecer um diagnóstico e tratamento adequados. 

Nesta ação uma das alterações encontradas com maior 

frequência foi a doença periodontal, que acometeu mais da 

metade dos atendimentos realizados. 

 Souza et al. (2018) enfocaram que a radiografia é de 

extrema importância para o diagnóstico de patologias utilizando 
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imagens de panorâmicas, periapicais ou radiografias oclusais 

permitindo um diagnóstico e determinação de condutas 

adequados. Nesta ação foram diagnosticadas diversas 

patologias dentre elas o sialolito (calcificação glandular) 

demonstrado na figura 2; e o odontoma composto (tumor de 

origem odontogênica) na figura 3, ressaltando a importância da 

ação no diagnóstico de patologias do complexo 

bucomaxilofacial. 

 É notório que os exames radiográficos são de grande 

importância nas diversas especialidades odontológicas como 

afirmaram Silva et al. (2018) sobre Anatomia; Andre et al. (2020) 

na Odontologia Legal; Freitas et al. (2020) na Cirurgia 

Bucomaxilofacial e Estomatologia; Nóbrega, Barbosa e Brum 

(2018) na Odontopediatria; Gambin e Cecchim (2018) na 

Periodontia; e Souza et al. (2018) na Patologia. Confirmando 

que a aplicabilidade dessa atividade de extensão atua de forma 

interdisciplinar nas diversas áreas da Odontologia 

proporcionando ao aluno extensionista adquirir um 

conhecimento multidisciplinar. 

A relevância deste projeto está no atendimento integral 

ao paciente que procura o serviço de Radiologia Odontológica 

da UFPB. Acrescenta-se a isso o fato de serem utilizadas 

metodologias ativas, com impacto também na formação 

pessoal, desenvolvendo-se características como atitude, 

liderança e autonomia, e social, pelo conhecimento das 

demandas locais e adaptação do conhecimento às realidades 

culturais e educacionais. O projeto se vincula à pesquisa, 

ensino e extensão e possui relevância única para a comunidade 

bem como proporciona um serviço completo da Radiologia 

Odontológica. 
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Figura 2. Imagem de exame radiográfico oclusal com 

diagnóstico de lesão em tecidos moles (sialolito) em paciente 

do sexo feminino atendido no projeto. 

Fonte: Pesquisa direta. 2018. 

 

Figura 3. Imagens de exames radiográficos tipo periapical com 

diagnóstico de tumor odontogênico benigno (odontoma 

composto) em paciente do sexo masculino atendido no projeto. 

Fonte: Pesquisa direta. 2018. 
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 No Projeto Pedagógico do curso de Odontologia (2016) 

da UFPB, consta que deve assegurar a formação de 

profissionais com competências e habilidades específicas para 

exercer a profissão de forma articulada ao contexto social, 

entendendo-a como uma forma de participação e contribuição 

social; desenvolver assistência odontológica individual e 

coletiva; comunicar e trabalhar efetivamente com pacientes, 

trabalhadores da área da saúde e outros indivíduos relevantes, 

grupos e organizações; atuar multiprofissionalmente, 

interdisciplinarmente e transdisciplinarmente com extrema 

produtividade na promoção da saúde baseado na convicção 

científica, de cidadania e de ética; conhecer métodos e técnicas 

de investigação e elaboração de trabalhos acadêmicos e 

científicos; colher, observar e interpretar dados para a 

construção do diagnóstico; identificar as afecções 

bucomaxilofaciais prevalentes; comunicar-se com pacientes, 

com profissionais da saúde e com a comunidade em geral. 

Todas essas competências e habilidades do Projeto 

Pedagógico do curso de Odontologia estão diretamente ligadas 

ao desenvolvimento das ações deste projeto visando o 

compromisso com a comunidade, o ensino e a pesquisa 

universitária. 

 Nesta ação de extensão, foram realizados uma média de 

70 atendimentos anuais para a comunidade através da 

realização de exames radiográficos intrabucais. Todos os 

pacientes encaminhados pelas clínicas de Odontologia da 

UFPB parceiras (Clínica integrada, dentística, periodontia, 

endodontia, cirurgia, odontopediatria, infantil, cariologia, 

oclusão, estomatologia e prótese) desta ação foram atendidos 

neste serviço. Pacientes encaminhados de outros setores como 
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Hospital Universitário, CRAS, Unidades de Saúde da Família, 

Centro de Especialidades Odontológicas (CEO), observando o 

grau de vulnerabilidade social e/ou econômica da população 

participante também foram beneficiados com o atendimento 

neste projeto. 

  

CONCLUSÕES  

 

Considerando o impacto social, acadêmico e científico 

das ações realizadas, ressalta-se que foram educativas e 

assistenciais, por meio da qualificação profissional do aluno de 

graduação e melhoria das condições de atendimento, 

instrumentalizando e potencializando as ações realizadas nesta 

Instituição, projetando-as para a sociedade e contribuindo para 

a incumbência da UFPB, que inclui a promoção de atividades 

de ensino, pesquisa e extensão, ampliando o exercício da 

cidadania. 

Concluiu-se que o projeto foi de extrema importância 

para o desenvolvimento dos alunos na área da Radiologia 

através do conteúdo e a experiência na área que foram 

aproveitadas satisfatoriamente. 

 Os extensionistas ganharam experiência tanto na parte 

de execução das radiografias quanto no processo de 

diagnóstico, além disso, o fato do contato com o paciente 

promoveu um maior desenvolvimento na relação paciente-

profissional.  

 O atendimento à comunidade supriu uma necessidade 

local de realizar exames por imagem odontológicos intrabucais 

com laudos radiográficos. 
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RESUMO: Exames de imagem são indispensáveis para prática 
odontológica, e dentro da grade curricular são obrigatórias 
disciplinas que abordem sua indicação, técnica e análise 
diagnóstica desses exames rotineiros ao cirurgião-dentista; 
capacitando assim o aluno para escolha do melhor exame a ser 
requisitado diante de cada caso clínico. O objetivo foi comparar 
a capacidade de percepção de diagnóstico imaginológico e 
tratamento de lesões do complexo bucomaxilofacial (BMF) 
entre os graduandos que recém-concluíram a disciplina de 
radiologia odontológica com os graduandos do último período 
do curso, na Universidade Federal da Paraíba, a fim de 
perceber se a vivência clínica é capaz de ampliar a aptidão dos 
mesmos. Para isto, os estudantes responderam um 
questionário analisando cinco imagens de lesões BMF em 
diferentes tipos de exames por imagem dispostas em tela de 
computador portátil. Verificou-se um reconhecimento por 



PERCEPÇÃO DE DIAGNÓSTICO IMAGINOLÓGICO E TRATAMENTO DE 
LESÕES DO COMPLEXO BUCOMAXILOFACIAL ENTRE GRADUANDOS 

DE ODONTOLOGIA 

 

646 
 

ambos os grupos dos tipos de exames e sua empregabilidade. 
Há uma grande dificuldade na descrição da localização das 
lesões com precisão, assim como nas hipóteses diagnósticas. 
Mas foi observado que o maior número de acertos foi obtido 
pelos alunos que recém-concluíram a disciplina. Concluiu-se 
que a vivência clínica não foi capaz de ampliar a capacidade 
para diagnóstico, descrição e tratamento das lesões do 
complexo BMF. Mas outros estudos devem ser realizados, 
utilizando outros métodos e/ou grupos, a fim de observar se 
esse comportamento é replicado. 
Palavras-chave: Avaliação Educacional; Neoplasias 
maxilares; Radiologia. 
 
INTRODUÇÃO 

 

A descoberta dos raios X ocorreu em 1985 por Wilhelm 

Conrad Röntgen e já no ano seguinte foram realizadas as 

primeiras radiografias dentárias, por Dr. Otto Walkhoff 

(Alemanha), Dr. W. H. Rollins (EUA) e por Dr. Edmund Kells 

(EUA). Mas foi o Dr. Harry M. Worth que estudou as 

apresentações radiográficas das doenças do complexo 

bucomaxilofacial (BMF), mudando completamente a prática das 

ciências da saúde como a Odontologia e a Medicina. O objetivo 

principal da radiologia oral é produzir imagens possíveis de 

serem interpretadas a fim de localizar doenças ou 

anormalidades que venham a surgir nessa região 

(WHITE;PHAROAH, 2015).  

Para a realização de um bom diagnóstico, são 

necessárias várias etapas: uma anamnese minuciosa, o exame 

físico, para busca de alterações compatíveis com o que é 
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relatado pelo mesmo. Nessa procura, podemos contar com o 

auxílio de exames complementares, como os exames 

laboratoriais e os de imagem pois eles alcançam o que muitas 

vezes o olho humano não é capaz de enxergar (CARDOSO, 

2015). Na Odontologia o exame radiográfico é amplamente 

utilizado e com numerosas indicações, dentre elas, temos uso 

para desde uma simples detecção de lesão cariosa (PIMENTEL 

et al., 2018) de processos patológicos ósseos (NEDEL, 2018), 

presença de corpos estranhos (SERRA et al., 2016), 

estabelecer o diagnóstico e elaborar um planejamento integral 

(ZANETTE, 2019) e até mesmo para a estimativa de idade 

(MATIAS, 2019) que é de grande interesse social, tanto na área 

civil quanto na criminal, e que pela Lei 5.081 diz ser de 

competência do cirurgião-dentista esta perícia. Diante disso, o 

conhecimento acerca dos diversos tipos de técnicas 

radiográficas e como utilizá-las para diagnóstico das lesões do 

complexo BMF  devem estar bem consolidados; assim como a 

melhor possibilidade de tratamento, evitando iatrogenias (erros 

profissionais) ou negligência; pois como pode ser visto no 

trabalho de Carmona et al. (2010) que avalia se a experiência 

do examinador influenciou no diagnóstico radiográfico da cárie 

dentária, e observou um resultado positivo, é importante saber 

se para outros tipos de lesões orais, como as BMF também se 

obtém o aumento do conhecimento, com redução dos 

resultados falso-negativos e um aumento da acurácia com o 

passar dos períodos.  

Para minimizar os erros, a sequência clássica deve ser 

cumprida. Ou seja, inicia-se por uma anamnese minuciosa, 

seguido de um exame físico cuidadoso; observa-se a 
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necessidade de requisição de exames complementares e 

depois disso, construção das hipóteses diagnósticas, para a 

partir deste ponto decidir qual a melhor conduta a ser adotada. 

Durante o histórico da lesão, deve-se ter a informação dos 

antecedentes, mecanismo de produção da lesão, tempo de 

evolução, aspecto local, bem como as possíveis lesões 

associadas. Um bom planejamento, em caso de ato operatório, 

possibilita melhor desempenho do profissional, menor tempo 

cirúrgico e, consequentemente, resultados mais satisfatórios 

(ALENCAR et al., 2020.). 

A apresentação clínica é variada, representando um 

desafio ao cirurgião tanto no diagnóstico quanto no 

procedimento cirúrgico. Fatores como tamanho, dificuldade de 

acesso, além da proximidade anatômica do corpo estranho às 

estruturas vitais adjacentes, devem ser levados em 

consideração para a escolha da melhor técnica operatória 

(LIMA et al., 2014). 

O presente trabalho foi conduzido a fim de reunir 

informações quanto a tipos de radiografias ensinadas na 

graduação e solicitadas pelos cirurgiões dentistas na sua 

vivência prática, fazer um breve levantamento teórico das 

neoplasias do complexo BMF e comparar entre os graduandos 

de odontologia a capacidade de diagnóstico e tratamento  das 

mesmas. 

 

MATERIAIS E MÉTODO 

 

O universo inclui todos os graduandos de Odontologia, 

regularmente matriculados na UFPB. A amostra foi composta 
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pelos graduandos que recém-concluíram (sexto período) a 

disciplina de radiologia II (trinta e quatro graduandos) e pelos 

graduandos do último período (décimo período) do curso (trinta 

e um graduandos). A amostra (sessenta e cinco graduandos) 

foi composta por 100% do universo. 

Para obtenção dos dados, cada graduando examinou 2 

radiografias panorâmicas, 1 radiografia periapical, 1 radiografia 

oclusal e 1 tomografia computadorizada de feixe cônico. Dentre 

elas, 1 radiografia panorâmica sem alterações patológicas 

(imagem 2), usada como “controle” e responderam a um 

questionário sobre essas imagens. 

Todas as imagens foram digitais e expostas através de um 

notebook pessoal de especificação Sony VAIO EG33 com Intel 

Core i3, tela LED 14.0". Para coleta dos dados, os graduandos 

foram levados a uma sala disponibilizada pela faculdade 

previamente informada, para controle da luminosidade. As 

imagens foram expostas e para cada uma delas o graduando 

teve até 10 minutos para avaliar, sem auxílio de nenhum meio 

de consulta ou manipulação da imagem. O questionário contém 

questões objetivas e subjetivas abordando qual tipo de 

radiografia observado, se há presença ou não de lesões, sua 

localização, descrição, hipóteses diagnósticas, necessidade de 

outros exames complementares e plano de tratamento 

adequado.  

Na análise dos dados observou a coerência das respostas 

dadas pelos graduandos, analisando quais foram respondidas 

corretamente com maior frequência e quais tiveram menor 

índice de acerto para constatar a capacidade de diagnóstico e 

tratamento pelos mesmos observando se a vivência clínica de 
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fato contribui para essa competência. Essas informações foram 

digitadas numa planilha do programa Microsoft Excel®, e foi 

criado um banco de dados, e a partir disso foram calculadas as 

médias percentuais e as modas para obter os índices de acerto 

de cada grupo. Ainda contamos com o recurso da teoria do 

Discurso do Sujeito Coletivo (DSC) para as questões objetivas 

da primeira parte do questionário. O DSC caracteriza-se como 

uma proposta de organização e de tabulação de dados 

qualitativos, extraindo-se, de cada um dos depoimentos, as 

ideias centrais. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

O questionário foi dividido em duas etapas de questões. 

A primeira etapa das questões foi para avaliação da satisfação 

com relação ao conteúdo ministrado, em quais disciplinas 

puderam solicitar/realizar radiografias; questionamentos sobre 

relação entre um diagnóstico equivocado e má conduta e ainda, 

se o conhecimento das técnicas é importante para solicitação 

dos exames de imagem. E a segunda parte das questões foi 

destinada a análise das imagens. 

Com isso, é possível observar que a maioria dos alunos, 

97% do 6° período e 96,6% dos alunos do 10° período 

concordaram que o conteúdo ministrado é satisfatório ou muito 

satisfatório, assim como há concordância por unanimidade para 

ambos os grupos de que a radiologia é um procedimento 

necessário e rotineiro, e solicitado por diversas áreas da 

odontologia, sendo a cirurgia, a endodontia, cariologia e 

dentística as disciplinas que mais solicitaram esse recurso.  
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Quanto a técnica radiográfica mais utilizada para ambos 

os grupos a radiografia periapical é a mais utilizada/solicitada 

(91%- 6° Período; 100%- 10° Período). O que é concordante 

com a literatura, realmente as radiografias periapicais são as 

mais amplamente utilizadas pelos cirurgiões-dentistas segundo 

Whaites (2009). Já sua interpretação realizada pelo conjunto 

aluno/professor, para os dois grupos (85,2%- 6° Período; 

96,7%- 10° Período). É ideal que os graduandos tenham essa 

vivência, e com maior precocidade possível, pois segundo 

White; Pharoah, (2015) ter esse conhecimento é fundamental 

para interpretação das diversas formas de imagens. 

Quando perguntado se os graduandos acreditaram 

existir relação entre mau diagnóstico e erros profissionais, 

100% dos dois grupos responderam que sim. Sendo justificado 

pelo discurso coletivo como: “Quando a imagem é interpretada 

incorretamente pode levar a execução de um procedimento  

incorreto ou desnecessário”. Essa afirmação é 

confirmada por Carmona et al (2014), que diz que um excelente 

diagnóstico auxilia o profissional a não cometer equívocos. E 

para realização de um bom diagnóstico das lesões bucais, o 

cirurgião dentista deve usar excelentes exames de imagem. 

 

 A tabela 1 mostra o tipo de imagem analisada, se há ou 

não lesão presente nessa imagem e sua hipótese diagnostica, 

assim como o percentual de acerto de cada grupo. 
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Tabela 1. Percentual de acertos da imagem 1  

Fonte: Autoral. 

 

 

 

Figura 1. Percentual de acerto para as descrições da lesão 1. 

 
Fonte: Autoral. 

Imagem 

 

Tipo de 

radiografia 

 

Percepção da 

lesão 

Hipótese 

Diagnóstica 

Imagem 1: 

Ameloblastoma 

multicístico em 

mandíbula (lado 

direito). 

 

 

Radiografia 

panorâmica  

Lesão presente 1° Ameloblastoma 

2°Mixoma 

odontogênico 

3°Tumor 

odontogênico 

ceratocisto 

Acertos 6°P 10°P 6°P 10°P 6°P 10°P 

97% 100% 100% 100% 70,5% 77,4% 
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Quando questionados sobre o plano de tratamento, se será 

conservador ou cirúrgico observou-se que a maioria dos 

graduandos indicou o tratamento cirúrgico para o 

ameloblastoma, sendo considerado o mais indicado segundo 

Neville (2011). No sexto período 91% indicaram cirúrgico e 9% 

conservador e o décimo período 94% cirúrgico e 6% 

conservador. Mas esse tratamento cirúrgico varia desde uma 

enucleação até a ressecção em bloco. E vale ressaltar que se 

nada for feito essa lesão continua a se expandir até tomar 

proporções gigantescas. Ainda foi perguntado se recomendaria 

algum outro exame para confirmar o diagnóstico e observou-se 

que ambos os grupos recomendariam outro exame 

complementar para confirmar o diagnóstico. Dos 85% dos 

alunos do sexto período 43,3% recomendam a tomografia 

computadorizada e 56,6% recomendam exame histopatológico. 

Dos 74% do décimo período, 9,5% indicam punção aspirativa, 

28,5% indicam tomografia computadorizada e 61,9% indicam 

exame histopatológico. Para Rosebush et al. (2010) caso o 

diagnóstico seja inconclusivo, ou se houver a necessidade de 

procedimentos mais invasivos é indicado a biópsia, considerada 

o padrão-ouro. E a realização de tomografia é indicada segundo 

White; Pharoah (2015) pelo tamanho da lesão. E a punção 

aspirativa é realizada para observar o conteúdo, sendo 

concordantes com a literatura supracitada. 

A segunda imagem apresentada aos alunos foi de uma 

radiografia panorâmica sem lesão bucomaxilofacial, 97% dos 

alunos do sexto período acertaram o tipo de radiografia e 100% 

dos alunos do décimo período também acertaram. Sobre a 
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presença de lesão no complexo BMF o que observamos é uma 

porcentagem de 50% de presença de lesão para o grupo do 

sexto período e 29% para o grupo do décimo período. Sendo 

um agravo, visto que essa radiografia é ausente de patologias.  

Sobre as hipóteses diagnósticas mais prováveis descrita 

por eles estão lesões cariosas e giroversões como lesão BMF, 

demonstrando mais um erro conceitual do que de diagnóstico 

propriamente dito; porém alguns alunos foram capazes de 

enxergar lesões que não estavam presentes e com isso um 

grande percentual de conduta cirúrgica desnecessária foi 

descrito (55,5%).  

A tabela 2 mostra o tipo de imagem analisada, se há ou 

não lesão presente nessa imagem e sua hipótese diagnostica, 

assim como o percentual de acerto de cada grupo. 

Tabela 2. Percentual de acertos da imagem 3 

Fonte: Autoral. 

 

Imagem 

 

Tipo de 

radiografia 

 

Percepção da 

lesão 

Hipótese 

Diagnóstica 

Imagem 3:  

Odontoma 

composto em 

maxila(lado 

direito). 

 

Radiografia 

periapical  

Lesão 

presente 

1°Odontoma 

composto 

2°Odontoma 

complexo 

3°Esclerose 

óssea 

Acertos 6°P 10°P 6°P 10°P 6°P 10°P 

82,3% 96,7% 91% 87% 21% 46% 
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Para ambos os grupos há um número elevado de 

alternativas em branco, tendo o décimo período deixado a maior 

porcentagem dessas. Eliminando as opções inválidas/brancas 

temos o índice de acerto de 21% de acerto para hipóteses 

diagnósticas do 6° período e 46% para o décimo período.  

Na Figura 2 temos a porcentagem de acerto para cada 

item sobre a descrição da lesão da imagem 3. A densidade da 

lesão é considerada radiopaca com halo radiolúcido ou mista, 

os limites bem definidos, com margens irregulares, forma 

indefinida, com presença de calcificações (dentículos) e 

causando impactação do elemento 13 e retenção prolongada 

do elemento 53. Tendo o percentual maior de acerto os 

graduandos do sexto período. Quanto as localizações descritas 

da lesão da imagem 3, verificou-se que nenhuma delas contêm 

a descrição completa, mas foram descritas localizações 

aproximadas. 

 

  Figura 2. Percentual de acerto para as descrições da lesão 3. 

Fonte: Autoral. 
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Sobre o plano de tratamento que deveria ser adotado 

(conservador ou cirúrgico) observou-se que a maioria dos 

graduandos indicou o tratamento cirúrgico para o odontoma 

composto, sendo considerado o mais indicado por Neville 

(2011). No sexto período 88% indicaram tratamento cirúrgico, 

6% conservador e 6% brancos; no décimo período 77,4% 

indicaram o tratamento cirúrgico, 3% conservador e 14% 

brancos.  

Questionados se recomendariam algum outro exame 

para confirmar o diagnóstico observamos que a maioria em 

ambos os grupos recomendariam outro exame complementar 

para confirmar o diagnóstico. Dos 29% que indicariam outro 

exame para confirmar o diagnóstico do grupo do sexto período 

45,4% recomendam a tomografia computadorizada, 18,1% 

panorâmica e 36,3% indicam exame histopatológico. Dos 26% 

do décimo período, 55,5% indicam tomografia 

computadorizada, 22,2% exame histopatológico, 11,1% 

radiografia panorâmica, 11,1% radiografia oclusal. A indicação 

da biópsia se aplica, porém, o uso de tomografia, da 

panorâmica e da radiografia oclusal são dispensáveis. 

A tabela 3 mostra o tipo de imagem analisada, se há ou 

não lesão presente nessa imagem e sua hipótese diagnostica, 

assim como o percentual de acerto de cada grupo. 

Para ambos os grupos há um número elevado de 

alternativas em branco. Abordando a descrição da lesão da 

imagem 4, na figura 3 temos a porcentagem de acerto para 

cada item. A densidade da lesão é considerada hipodensa ou 

radiolúcida unilocular, os limites bem definidos, com margens 

regulares, forma oval, sem calcificações e causando os efeitos: 
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abaulamento da cortical óssea, deslocamento de dentes e do 

canal mandibular. Tendo o percentual maior de acerto os 

graduandos do sexto período. Sobre a localização da lesão 4 

pode-se observar as localizações descritas, porém apenas 

algumas contêm a descrição considerada correta, como 

“Envolvendo a JAC (junção amelocementária) do elemento 48”, 

“região do 48”, “espaço retromolar inferior direito”, mas a 

localização ideal seria envolvendo a coroa do elemento 48 na 

junção amelocementária se estendendo a porção distal em 

direção ao ramo mandibular. É possível observar erros de 

notação dental nas descrições.  

 

Tabela 3. Percentual de acertos da imagem 4 

Fonte: Autoral. 

 

 

Imagem 

 

Tipo de radiografia 

 

Percepção da 

lesão 

Hipótese 

Diagnóstica 

Imagem 4:  

Cisto 

dentígero em 

mandíbula  

(lado 

 direito). 

 

Tomografia 

computadorizada  

Lesão 

presente 

1° Cisto Dentígero 

2°Ameloblastoma 

unicistico 

3°Tumor 

odontogênico 

ceratocisto 

Acertos 6°P 10°P 6°P 10°P 6°P 10°P 

88,2% 96,7% 91% 97% 94% 72% 
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Figura 3. Percentual de acerto para descrição da lesão 4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Autoral. 

  

Sobre o plano de tratamento, se será conservador ou 

cirúrgico observa-se que a maioria dos graduandos indicou o 

tratamento cirúrgico para o cisto dentígero, sendo considerado 

o mais indicado. No sexto período 91% indicaram tratamento 

cirúrgico, 6% conservador e 3% brancos; no décimo período 

77,4% indicaram o tratamento cirúrgico, 19% conservador e 3% 

brancos.  

Ainda foi perguntado se recomendaria algum outro 

exame para confirmar o diagnóstico, e observou-se que a 

maioria em ambos os grupos recomendariam outro exame 

complementar para confirmar o diagnóstico. Dos 29% que 

indicariam outro exame para confirmar o diagnóstico do grupo 

do sexto período 100% recomendam o exame histopatológico. 

Dos 48% do décimo período, 76,9% exame histopatológico, e 

23,0% indicam punção aspirativa. E é indicado a biopsia de 

qualquer lesão removida. E a punção aspirativa para análise do 

conteúdo, anterior ao tratamento. 
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A tabela 4 mostra o tipo de imagem analisada, se há ou 

não lesão presente nessa imagem e sua hipótese diagnostica, 

assim como o percentual de acerto de cada grupo. 

 

Tabela 4. Percentual de acertos da imagem 5. 

 

Fonte: Autoral. 

 

Para ambos os grupos há um número elevado de 

alternativas em branco. Na figura 4 temos porcentagem de 

acerto para cada item. A densidade da lesão é considerada 

radiopaca, os limites bem definidos, com margens irregulares, 

forma indefinida, sem calcificações e sem efeitos.  

 

 

 

 

Imagem 

 

Tipo de 

radiografia 

 

Percepção da 

lesão 

Hipótese 

Diagnóstica 

Imagem 5:  

Sialolito em 

mandíbula 

 (lado 

esquerdo). 

Radiografia 

oclusal  

Lesão  

presente 

1° Sialolito 

2° Sialolitíase 

 

Acertos 6°P 10°P 6°P 10°P 6°P 10°P 

97% 100% 91% 100% 65% 58% 
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Figura 4. Percentual de acerto para descrição da lesão 4. 

Fonte: Autoral. 

 

Quanto as localizações descritas, apenas algumas 

contêm a descrição considerada correta, como “ região 

sublingual” “assoalho bucal”, ”região submandibular”, mas a 

localização correta seria região de assoalho bucal do lado 

esquerdo. É possível observar equívocos entre direita e 

esquerda nas descrições. Quanto ao plano de tratamento, 

observou-se que a maioria dos graduandos indicou o 

tratamento cirúrgico para o sialolito, sendo considerado o mais 

indicado. No sexto período 68% indicaram tratamento cirúrgico, 

6% conservador e 12% brancos; no décimo período 77,4% 

indicaram o tratamento cirúrgico, 10% conservador e 13% 

brancos, sendo concordante com Neville, 2011. E quando 

Perguntado se recomendaria algum outro exame para confirmar 

o diagnóstico observa-se que a maioria em ambos os grupos 

recomendariam outro exame complementar para confirmar o 

diagnóstico. Dos 50% que indicariam outro exame para 

confirmar o diagnóstico do grupo do sexto período 72,2% 
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recomendam tomografia computadorizada, 16,6% o exame 

histopatológico, 5,5% radiografia em norma axial e 5,5% 

radiografia panorâmica. Dos 39% do décimo período, 38,4% 

indicam exame clínico/visual, 27,2% exame histopatológico, 

18,1% tomografia computadorizada e 18,1% teste do fluxo 

salivar. O exame de biopsia é indispensável. 

 

CONCLUSÕES  

 

O conteúdo ministrado pela disciplina de radiologia 

odontológica II da UFPB é considerado por ambos os grupos 

como satisfatório. E todos os graduandos em ambos os grupos 

tiveram a experiência de solicitar/realizar radiografias, nas mais 

variadas disciplinas. 

 A radiografia mais realizada/solicitada por ambos os 

grupos é a periapical; sendo a interpretação da imagem, na 

maioria dos casos, realizada em conjunto por aluno e professor. 

Quanto a avaliação dos diferentes tipos de exames de 

imagem e sua empregabilidade foi observado um percentual 

elevado de acerto para ambos os grupos avaliados, sendo esse 

maior para o grupo do décimo período. Assim como a maioria 

dos graduandos deste grupo concordaram que é importante o 

conhecimento das técnicas para saber emprega-las. Sendo 

unanime a concordância que exista relação entre um erro de 

diagnóstico com consequente erro de planejamento e 

tratamento. 

Quanto a capacidade de diagnosticar a presença ou 

ausência de lesões nas imagens avaliadas, a turma do décimo 

período demonstrou maior especificidade e sensibilidade na 
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presença ou não de lesões. Na habilidade para descrição das 

mesmas a turma do décimo período demonstrou maior 

conhecimento para realizá-las. Mas na descrição da 

localização, não podemos indicar um grupo com maior número 

de acertos pois nenhum apresentou descrição completa.  

Para o levantamento das hipóteses diagnósticas das 

lesões não há diferença entre os dois grupos.  

Com relação a conduta (plano de tratamento) para 

confirmação do diagnóstico, ambos os grupos descreveram 

sugestões cabíveis e condizentes com a literatura, mas os 

graduandos do sexto período mostraram melhores alternativas 

dentro de cada patologia.  

A vivência clínica não influenciou na capacidade de 

diagnóstico e tratamento das lesões BMF, visto que o maior 

percentual de acertos totais foi obtido pelos graduandos do 

sexto período que recém-concluíram a disciplina de radiologia 

odontológica II. 

Foi interessante a realização dessa pesquisa para 

despertar senso crítico nos graduandos, em especial os que 

concluirão o curso ainda este ano. Os alunos demonstraram 

interesse em realizar a pesquisa, e nenhum deles se indispôs a 

responder. O estudo auxiliou na familiarização de solicitação de 

exames, descrição e elaboração de diagnósticos e condutas 

diante das lesões BMF, fornecendo subsídio na redução de 

possíveis erros futuros, fazendo com que a pesquisa tenha 

cumprido seus benefícios esperados. 
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RESUMO: As fissuras labiais ou labiopalatais são anomalias 
congênitas ocasionadas pelo não fechamento dos múltiplos 
processos faciais teciduais que devem se unir e se fusionar 
entre a 4º e 12º semana do desenvolvimento embrionário. No 
Brasil a incidência é de 1:650 nascimentos, ocupando o 3º lugar 
dos defeitos congênitos. Tal defeito resulta, muitas vezes, em 
deficiência funcional avançada comprometendo: a fala, a 
mastigação, a deglutição e levando a distúrbios 
psíquicos/sociais. A abordagem precoce influencia de forma 
benéfica nos resultados obtidos, possibilitanto um tratamento 
no momento ideal, em melhores chances de vida e de qualidade 
de vida e outros. A radiologia odontológica cresce e desenvolve 
cada dia mais e através da sua tecnolocia, fornece para a 
prática clínica ferramentas essenciais para a que contribuiem 
para a resolitibidade de patologias. Para o exercício correto, é 
necessário um profissional qualificado a executar 
procedimentos com eficiência, na busca de doenças e na 
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aplicação de tratamentos adequados a situação do paciente.  
Trata-se de uma revisão de literatura, fundamentada em artigos 
científicos, entre os anos de 2009 a 2019, os mais 
representativos sobre o tema, na PubMed, ScienDiret, Bireme, 
Medline, e alguns de anos anteriores porém com extrema 
relevância para o tema, afim de demonstrar a importância da 
imaginologia o tratamento desses pacientes, resultando em 
melhores prognósticos e qualidade de vida.  
Palavras-chave: Radiologia Odontológica. Fissurados. 
Diagnóstico por Imagem. 
 

INTRODUÇÃO 

 

A formação da face e da cavidade oral é de natureza 

complexa e envolve o desenvolvimento de múltiplos processos 

teciduais que devem se unir e fusionar de modo extremamente 

ordenado. Os distúrbios no crescimento desses processos 

teciduais ou na sua fusão podem resultar na formação de 

fendas orofaciais (FO), portanto o defeito da fusão do processo 

nasal mediano com o processo maxilar resulta em fenda lábial 

(FL). Da mesma forma, a falha da fusão das prateleiras 

palatinas resulta em fenda palatina (FP) (NEVILLE et al., 2016). 

Enfim, fissura é uma malformação congênita, 

caracterizadas por aberturas ou descontinuidade das estruturas 

do lábio e/ou palato, de localização e extensão variáveis , no 

lábio superior, no alvéolo ou no palato (PETERSON et al., 

2005). Os tipos mais comuns são: fissura labial, fissura labial 

completa e palatina e fissura palatina; podendo ser unilaterais, 

bilaterais ou medianas. 

Essas anomalias são chamadas de fissuras labiais (FL) 

quando abrangem o palato primário, unilateral ou 
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bilateralmente; recebem a denominação de fissuras palatais 

(FP) quando comprometem o palato secundário duro e/ou mole, 

e as  

fissuras labiopalatais na combinação de ambas (NEVES et al., 

2002). A classificação mais usada no Brasil é a classificação de 

Spina, baseada no forame incisivo do palato: Grupo I - fissuras 

pré forame (lábio e labio-gengival), Grupo II - fissuras 

transforame (labiopalatal), Grupo III - fissuras pós-forame 

(palatal) e Grupo IV - fissuras raras da face (fissuras faciais). 

Segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS) é um 

relevante problema de saúde pública. Pois, no mundo, nasce 

uma criança com fissura a cada dois minutos e meio. No Brasil, 

admite-se uma ocorrência em torno de 1 fissurado para cada 

650 nascimentos, concordando com as estatísticas mundiais 

que acusam uma prevalência média entre 1 e 2 indivíduos com 

fissura de lábio e/ou palato para cada  

1.000 nascimentos (GARIB et al., 2010).  

Essa incidência cresce com a presença de familiares 

fissurados, e quando na presença de predisposição hereditária, 

acredita-se que a conjugação de fatores ambientais pode 

precipitar o aparecimento da anomalia, também varia com a 

raça e com o sexo, sendo mais frequentes no sexo masculino e 

as fendas palatais isoladas, nas mulheres. As unilaterais são 

duas vezes mais recorrentes no lado esquerdo e nove vezes 

mais comuns do que as bilaterais (GENARO et al., 2007). 

Os indivíduos portadores dessa malformação, podem 

apresentar: anomalias dentárias, má oclusão, alta prevalência 

de cárie na dentição decídua, ser fanho, deformação nos 

dentes, dificuldade de se alimentar, de respirar, ou seja 
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problemas físicos e funcionais associados as implicações 

psicossociais. Em casos mais graves, o problema pode atingir 

o crânio e até a visão (NEVES et al., 2002). Nesse sentido, 

dificuldades de comunicação oral e da aparência física 

diferenciada (comum aos quadros de fissuras), levam 

portadores de FO a serem alvo de preconceitos (ROBBINS et 

al., 2010). 

O nascimento de uma criança com Fenda Orofacial 

(FO) faz com que os pais e o restante da família tenham que 

lidar com uma situação inesperada e indesejada, o que pode 

ocorrer de maneira mais ou menos adequada, a depender como 

se dá o processo de elaboração e aceitação de tal problemática 

por parte dos mesmos. Os profissionais envolvidos com a 

comunicação o diagnóstico, deve estar preparados para 

informar de maneira, clara, objetiva, sicera, mas generosa e 

humana (AMSTALDEN et al., 2011). 

Quando falamos em tratamento, o enxerto ósseo 

alveolar é um passo essencial no tratamento de um paciente 

com fissura de lábio e palato. Alguns de seus muitos objetivos 

incluem: 1) estabilizar a largura do arco maxilar, aumentando as 

chances de sucesso; 2) dar continuidade ao arco maxilar e 

estabeler o contorno do osso alveolar, 3) fechar a fístula 

oronasal; 4) dar suporte ósseo dos dentes adjacentes até a 

fenda; 5) forner a matriz óssea para erupção de dentes na linha 

de fenda; 6) melhor a fala; 7) restabelecer a simetria facial; 

proporcionando base alar e suporte labial; 8) melhor a higiene 

oral; 9) promover saúde periodontal com queratinização da 

gengiva; 10) estabilizar uma prótese dentária e 11) diminuição 
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de perturbações de crescimento (ALBUQUERQUE, GAIA, 

CAVALCANTI, 2011). 

A história da radiologia começa em 8 de novembro de 

1895, quando o professor Wilhelm Conrad Rontgen, 

trabalhando com raios catódicos, utilizando um tubo crooks-

Hittorf, descobriu um novo tipo de raios que, por desconhecer a 

origem, denominou de raio-x (LANGLAND, 1997). 

Após o advento dos raios-x foi imediato seu uso para a 

Odontologia, pois logo após a primeira radiografia, 14 dias 

depois, o Professor Friedrich Otto Walkhoff da Universidade de 

Braunschweig, na Alemanha, orientou o Prof. Giesel, da 

Universidade de Wür-zburg, para realizar uma radiografia da 

sua própria boca. Submeteu-se então a uma exposição de um 

tempo de 25 minutos, utilizando uma chapa fotográfica 

impermeável, resultando em uma radiografia dentária, a 

primeira da história (PEREIRA. 2019).  

Em 1899, o Dr. Edmundo Kells utilizou o raio-x pela 

primeira vez para saber os comprimentos dos condutos 

radiculares. Em seu método, ele utilizou um fio fino que 

denominou “fio para diagnóstico”. Em seu trabalho na Dental 

cosmos em agosto de 1899, fez referência à importância de se 

tomar uma radiografia com ângulos corretos e posicionadores 

para filmes radiográficos (ROSENTHALL, 1995).  

A radiologia é a forma mais usada e efetiva, ofertada pela 

odontologia para se obter um diagnóstico real. Para o exercício 

correto, é necessário um profissional qualificado a executar 

procedimentos com eficiência, na busca de doenças e na 

aplicação de tratamentos adequados a situação do paciente. No 

exercício de qualquer especialidade odontológica o cirurgião-
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dentista poderá prescrever medicamentos e solicitar exames 

complementares necessários para o diagnóstico (PANELLA, 

2006). 

Andre Vesalius (1543), em sua obra De Humani Corparis 

Fabrica, escreveu corretamente ser considerada como o 

fundamento sólido de toda arte da medicina e sua preliminar 

essencial”, afirmando há muitos anos, a importância do 

conhecimento da anatomia humana para que o cirurgião 

dentista possa executar uma boa interpretação. A possibilidade 

de conhecer de forma mais clara e real, anatomicamente o ser 

humano, foi possível através do advento dos aparelhos de 

raios-X, levando a Radiologia Odontológica para o lado do 

exame clínico e atuando como importante coadjuvante no papel 

de diagnóstico, tratamento e de tantas outras formas, como por 

exemplo na medicina forense (PAPAIZ; CAPELLA; OLIVEIRA, 

2011). 

O uso de tomografia computadorizada (TC) como um 

método preciso de estabelecimento de valores normais e 

acompanhamento de tendências de crescimento para a região 

craniofacial em diferentes intervalos tem sido relatado4. A 

tomografia computadorizada de feixe cônico (TCFC) do inglês 

“cone beam” é um avanço na tomografia computadorizada, que 

começou a emergir como uma técnica potencialmente de baixa 

dose de corte transversal para a visualização de estruturas 

ósseas na cabeça e no pescoço. A menor quantidade de 

dosagem, o design relativamente compacto, no tempo de 

varredura rápida, display único para análise de imagens 

maxilofaciais e qualidade de imagem sem artefatos têm 

gerando um grande interesse em relação ao uso da TCFC no 
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planejamento cirúrgico, especialmente na cabeça e no pescoço, 

e ainda, na coluna vertebral, em procedimentos torácicos, 

abdominais e ortopédicos (MIRACLE et al., 2009). 

É de extrema relevância o tema, pois através desta 

revisão de literatura, trazeremos a tona a viabilidade e as 

vantagens atraídas pelo tratamento do paciente fissurado, 

quando utilizado de métodos radiográficos e imaginológicos 

para o auxílio do mesmo. 

O presente estudo tem o escopo de compreender a 

importância da Radiologia Odontológica e Imaginologia para o 

diagnóstico e tratamento das fendas orofaciais 

 

MATERIAIS E MÉTODO 

 

Trata-se de Revisão de Literatura, realizada entre os 

anos de 2010 a 2020, e alguns fora deste período mas que de 

extrema relevância para o tema, onde forão  escolhidos os 

motores de busca para esta pesquisa: Medline, Pubmed, 

Google Académico. Como critérios de exclusão de artigos serão 

artigos publicados antes de 2000, exceto os de grande 

relevância. Artigos com resultados obtidos em animais, artigos 

cuja língua não seja o inglês ou português. Com base nos 

critérios de inclusão foram considerados sessenta e um artigos 

como base científica deste trabalho. Como palavras-chave para 

a pesquisa foram escolhidas: Radiologia Odontológica. 

Fissurados. Diagnóstico por Imagem. Foram usados os 

seguintes descritores: “radiologia odontológica, patologia bucal, 

fissura bucal”. 
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RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

 A percepção do portador de fissura labiopalatina, em 

relação ao impacto causado pela afecção na sua vida, é 

reconhecida como importante indicador de saúde. Há um 

notável consenso no relato dos portadores de FLP quanto às 

dificuldades enfrentadas e ao conjunto de emoções negativas 

envolvidas, como ansiedade, medo da avaliação social, baixa 

autoestima, imagem corporal desfavorável e fobia social 

(GLAESER et al., 2018).  

Alguns estudos apontam a interferência da fissura 

labiopalatina no rendimento escolar dos afetados e, 

consequentemente, tais indivíduos também apresentam 

maiores índices de repetência escolar. Os aspectos emocionais 

das crianças com FLP interferem na aprendizagem nos 

primeiros anos letivos. Não há indícios que relacionem a 

deformidade facial ao déficit intelectual; ao contrário, as 

crianças com fissura labiopalatina têm condições intelectuais 

idênticas às de crianças consideradas normais para bom 

desempenho escolar (DOMINGUES et al., 2011). 

A fissura labiopalatina apresenta um grande impacto 

clínico, exigindo atendimento cirúrgico, odontológico, 

fonoaudiológico e psicológico durante a infância e a 

adolescência (BRANDALIZE et al., 2007). 

A reabilitação do indivíduo fissurado deve ser realizado 

por uma equipe multidisciplinar especializada, composta por: 

médicos (anestesiologia, cirurgia plástica, clínica médica, 

genética, otorrinolaringologia, pediatria), Cirurgião-dentista 

(radiologia, cirurgia bucomaxilofacial, implantodontia, 
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odontopediatria, ortodontia, prótese), fonoaudiólogos, 

psicólogos, geneticistas, visando a uma reabilitação 

morfológica, funcional e psicossocial, nutrição, fonoaudiologia; 

psicologia; fisioterapia e serviço social. Essas áreas devem 

trabalhar integradas, com o objetivo de dar ao paciente o melhor 

tratamento (NEVES, 2002)   

O número de especialistas reflete a variedade e a 

complexidade dos problemas enfrentados pelos indivíduos com 

fissuras orofaciais. Por isso, é fundamental um 

acompanhamento continuado e de longo prazo do paciente e 

sua família, a qual necessita ser acolhida por toda a equipe de 

profissionais de saúde através de tratamento, 

acompanhamento e encaminhamentos necessários 

(MONLLEÓ, 2006). 

Contudo, o diagnóstico clínico deve ser preciso, o qual 

não é sempre simples, é crucial para uma conduta correta e 

definição de um plano de tratamento amplo e bem definido, com 

a participação de todos os profissionais envolvidos, 

salientando-se que o diagnóstico é fundamental para definição 

das estratégias (BRITO et al., 2012). Pois, o processo 

reabilitador das fissuras orofaciais é complexo, extenso e 

dependente de uma equipe profissional multidisciplinar. Quanto 

maior for o nível de comprometimento e severidade causados 

pela má-formação, mais complexo será seu tratamento 

(PIAZENTIN-PENNA et al., 2007). 

Nos primeiros meses de vida do paciente, são realizados 

procedimento de reparo dos tecidos moles, como lábio e nariz 

(3 meses), seguido do fechamento do palato duro (9 meses). 

Por causa do significante envolvimento de defeitos ósseos no 
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palato duro e processo alveolar da maxila em alguns indivíduos, 

o completo reparo de fissuras só é alcançado com enxertia 

óssea alveolar na região (COBOURNE, 2012; SANTIAGO et al., 

2014). 

Do ponto de vista odontológico, cabe ao Cirurgião-

Dentista atuar tendo o total conhecimento das sequelas ou 

problemas que as fissuras podem acarretar, dessa maneira ele 

deve saber prevenir e tratar, com o objetivo de buscar uma 

melhor qualidade de vida para a criança ou adulto portador 

desta malformação. As fissuras afetam o desenvolvimento dos 

dentes decíduos e permanentes, podendo ainda promover 

ausência congênita de dentes e a presença de dentes 

supranumerários (AUGUSTO, 2003). 

Implantada há cerca de 20 anos, a tomografia 

computadorizada é utilizada, rotineiramente, para a avaliação 

do diagnóstico de pacientes com lesões neoplásicas, traumas 

maxilofaciais, implantodontia e muitas outras condições 

patológicas e anomalias craniofaciais que requerem cirurgia 

reconstrutiva. O exame radiográfico de rotina tem muitos fatores 

limitantes, como a ampliação e distorção da imagem, 

sobreposição de estruturas, número limitado de pontos de 

referência identificáveis, problemas de posicionamento, os 

quais podem afetar adversamente a qualidade da imagem. 

Existem também deficiências evidentes na tentativa de se 

obterem informações tridimensionais de uma imagem 

bidimensional. Com o uso da tomografia computadorizada de 

feixe cônico, os problemas anteriormente mencionados podem 

ser evitados (QUERESHY et al., 2012). 
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Em pacientes jovens com defeitos residuais de fissura 

alveolar, a construção de próteses fixas ou parciais removíveis 

é dificultada pela ausência do contorno alveolar.  Com o enxerto 

ósseo alveolar (EOA), os dentes de cada lado do defeito ósseo 

poderiam ser realinhados ortodonticamente, recuperando a 

oclusão normal sem a necessidade de uma prótese. O EOA 

promove a estabilidade do arco maxilar e manipulação 

ortodôntica pós-operatória da dentição anômala, além de 

facilitar a irrupção dos dentes próximos à fissura, 

proporcionando melhor posicionamento dentário e condições 

periodontais mais favoráveis. Para o diagnóstico e 

planejamento do EOA podem ser empregados diferentes 

exames por imagens como as radiografias e as tomografias 

(IBRAHIM et al., 2007). 

 Os exames de TCFC têm mostrado notória relevância para 

diferentes objetivos no que se refere a pacientes fissurados, por 

exemplo para avaliar a espessura e nível de osso alveolar ao 

redor de dentes adjacentes às fendas (GARIB et al., 2012), 

avaliar taxa de sucesso de enxerto ósseo alveolar e trajeto de 

erupção de caninos permanentes, além de caracterização do 

complexo maxilar (OBEROI et al., 2010; SCHNEIDERMAN et 

al., 2009). 

 As radiografias periapicais permitem avaliar com precisão a 

forma e a proporção das raízes, dos ápices e da crista óssea 

alveolar; costumavam ser usadas para estimar o suporte ósseo 

para o dente adjacente e a presença ou ausência de conexão 

óssea entre os segmentos alveolares (CONSOLARO, 2007). 

 As radiografias oclusais são utilizadas na visualização e 

análise da fissura em toda a sua amplitude e para a 
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classificação em pré-forame, transforame ou pós-forame. São 

úteis também no momento póscirúrgico para observar o 

comportamento do enxerto e a neoformação óssea (AUROUZE, 

et al., 2000). 

 Pela ampliação da imagem e a ausência de um índice 

anatômico confiável, o exame radiográfico tem dificuldades no 

acesso à estrutura 3D com precisão. Isto ocorre porque 

estruturas anatômicas 3D ficam restritas à imagem 2D tendo em 

vista que agem radiográfica apresenta apenas dois planos 

(largura e altura) de objetos tridimensionais. O grau de 

ampliação depende da distância entre objeto e filme. Assim, em 

uma mesma imagem radiográfica há diferentes graus de 

ampliação quando não se consegue o paralelismo entre objeto 

e filme, provocando distorção da imagem. Esse fato é comum 

nas radiografias intrabucais quando as condições anatômicas 

não permitem a relação ideal entre filme e objeto, sobretudo, 

porque as regiões anatômicas de interesse estão em distâncias 

variadas do filme.  A tomografia computadorizada volumétrica 

do feixe cônico, ou tomografia computadorizada cone beam 

(TCFC), diferentemente das radiografias convencionais que se 

projetam em um só plano, evidencia as relações estruturais em 

profundidade, com imagens em “fatias” do corpo humano, além 

de possuir uma definição admirável que permite a delimitação 

de irregularidades tridimensionais (3D). A TCFC é, portanto, 

uma importante tecnologia desenvolvida  para a visualização de 

um tecido ósseo e estruturas mineralizadas da face. As 

imagens da TCFC são mais precisas do que as tradicionais 

radiografias, uma vez que a projeção do feixe é ortogonal, 

estando os feixes de raio X aproximadamente paralelos e o 
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objeto perto do sensor, o que explica porque não há ampliação 

da imagem, diferente da imagem radiográfica tradicional.  

(GARIB et al., 2007). 

 Os primeiros relatos na literatura sobre a reconstrução da 

fissura palatina, datam de 1901, quando Von Eiselberg relatou 

uma cirurgia de enxertia em um rebordo alveolar de um 

fissurado, tendo um resultado bastante satisfatório, quando 

houve uma reconstrução da abertura piriforme através de 

enxerto pediculado (BOYNE, 1976). 

 Em 1991, André; Lopes; Mattos avaliaram radiografias 

panorâmicas, oclusais e periapicais de 86 pacientes, na faixa 

etária de 9 a 32 anos e portadoras de fissura labial e/ou palatina 

do Hospital de Defeito Facial, Fundação Jorge Psillakis e do 

Departamento de Cirurgia e Prótese Bucomaxilofacial da 

Universidade de São Paulo; de janeiro de 1980 a dezembro de 

1982. Após análises radiográficas, os autores observaram que 

as anomalias dentárias são sete vezes mais prevalentes em 

pacientes com fenda labial e/ou palatina do que na população 

não fissurada; a anodontia mostrou-se duas vezes mais 

freqüente em relação aos dentes supranumerários tanto na 

população não fissurada quanto nos pacientes com fissuras e, 

que a freqüência de dentes supranumerários é inversamente 

proporcional a complexidade da fissura, e a anodontia é 

diretamente correlacionada com a complexidade da mesma.  

 Em 1883, Hall e Posnick (1983) analisaram 83 pacientes, 

com 106 fissuras, Sugeriam, como idade ideal para a cirurgia 

entre oito a 10 anos de idade, tempo esse que mudou bastante,  

e afirmam ainda que o enxerto nessa idade não pode intervir no 

crescimento da maxila, pois esse já está completo até os oito 
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anos de idade. Em seus resultados, relataram um sucesso em 

98% dos casos, utilizando como método de avaliação as 

radiografias periapical e oclusal. 

 Ribeiro et al. (2007) pesquisaram a prevalência de 

hipodontia e anomalias do incisivo lateral permanente na áreas 

da fissura em pacientes com fissura de lábio e palato unilateral. 

Foram analisadas radiografias panorâmicas de 203 pacientes 

do Hospital de Reabilitação de Anomalias Craniofacial da 

Universidade de São Paulo- Bauru (HRAC), com idade de 5 a 

10 anos. Os resultados mostraram não haver diferenças 

significativas entre os sexos. A fissura do lado do incisivo lateral 

estava presente em 50,2%, e era mais comumente localizada 

no lado distal (76,5%). A ausência congênita do incisivo lateral 

do lado da fissura foi observada em 49,8% da amostra, e seu 

ontralateral foi congenitamente ausente em 10,9%, sendo esta 

diferença estatisticamente significativa. O dente mais 

comumente ausente fora da área fissura foi o segundo pré-

molar superior. A alta prevalência de hipodontia do incisivo 

lateral permanente na fenda mostrou que a fissura poderia 

desempenhar um papel importante na etiologia da ausência 

desse elemento. 

 Tortora et  al. (2008) estudaram a prevalência de anomalias 

dentárias na área da fissura em 116 pacientes; 87 

apresentavam fissura de lábio e palato unilateral (FLPU) e 29 

apresentavam fissura de lábio e palato bilateral (FLPB). Após 

análise radiográfica, 48,8% dos pacientes com FLPU 

apresentaram agenesia do incisivo lateral permanente na área 

da fissura e 6,1% apresentavam agenesia do incisivo lateral 

permanente no lado contralateral da fissura; 4,9% 
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apresentavam agenesia do segundo pré-molar superior 

adjacente a fissura e 1,2% no lado contralateral à fissura. Nos 

pacientes com FLPB a prevalência era de 7,3% de incisivo 

lateral supranumerário e 45% de agenesia do incisivo lateral, 

enquanto 25% apresentavam agenesia do segundo anprémolar 

superior. 15,5% da população total estudada apresentavam 

retenção do canino permanente e, 4,4% expuseram 

cirurgicamente caninos impactados. Os autores observaram 

uma significativa relação entre a inclinação e a retenção do 

canino, porém não se comprovou relação com a ausência do 

incisivo lateral. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

A radiologia Odontológica é uma ferramenta eficaz na 

prática clínica, contribuindo para a obtenção do sucesso no 

diagnóstico e prognóstico do paciente. Fica evidente a 

necessidade que há da intervenção odontológica para o 

tratamento de pacientes fissurados, tendo em vista a 

importância da radiologia odontológica, contribuindo para 

melhorias na qualidade de vida atuando diretamente no bem-

estar psíquico e físico desses indivíduos. As pesquisas 

científicas sobre as FLP devem ser incentivadas, seja na 

determinação de dados epidemiológicos, fatores etiológicos ou 

predisponentes, a fim de que se possa encontrar prevenção ou 

tratamento mais adequado, que reduza os altos custos da 

terapia atual para portadores dessa anomalia. Com o auxilio da 

radiologia vislumbramos a contribuição no andamento do 

tratamento de fissurados, contribuindo para a perspectiva em 
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todos os aspectos da vida do paciente fissurado. A tomografia 

computadorizada de feixe cônico é uma ferramenta de 

avaliação muito confiável, tornando-se padrão ouro para o 

acompanhamento do tratamento destes pacientes. Através da 

TCFC e suas reconstruções em 3D é possível visualizar toda a 

extensão da fenda, facilitando o planejamento cirúrgico. A 

radiografia digital em muitos casos é escolhida, devido a 

facilidade de alterar o contraste o inverter a imagem para a 

avaliação do enxerto, menor exposição e possibilidade de 

tarefas matemáticas. Apesar do custo do sensor de captação 

de imagem digital ser muito alto, esse serviço foi tercerizado, 

portanto não correspondeu a um aumento muito grande no 

orçamento, e, comparando custo e benefícios da imagem 

digital, decidiu-se utilizá-la. 
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RESUMO: Introdução: Os defeitos auriculares adquiridos, 
particularmente defeitos parciais, são relativamente frequentes. 
A perda da estrutura normal da orelha representa um defeito 
estético e funcional expressivo, cujos efeitos podem influenciar 
na estrutura facial e na vida dos pacientes, causando 
morbidade psicológica significante. Os benefícios atrelados e 
conquistados mediante a reconstrução são bem 
documentados. Apesar disso, tais reconstruções são um dos 
grandes desafios dentro da cirurgia bucomaxilofacial, trata-se 
de casos únicos que requerem abordagem sistemática. 
Objetivo: Validando a dificuldade amplamente difundida no 
tratamento dessas deformidades, o objetivo deste estudo é -  
além de realizar uma breve discussão acerca das condutas 
clínicas de tratamento - apresentar um relato de caso clínico 
ilustrativo no qual é descrita a reconstrução parcial da orelha 
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após um trauma de face. Relato de caso: Paciente do sexo 
masculino, apresentando histórico de acidente motociclístico, 
compareceu ao Serviço de Cirurgia e Traumatologia 
Bucomaxilofacial do Hospital da Restauração Governador 
Paulo Guerra em Recife-PE, ao exame clínico maxilofacial 
constatou-se que não havia fraturas nos ossos da face, havia, 
entretanto, a presença de laceração em pavilhão auricular 
direito com perda de substância. Seguiu-se então a limpeza da 
região com soro fisiológico na concentração de 0,9% e com 
clorexidina a 0,2%, após isto, foi realizada a sutura da região. 
Conclusão: A recuperação da reconstrução auricular foi 
exitosa e o paciente respondeu ao pós-operatório sem 
intercorrências.   
Palavras-chave: Defeito parcial de orelha. Cirurgia. Suturas. 
 

INTRODUÇÃO 

 Os defeitos auriculares adquiridos, particularmente defeitos 

parciais, são relativamente costumeiros. Lesões traumáticas e 

neoplásicas são frequentemente relacionadas à aurícula. Tais 

premissas podem ser explicadas em função da posição exposta 

e proeminente que essa estrutura assume, na parte lateral do 

complexo facial, a qual estão intimamente relacionadas 

deformidades e perda de tecido (KOLODZYNSKI et al, 2017; 

PICKRELL et al, 2017). 

 Sob a perspectiva psicossocial, verifica-se que a perda da 

estrutura normal da orelha representa um defeito estético e 

funcional expressivo, cujos efeitos podem influenciar 

permanentemente na estrutura facial e na vida dos pacientes, 

causando morbidade psicológica significante. Frente a isso os 

benefícios atrelados e conquistados mediante a reconstrução 
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são bem documentados na literatura (LYU et al, 2018; 

PICKERELL et al, 2017). 

 Em detrimento do exposto, reconstruções auriculares são 

um dos grandes desafios dentro da cirurgia bucomaxilofacial. 

Tais casos são únicos e requerem uma abordagem sistemática 

que deve contemplar uma série de fatores, dentre os quais se 

evidencia os que envolvem a localização do defeito, a qualidade 

da pele ao redor, a preferência do paciente e a experiência do 

operador (PICKERELL et al, 2017).  

 Ademais apesar da existência de sistemas de classificação 

e de métodos de reconstrução bem descritos, o 

estabelecimento de sistemas padrão de estratégias cirúrgicas 

para defeitos de orelha traumáticos, é difícil, sobretudo, devido 

ao fato do tamanho, da forma e das condições locais da pele de 

cada defeito diferirem consideravelmente entre os casos (LI et 

al, 2016).  

 Quando se trata de etiologia, deformidades adquiridas em 

orelha são mais frequentemente causadas por lesões por 

mordedura. Ainda assim o trauma, os tumores, as lesões 

térmicas e as complicações pós-otoplastia merecem destaque. 

No que se refere estritamente ao trauma contuso, é válido 

afirmar que uma de suas principais complicações é o hematoma 

(LYU et al, 2018; PICKERELL et al, 2017; KOLODZYNSKI et al, 

2017).  

 Diante do exposto, validando a dificuldade amplamente 

difundida no tratamento dessas deformidades, o objetivo deste 

estudo é apresentar um relato de caso clínico ilustrativo no qual 

é descrita a reconstrução parcial da orelha resultante de um 

trauma de face, além de realizar uma breve discussão acerca 

das condutas clínicas de tratamento. 
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RELATO DE CASO  

 

 Paciente do sexo masculino, 30 anos, leucoderma, 

apresentando histórico de acidente motociclístico, compareceu 

ao Serviço de Cirurgia e Tramatologia Bucomaxilofacial do 

Hospital da Restauração Governador Paulo Guerra em Recife, 

no estado do Pernambuco, evoluindo com perda de 

consciência. Ao exame clínico maxilofacial constatou-se que 

não havia fraturas nos ossos da face, entretanto era perceptível 

a presença de laceração em pavilhão auricular direito com 

perda de substância; Escala de Coma de Glasgow pontuando 

15; pupilas isocóricas e fotoreagentes;  sem déficits motores 

aparentes; apresentando lesão em olho esquerdo. 

 

Figura 1. Laceração em pavilhão auricular direito – Vista lateral. 
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Figura 2. Laceração em pavilhão auricular direito – Vista 

superior. 

 
 

 Seguiu-se a limpeza da região com soro fisiológico na 

concentração de 0,9% e com clorexidina a 0,2%, após isto, foi 

realizada a sutura da região com pontos de náilon n°5-0 

interrompidos múltiplos, sob anestesia geral.   
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Figura 3.  Aspecto da laceração após limpeza com soro 

fisiológico a 0,9% e com clorexidina a 0,2% - Vista lateral. 

 
 

Figura 4. Reconstrução do defeito parcial em orelha mediante 

a sutura da região com pontos de náilon n°5-0 interrompidos 

múltiplos – Vista lateral. 
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Figura 5. Reconstrução do defeito parcial em orelha mediante 

a sutura da região com pontos de náilon n°5-0 interrompidos 

múltiplos – Vista posterior. 

  
 O paciente recebeu alta e foi encaminhado ao 

ambulatório de Cirugia e Traumatologia Bucomaxilofacial.  

 

DISCUSÃO 

 

Anatomia 

Em consonância com o descrito por Pickerell et al (2017), 

no que se refere a composição, a estrutura da orelha externa é 

constituída por fibrocartilagem, que constitui os dois terços 

superiores da orelha, e atua provendo suporte mecânico, 

elasticidade e retenção.  

 O suprimento sanguíneo da aurícula advém das artérias 

temporais superficiais e das artérias auriculares posteriores, as 
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quais emergem da artéria carótida externa. A artéria temporal 

superficial emite três ramos auriculares, sendo estes, o 

superior, o médio e o inferior, e é responsável pelo suprimento 

da superfície lateral, enquanto que as artérias auriculares 

posteriores tem uma contribuição mais proeminente para as 

superfícies anterior e posterior. Verifica-se a existência de 

múltiplas anastomoses entre esses dois ramos mencionados, 

estas fornecem a base anatômica para o excedente dos 

diferentes retalhos auriculares usados na reconstrução e são 

responsáveis pela sobrevivência auricular após sustentar 

defeitos pós-traumáticos (PICKERELL et al, 2017).  

 Sumariamente a inervação da área correspondente ao 

ouvido externo procede de numerosas fontes, dentre as quais: 

o grande nervo auricular, que supre a região lateral inferior; o 

nervo auriculotemporal, ramo da terceira divisão do nervo 

trigêmeo (V3), que fornece sensação à porção anterior da 

aurícula; o nervo occipital menor e o nervo de Arnold, também 

conhecido como ramo auricular do nervo vago, o qual inerva o 

conduto auditivo externo inferior, posterior, o meato e a concha 

inferior (PICKERELL et al, 2017). 

 

Defeitos parciais em orelha 

Os defeitos auriculares parciais são relativamente 

costumeiros. A posição exposta e proeminente que essa 

estrutura assume, na parte lateral do complexo facial, está 

intimamente relacionada a deformidades e perda de tecido, 

quer seja através do trauma, quer seja através de processos 

neoplásicos (KOLODZYNSKI et al, 2017; PICKRELL et al, 

2017). 
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 De acordo com Li et al (2016) a posição sobreeminente das 

orelhas garante que lesões e defeitos sejam facilmente 

observados, fato que corrobora com a literatura da área, que 

afirma que apesar de - considerando-se a estética geral da face,  

a orelha não é a parte mais determinante – pequenos desvios 

na simetria, na orientação, no contorno geral e na eminência 

estrutural podem ser facilmente notados e prejudicarem a 

estética geral da face. Ademais, é inegável o fato de uma 

deformidade ou de um defeito parcial da orelha  causar 

morbidade psicológica significativa para o paciente (LYU et al, 

2018; HABIBA et al, 2018; PICKERELL et al, 2017; 

KOLODZYNSKI et al, 2017).  

 Nesse sentido, Gailey et al (2020) observaram que a 

intrincada vasculatura, a pele delicada e os elaborados 

contornos cartilaginosos da orelha externa complicam o manejo 

dessas lesões. Ademais, em concordância com outros autores 

citados acima, ratificaram a posição única da orelha na lateral 

da cabeça, que combinada com sua projeção para fora, 

aumenta sua vulnerabilidade a lesões. Este posicionamento 

também torna a deformidade pós-traumática altamente visível, 

o que pode causar sofrimento psicológico supracitado. 

 

Etiologia  

 É bem documentado na literatura o fato das deformidades 

adquiridas da orelha serem mais frequentemente resultantes – 

terem sua etiologia – de lesões por mordedura. Ainda assim, 

trauma contuso, tumores, lesões térmicas e complicações após 

otoplastia são fatores etiológicos relatados. (GAILEY et al, 

2020; HABIBA et al, 2018; PICKERELL et al, 2017; 

KOLODZYNSKI et al, 2017) 



RECONSTRUÇÃO DE DEFEITO PARCIAL DE ORELHA APÓS TRAUMA: 
RELATO DE CASO CLÍNICO 

 

692 
 

 Em seu estudo acerca dos traumas de ouvido e das 

técnicas reconstrutivas a eles relacionadas Kolodzynski et al, 

(2017) verificaram o que foi mencionado acima, a maioria das 

lesões resultou de mordeduras, entretanto, em 18 dos 125 

casos estudados, a lesão auricular foi causada por acidente de 

trânsito – em consonância com o presente relato.   

 

Sistema de classificação 

 Sistemas de classificação assim como métodos de 

reconstrução de orelha correlacionados são bem descritos, 

sobretudo quando relacionados à microtia, todavia, com relação 

aos defeitos resultantes de trauma, esses sistemas são menos 

bem caracterizados (GAILEY et al, 2020; PICKERELL et al, 

2017). 

 É bem documentada a dificuldade de classificação, assim 

como a escolha de método ideal para a correção de defeitos de 

orelha traumáticos, sobretudo devido às diferenças no tamanho 

dos defeitos e dos tecidos envolvidos – que são extremamente 

variáveis entre um caso e outro(GAILEY et al, 2020; 

PICKERELL et al, 2017).  

 Ainda assim, Li et al (2016) observaram que os defeitos de 

orelha tiveram a sua classificação baseada em 4 tipos, os quais 

variavam mediante o tamanho do defeito e as condições de pele 

ao redor. Sendo assim, defeitos nos quais a pele pós-auricular 

é de boa qualidade são  classificados como tipos I, II e III, e 

todos os que não se enquadravam nesse padrão pertenciam ao 

tipo IV. 

 É observado na literatura que alguns autores dividem as 

lesões traumáticas em defeitos de cobertura cutânea, com ou 

sem cartilagem íntegra, e defeitos de espessura total. Sob essa 
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perspectiva, a classificação mais popular para defeitos 

auriculares traumáticos de espessura total é anatômica. Nesse 

sentido, Kolodzynski et al (2017), em seu estudo acerca dos 

traumas de ouvido e das técnicas reconstrutivas a eles 

relacionadas, puderam observar que o terço superior da orelha 

foi o mais afetado por lesão traumática; seguidos dos dois 

terços superiores;  na sequência os pacientes que perderam 

toda a orelha; os que apresentaram lesões circunscritas ao do 

terço médio; seguidas do terço inferior; e por fim os dois terços 

inferiores que foram vistos com menor frequência.    

 

Reconstrução 

 A reconstrução de uma deformidade auricular adquirida 

é um procedimento desafiador. Verifica-se que há contrastes 

em todos os casos, e cada caso requer reconstruções feitas à 

medida. É fato que o objetivo de qualquer procedimento 

reconstrutivo envolve a restauração a arquitetura normal, neste 

caso, da orelha, e para que essa finalidade seja alcançada a 

parte reconstruída deve ser alicerçada em uma estrutura de 

suporte adequada (GAILEY et al, 2020; PICKERELL et al, 

2017).   

 Ademais, somado ao objetivo citado, Pickrell et al (2020) 

acrescentaram o que se segue: deve-se, além de estabelecer 

uma construção estável,  alcançar a simetria com a orelha 

contralateral. Sob essa perspectiva, o reparo bem-sucedido 

requer análises cuidadosas do defeito e do tecido circundante 

e uma abordagem sistemática na reconstrução. A localização, 

o tamanho e a vascularização do defeito influenciarão 

significativamente o plano operatório e as opções 

reconstrutivas.  
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Considerações tridimensionais também devem ser 

levadas em conta para que o objetivo de reconstruir uma orelha 

que corresponda à orelha contralateral não afetada em 

tamanho, forma e orientação seja alcançado. Dessa forma, 

compreender os dados antropométricos e as relações estéticas 

normais pode auxiliar no planejamento e na avaliação pré-

operatória, sobretudo em casos nos quais ambas as orelhas 

estiverem lesionadas (PICKERELL et al, 2017). 

No que se refere propriamente aos procedimentos 

reconstrutivos, algumas classificações são adotadas, 

entretanto, a classificação mais popularmente difundida, de 

acordo com as observações de Pickerell et al (2017) é a 

anatômica, na qual o tratamento depende do tamanho, da 

profundidade do defeito e da quantidade de pele que resta nas 

localizações anatômicas estabelecidas. Nesse sentido, o terço 

superior da aurícula é delineado pela linha traçada paralela à 

linha horizontal de Frankfurt através da borda superior do 

címbalo da concha. Por estar em uma área superior mais 

visível, defeitos marginais e não marginais são bem 

perceptíveis neste terço. Diante disso, as perdas importantes 

no terço superior exigirão uma nova estrutura cartilaginosa e 

utilizarão muitos dos princípios adotados na reconstrução da 

Microtia. A cartilagem doadora neste caso pode ser obtida na 

concha contralateral, no septo nasal ou na costela.  

No que concerne à reconstrução de defeitos no terço 

médio, esta se baseia em princípios semelhantes aos 

observados no terço superior, todavia o suporte estrutural do 

terço médio não é tão funcionalmente crítico quanto o terço 

superior, exemplificando tal fato, temos o suporte para os 
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óculos. Assim, as opções reconstrutivas são frequentemente 

mais diretas (PICKERELL et al, 2017).    

No terço inferior, tem-se o lóbulo, que é 

excepcionalmente desprovido de uma estrutura cartilagínea, 

diferindo dos demais terços já expostos. Em detrimento disso, 

o lóbulo constitui um importante marco estético, da mesma 

maneira que em outros defeitos de orelha o tamanho costuma 

ditar o método de reconstrução mais adequado. Defeitos 

lobulares podem surgir de trauma, neoplasias, deformidades 

congênitas, queloides, queimaduras ou defeitos de calibre e são 

mais frequentemente observados em pacientes que usam 

brincos (PICKERELL et al, 2017).    

Em seu estudo acerca dos mecanismos de trauma de 

ouvido e as técnicas reconstrutivas associadas, Kolodzynski et 

al 2017, ao analisar 105 pacientes consecutivos, perceberam 

que a maioria das orelhas foi reconstruída mediante a utilização 

da cartilagem costal, cerca de 73 casos, aproximadamente 

70%, retirada da oitava costela. A cartilagem conchal foi 

utilizada em 28 orelhas, aproximadamente 27%, que foi 

utilizada principalmente quando os defeitos eram localizados no 

terço superior. Apenas em 2 pacientes a reconstrução foi dada 

mediante um avanço helicoidal, sem necessidade de cartilagem 

adicional (KOLODZYNSKI et al, 2017).  

No presente relato de caso não houve necessidade de 

utilizar técnicas de reconstrução envolvendo cartilagens. Se 

valida a existência de algumas determinadas limitações em 

relação ao caso, sobretudo as que se referem à carência de 

fotos pós-operatórias que demonstrassem a correção do defeito 

parcial em questão. 
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CONCLUSÕES 

 

 Mediante o exposto, foi possível validar na literatura o fato da 

orelha encontrar-se propensa a traumas, sobretudo em função 

de sua localização. Foi possível constatar ainda que os defeitos 

auriculares adquiridos acometem mais frequentemente o terço 

superior da aurícula, em consonância com o observado no 

relato. Ademais, verificou-se que apesar da reconstrução 

desses defeitos parciais continuarem sendo um desafio, 

aspectos recompensadores são contemplados em vários 

âmbitos, especialmente na devolução das questões que 

envolvem os aspectos psicossociais atrelados a estética da 

região. No que se refere especificamente a este relato de caso, 

verificou-se que a recuperação da reconstrução auricular foi 

exitosa e o paciente respondeu ao pós-operatório sem 

intercorrências.   
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RESUMO: O traumatismo ocular é uma situação frequente em 
Serviços de Urgência e Emergência, em que a cavidade 
orbitária é, muitas vezes, penetrada por corpos estranhos. 
Nesse sentido, os objetos presentes na cavidade orbitária se 
dão devido a lesões penetrantes e traumas diretos, tendo como 
principais etiologias os acidentes e a violência interpessoal. 
Dessa forma, este tipo de traumatismo pode resultar em lesões 
oculares, amaurose, diminuição da acuidade visual, celulite 
orbitária, entre outros danos. E quando ocorre uma associação 
destes traumas com corpos estranhos, o quadro clínico pode 
variar bastante. Assim, o objetivo desse trabalho é apresentar 
um relato de caso clínico relevante sobre remoção de objeto de 
madeira da região transorbital e fazer uma breve discussão 
sobre a conduta clínica e manejo do paciente. Paciente AGS, 
sexo masculino, com história de agressão por objeto de 
madeira em globo ocular esquerdo, sem comprometimento ou 
fratura óssea, foi atendido pela equipe de Cirurgia Buco-maxilo-
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facial do Hospital da Restauração Governador Paulo Guerra em 
Recife – PE. Ao exame radiográfico, observou-se o objeto de 
madeira em região orbital esquerda. Foi realizada a antissepsia 
da região infraorbitária com soro fisiológico e Clorexidina a 
0.2%, removido com auxílio da pinça Kelly. Paciente apresentou 
acuidade visual e motricidade ocular preservada, sendo 
encaminhado ao ambulatório BMF e da Oftalmologia, para 
acompanhamento.   
Palavras-chave: Órbita. Ferimentos Oculares Penetrantes. 
Traumatismos oculares. 
 

INTRODUÇÃO 

 

A face apresenta grande exposição e uma menor 

proteção da área, o que leva a um maior índice de lesões 

traumáticas, como por exemplo, os traumas envolvendo a órbita 

e seus tecidos adjacentes. Nesse sentido, o trauma ocular é 

uma situação frequente em Serviços de Urgência e 

Emergência, sendo a remoção de corpo estranho da órbita um 

dos procedimentos mais realizados pela Oftalmologia e pela 

Cirurgia Bucomaxilofacial (JABANG et al., 2020; GAETA et al., 

2016). A severidade do trauma e o grau de envolvimento 

dessas lesões estão intimamente relacionados com o potencial 

de causar danos oculares e de suas estruturas envolvidas 

(SINGH et al., 2020; JABANG et al., 2020; GISE et al, 2019; 

TEIXEIRA et al,  2018; RAJKUMAR et al, 2015). 

O trauma ocular pode ocorrer em até 55 milhões de 

pessoas no mundo por ano, dentre estas, 1,6 milhões podem 

culminar em cegueira. De acordo com relatórios dos países em 

desenvolvimento, este tipo de trauma foi responsável por 5% da 

cegueira. Sua prevalência é maior em países de baixa e média 

renda. Ademais, o sexo, ocupação, situação socioeconômica, 
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uso de álcool, tabagismo, idade e moradia constituem-se 

também como fatores de risco para este tipo de trauma 

(JOVANOVIC et al., 2019; MOVAHEDINEJAD, ADIB-

HAJBAGHERY, ZAHEDI, 2016). 

O trauma orbital pode ser enquadrado em dois grupos: 

trauma não penetrante (contuso) e trauma penetrante (agudo). 

O trauma contuso é uma lesão que abrange parte da dimensão 

da parede do olho, ao mesmo tempo que o agudo abrange toda 

dimensão da parede do olho (MOVAHEDINEJAD, ADIB-

HAJBAGHERY, ZAHEDI, 2016). 

Pacientes com injúrias maxilofaciais e suspeitas de 

repercussões oftalmológicas, demandam de diagnóstico 

preciso e exame clínico eficiente que permita a escolha da 

melhor abordagem ao caso (VAISHNAV, PORTELLI, 

MIGLIORI, 2020; CHEHADE, CURRAGH, SELVA, 2019).  

Para isso, o cirurgião dispõe de exames básicos que 

revelam informações importantes ao correto andamento do 

caso, como a avaliação da motilidade ocular (MO), inspeção e 

palpação do globo ocular, além de exames radiográficos 

convencionais e tomografias (JOOS, LONGENECKER, PATEL, 

2016). Uma vez detectada a alteração ocular, pode ser 

requerida a consulta de um oftalmologista para sequenciamento 

do plano de tratamento, consistindo numa abordagem 

multidisciplinar (JABANG et al., 2020). 

De maneira geral, os corpos estranhos presentes na 

cavidade orbitária se dão devido a lesões penetrantes e 

traumas diretos, tendo como principais etiologias os acidentes 

e a violência interpessoal (GAETA et al., 2016). Tais fatores 

podem resultar em lesões oculares, amaurose, diminuição da 

acuidade visual (AV), celulites orbitárias, dentre outras 
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complicações (VAISHNAV, PORTELLI, MIGLIORI, 2020; 

CHEHADE, CURRAGH, SELVA, 2019).  

Nessa mesma perspectiva, os traumatismos orbitários 

em associação com os corpos estranhos podem variar o seu 

quadro clínico desde um simples defeito na pele até uma 

abscesso intracraniano. Já no que diz respeito à composição 

desses corpos estranhos, os mais comumente encontrados são 

os fragmentos de metal, partículas vítreas e fragmentos de 

madeira (JABANG et al., 2020). O prognóstico e a abordagem 

podem depender da localização do material na órbita, de um 

processo infeccioso associado ou não e da composição desses 

corpos estranhos. A origem de muitos objetos (como os de 

madeira, por exemplo) pode dificultar a visualização durante a 

realização de estudos radiográficos, dificultando também a sua 

localização. Portanto, a depender da natureza dos objetos, os 

exames radiográficos podem ser inconclusivos 

(BAYRAMOĞLU et al., 2018; JOOS, LONGENECKER, PATEL, 

2016). 

A constatação de corpos estranhos na órbita em 

ambientes de trauma costuma ser um encargo desafiador, 

principalmente devido ao fato do desconhecimento de qual 

objeto pode ter afetado a órbita, então a história da lesão e o 

mecanismo podem ser equivocados, dificultando inicialmente o 

diagnóstico. Dessa forma, diagnósticos tardios de traumas 

orbitais associados a corpos estranhos podem culminar em 

complicações como exoftalmia, infecção e danos a estruturas 

infraorbitais (VAISHNAV, PORTELLI, MIGLIORI, 2020). 

Por isso, os exames de imagem como a Tomografia 

Computadorizada (TC), a Ressonância Magnética (RM) e a 

Ultrassonografia (US) são excelentes estudos imaginológicos 
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que permitem o delineamento e a posição da trajetória do objeto 

penetrante, assim como permite avaliar a presença de 

fragmentos ósseos, hemorragias e possíveis lesões ao Sistema 

Nervoso Central (SNC) (VAISHNAV, PORTELLI, MIGLIORI, 

2020; CHEHADE, CURRAGH, SELVA, 2019).   

Os pacientes vítimas de lesões orbitárias penetrantes 

devem ser tratados de forma multidisciplinar. Os corpos 

estranhos que são visualizados pelo exame clínico e 

radiográfico, devem ser removidos (SINGH et al., 2020). Caso 

o corpo estranho orgânico seja de difícil visualização clínica e 

radiográfica, mas o paciente apresenta sinais compatíveis com 

lesões penetrantes, a exploração cirúrgica pode ser 

considerada. Infecções secundárias são comuns nesses casos 

e a antibioticoterapia sistêmica é necessária (BAYRAMOĞLU 

et al., 2018; JOOS, LONGENECKER, PATEL, 2016). 

O presente trabalho tem por objetivo relatar um caso 

clínico de paciente vítima de traumatismo ocular para remoção 

de corpo estranho de madeira em cavidade orbitária. 

 

RELATO DE CASO 

 

Paciente do sexo Masculino, 28 anos, feoderma, com 

histórico de agressão com “pedaço de madeira” em globo ocular 

esquerdo, compareceu ao Serviço de Cirurgia e Traumatologia 

Bucomaxilofacial do Hospital da Restauração (HR) em Recife - 

PE, apresentando-se consciente e orientado. Ao exame clínico 

maxilofacial (Figura 1), o paciente apresentava edema e 

oclusão palpebral, com ferimento no canto medial do olho.  
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Figura 1. Exame clínico de paciente vítima de traumatismo 

orbitário. 

 
 

O estudo imaginológico por Tomografia 

Computadorizada (TC) dos terços médio e superior da face, 

com cortes coronais e axiais, evidenciava uma imagem 

hipoatenuante, hipodensa, com estrutura linear e densidade 

normal dos tecidos moles circundantes em cavidade orbitária, 

sugestiva de corpo estranho em órbita (Figura 2 e 3). 
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Figura 2. TC evidenciando imagem hipodensa em cavidade 

trans-orbitária. 

 
 

Figura 3. Corpo estranho em órbita esquerda, com tecidos 

moles circundantes apresentado densidades normais. 

 
 

 Foi realizada, então, antissepsia da região infraorbitária 

com soro fisiológico a 0,9% e clorexidina a 0,2%. Em seguida, 
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o paciente foi submetido à remoção do corpo estranho na região 

trans-orbital esquerda, sob anestesia local, com auxílio da 

Pinça Kelly. O fragmento de madeira media, aproximadamente, 

4 cm x 1 cm (Figura 4).  

 

Figura 4. Corpo estranho removido da órbita esquerda do 

paciente, medindo aproximadamente 4cm x 1cm. 

 
 

O paciente teve alta hospitalar no mesmo dia da remoção 

e foi mantido sob antibioticoterapia pós-operatória, com 

Cefalexina, via oral, de 6/6h durante 7 dias e prescrição de 

colírio (Maxidex). O paciente apresentou boa evolução, sem 

queixas visuais ou oftalmoplegia (Figura 5) e seguiu com 

acompanhamento ambulatorial pela Oftalmologia, que também 

permaneceu sem intercorrências. 

 

Figura 5. Paciente apresentando boa evolução, sem queixas 

visuais ou oftalmoplegia. Na foto, realizando movimento de 



REMOÇÃO DE CORPO ESTRANHO EM CAVIDADE ORBITÁRIA: RELATO 
DE CASO CLÍNICO 

706 
 

supraversão sem quaisquer restrição ou limitação; aos demais 

movimentos também não foram identificadas restrições de 

movimentação ocular. 

 
 

DISCUSSÃO 

 

Diante o relato de caso e à literatura incluída no estudo, 

as injúrias orbitárias são descritas como situações comuns e de 

elevada incidência nos serviços de Urgência e Emergência em 

Cirurgia e Traumatologia Buco-Maxilo-Facial, apresentando 

aproximadamente de 40% de todos os casos de traumas e 

lesões em face, variando de acordo com a população estudada 

(KOVAR et al., 2018). 

Segundo Pargament et al. (2015), calcula-se que 2 

milhões de pessoas, ao ano, sofrem lesões oculares nos 

Estados Unidos (EUA). As lesões oculares e perioculares são 
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os motivos mais comuns para visitas ao Departamento de 

Emergência Ocular, em que a incidência desses fatores varia 

de acordo com a população estudada.  

Já no Brasil, Abreu et al. (2009) evidenciam a associação 

entre traumas do terço médio da face e lesões oculares numa 

variação de até 90% dos casos. Dos 49 pacientes com injúrias 

orbitárias, 30,6% dos pacientes apresentaram como etiologia o 

acidente motociclístico, sendo esta maioria dos pacientes do 

sexo masculino (81,6%), com média de idade de 33 anos.Tal 

fato condiz com o presente relato de caso, a partir das 

informações sociodemográficas do paciente.  

As agressões e a violência interpessoal também 

configuram-se como fatores etiológicos bastante prevalentes 

(GAETA et al., 2016). De acordo com Hartwig et al. (2019), em 

seu estudo com 169 pacientes que apresentavam injúrias 

oculares, a violência interpessoal destaca-se como a principal 

causadora de lesões orbitárias (também cursando com 

fraturas), sendo mais de 40% dentre os demais fatores 

etiológicos; permitindo, então, corroborar com outras pesquisas 

relacionadas à temática (SCOLOZZI; JACQUIER; 

COURVOISIER, 2017; FELDING et al., 2016). É importante 

ressaltar que as desigualdades entre as amostras 

populacionais estudadas pode interferir nos resultados sobre os 

principais fatores etiológicos (HARTWIG et al., 2019). Ainda 

assim, o relato de caso apresenta semelhança com o exposto 

na literatura, uma vez que a etiologia da lesão penetrante no 

globo ocular foi agressão. 

No que diz respeito ao diagnóstico e avaliação primária 

desses pacientes, o exame de acuidade visual (AV) deve ser 

uma das primeiras avaliações de um paciente com suspeita de 
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traumatismo ocular, com o intuito de ser o mais previsível na 

constatação de presença de lesão ocular (KIM, KIM, YOON, 

2018). Além dele, o exame de motilidade ocular (MO) permite a 

avaliação da musculatura extrínseca, assim como o 

funcionamento dos dois olhos em conjunto (JUSTIN et al., 2018; 

JOOS, LONGENECKER, PATEL, 2016). O exame da pupila e 

o exame externo da região orbital e periorbital são exames que 

permitem a definição de parâmetros visuais que podem auxiliar 

na abordagem do caso (MIRZAEI et al., 2019; CHEHADE, 

CURRAGH, SELVA, 2019; GAETA et al., 2016). 

Por meio das avaliações maxilofaciais e oftalmológicas, 

as lesões oculares com maiores prevalências correspondem a 

edema e equimose periborbitária, oftalmoplegia, hiposfagma, 

quemose, hiperemia conjuntival, lacerações oculares, 

ferimentos em pele e até abscessos intracranianos. Tais 

alterações pode advir de traumatismos de maiores magnitudes, 

como também podem acontecer em casos de lesões 

penetrantes à órbita por corpos estranhos (VAISHNAV, 

PORTELLI, MIGLIORI, 2020; CHEHADE, CURRAGH, SELVA, 

2019).  

As lesões penetrantes caracterizam-se por injúrias que 

rompem mucosas e/ou barreiras de tecidos cutâneos a partir de 

um objeto, definido como corpo estranho (VAISHNAV, 

PORTELLI, MIGLIORI, 2020; GAETA et al., 2016). A maioria 

das feridas penetrantes que acometem a região maxilofacial 

são desencadeadas por corpos estranhos com baixa 

velocidade, geralmente advindos de agressões físicas ou 

acidentes. Diversos materiais podem estar relacionados a estes 

eventos, sendo os mais relatados os fragmentos de madeira – 

como no caso descrito acima –, fragmentos metálicos e 
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partículas de vidro; mas também podem ser citadas as armas 

brancas, lápis, brinquedos, dentre outra infinidade de materiais 

já relatados na literatura (JABANG et al., 2020; NATUNG et al., 

2018). 

A presença de corpos estranhos são situações habituais 

e as manobras semiotécnicas podem revelar informações 

importantes quando da abordagem desses casos (JABANG et 

al., 2020). A inspeção e a palpação da cavidade orbitária e do 

globo ocular apresentam elevada significância na avaliação 

primária desses ferimentos, uma vez que o globo compreende 

somente cerca de ¼ da cavidade orbitária, havendo a 

possibilidade de acomodação dos fragmentos nos tecidos 

moles adjacentes. Em uma grande parte dos casos, esses 

materiais alojados na região orbitária podem ser inspecionados 

de forma direta, facilitando a remoção (MIRZAEI et al., 2019; 

KIM, KIM, YOON, 2016; JOOS, LONGENECKER, PATEL, 

2016; GAETA et al., 2016). De tal maneira se prosseguiu no 

relato descrito, em que o corpo estranho foi removido sob 

observação direta e com auxílio de pinça, evitando o uso de 

acessos e exploração cirúrgica. 

Entretanto, alguns materiais alojados na órbita não são 

inicialmente identificados, em que podem permanecer inativos 

na intimidade da face, sem causar maiores danos, como 

também podem provocar reações inflamatórias e serem fontes 

de infecções (MIRZAEI et al., 2019; KIM, KIM, YOON, 2018; 

CHEHADE, CURRAGH, SELVA, 2019).  

A utilização de exames de imagem podem auxiliar na 

detecção de objetos não identificados primariamente 

(VAISHNAV, PORTELLI, MIGLIORI, 2020; GAETA et al., 2016). 

Todavia, dependendo da origem dos corpos estranhos, os 
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estudos imaginológicos podem ser inconclusivos. Quando se 

trata de objetos de madeira, o diagnóstico através dos exames 

radiográficos pode se tornar mais complexo, pois corpos 

estranhos dessa natureza não são visualizados com tanta 

nitidez pelos métodos radiográficos utilizados frequentemente 

nos serviços hospitalares (KIM, KIM, YOON, 2018; CHEHADE, 

CURRAGH, SELVA, 2019). 

Assim, a radiografia convencional é útil na detecção de 

objetos metálicos e fragmentos de vidro, porém, os objetos de 

madeira não são bem visualizados nesse exame devido à sua 

radiotransparência (BAYRAMOĞLU et al., 2018). A RM e a US 

são métodos radiográficos úteis na idenfiticação desse tipo de 

objeto, permitindo a diferenciação da madeira com os tecidos 

circunjacentes A RM é definida pela maioria dos autores como 

preferível à TC na detecção de corpos estranhos intraorbitários. 

Da mesma forma, a TC caracteriza-se como uma opção para 

detecção de corpos estranhos na cavidade orbitária, permitindo 

a visualização das estruturas ósseas, tecidos moles e 

conteúdos cranianos (MIRZAEI et al., 2019; NATUNG et al., 

2018). Em algumas situações, a TC pode não distinguir a 

madeira dos demais tecidos, promovendo a  densidade do 

objeto semelhante a tecido mole ou ar (CHEHADE, CURRAGH, 

SELVA, 2019; BAYRAMOĞLU et al., 2018). Porém, a TC se 

mostrou eficaz na detecção de corpo estranho do caso relatado, 

permitindo a visualização da orientação e da trajetória do objeto 

de madeira. 

Os objetos de madeira podem ser de difícil diagnóstico 

devido a fatores como traumas de menores magnitudes, 

acomodação de fragmentos nos tecidos adjacentes ao globo 

ocular, pequenas feridas penetrantes aprisionando o objeto, 
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inspeção e palpação sem sinais clínicos de corpos estranhos, 

além dos exames radiográficos convencionais que podem ser 

inconclusivos (KIM, KIM, YOON, 2018; GAETA et al., 2016).  

Nessa perspectiva, o tratamento do paciente com lesão 

ocular por corpo estranho deve ser realizado de forma 

multidisciplinar (SINGH et al., 2020; NATUNG et al., 2018). O 

tratamento de feridas perfurantes é um desafio aos cirurgiões, 

uma vez que há a possibilidade de comprometer estruturas 

vitais e devido à dificuldade de acesso em determinadas lesões 

(VAISHNAV, PORTELLI, MIGLIORI, 2020).  

A forma mais simples e menos invasiva para a remoção 

do corpo estranho é conseguir acesso ao objeto a partir da via 

de entrada criada por ele, seguindo da remoção com 

instrumentais que auxiliem (SINGH et al., 2020; JOOS, 

LONGENECKER, PATEL, 2016). No caso descrito, o objeto de 

madeira foi removido sob observação direta da equipe de 

cirurgia bucomaxilofacial.  

De maneira geral, a decisão sobre a manutenção ou 

remoção do corpo estranho vai depender das condições 

apresentadas pelos pacientes. Em casos mais complexos, a 

exploração cirúrgica pode ser necessária para a completa 

remoção do objeto presente na cavidade orbitária (JABANG et 

al., 2020; CHEHADE, CURRAGH, SELVA, 2019; 

BAYRAMOĞLU et al., 2018). 

A decisão da manutenção desses objetos podem resultar 

em algumas complicações como dor, lacrimejamento, coceira, 

deslocamento do objeto, oftalmoplegia, diminuição da AV, 

inflamações e infecções (VAISHNAV, PORTELLI, MIGLIORI, 

2020; SINGH et al., 2020; JABANG et al., 2020; JOOS, 

LONGENECKER, PATEL, 2016).  
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Atrelado à importância de se conhecer as características 

das injúrias oculares, é importante enfatizar que o olho é um 

componente primordial da face, apresentando-se como 

prioridade diante de qualquer lesão periorbital. Portanto, além 

da decisão sobre como abordar os casos, é fundamental a 

atenção no que diz respeito às características clínicas e 

radiográficas que devem ser observadas de forma a subsidiar o 

manejo adequado (MARANO et al., 2019; CHEHADE, 

CURRAGH, SELVA, 2019; NATUNG et al., 2018). 

Diante do exposto, como as fraturas orbitárias estão 

continuamente relacionadas a lesões oculares é de 

fundamental importância um exame oftalmológico o mais 

precoce possível, especialmente nos casos com sinais e 

sintomas graves relacionados. E é imprescindível que o 

cirurgião não oftalmologista tenha conhecimentos básicos para 

distinguir a gravidade da lesão antes de prosseguir com o 

tratamento (MARANO et al., 2019). 

Ademais, é necessário que o cirurgião reconheça a 

relevância de conciliar a história da doença, os achados físicos 

e resultados de imagem para um diagnóstico precoce e preciso, 

assim como é de suma imrpotância uma abordagem 

multidisciplinar e interdisciplinar entre os profissionais da saúde 

de emergência (VAISHNAV, PORTELLI, MIGLIORI, 2020). 

 

CONCLUSÕES  

 

Destarte, é válido ressaltar que o exame clínico inicial em 

associação com os exames radiográficos são essenciais para a 

avaliação, localização e identificação dos corpos estranhos na 

cavidade orbitária.  
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O correto manejo de lesões faciais penetrantes deve 

prover de uma equipe engajada e multidisciplinar, assim como 

as decisões inerentes ao tratamento devem levar em 

consideração as características individuais de cada paciente. 
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RESUMO: As lesões que atingem o complexo maxilofacial 
causadas por arma de fogo são motivo de muita preocupação 
no âmbito da saúde pública, principalmente devido ao aumento 
considerável dos índices de violência. O tratamento de escolha 
e o momento ideal de uma possível intervenção cirúrgica nesse 
tipo de lesão é muito controverso na literatura. O objetivo deste 
trabalho é apresentar um relado de caso clínico, no qual 
realizou-se a remoção de projétil de arma de fogo (PAF) e trazer 
uma breve discussão sobre a conduta clínica nesses casos, por 
meio da busca bibliográfica nas bases de dados eletrônicos 
PubMED/Medline, Scielo (Scientific Eletronic Library) e Google 
Acadêmico. Paciente do sexo masculino, leucoderma, 22 anos, 
atingido na região cervical, zona de pescoço II, foi atendido no 
serviço de emergência do Hospital da Restauração de Recife-
PE. Após a realização dos exames clínicos e radiográficos 
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verificou-se a presença de corpo estranho em região 
submandibular direita, sem danos a estruturas nobres. 
Estabeleceu-se como tratamento a abordagem cirúrgica para a 
remoção do PAF. Não houve nenhuma intercorrência 
transoperatória. A manutenção ou não do projétil deve levar em 
consideração todos os riscos e benefícios, optando-se pela 
conduta que diminua os riscos de infecções, lesões a estruturas 
nobres e outras complicações durante e após o procedimento.  
Palavras-chave: Traumatologia. Cirurgia maxilofacial. 
Ferimentos por arma de fogo. 
 

INTRODUÇÃO 

 

Um novo padrão de ferimentos faciais surgiu no século 

XIII, com a introdução da pólvora chinesa na Europa e 

consequente desenvolvimento das armas de fogo (MANACÉS, 

2017; MARQUES, 2019). Os ferimentos por arma de fogo, no 

segmento trauma, ocupam o segundo lugar nos casos de óbito 

de suas vítimas (RODRIGUES et al., 2020). 

Quando a lesão ocorre na face ou cabeça, é chamado de 

trauma maxilofacial, uma situação frequente na área da saúde 

que vem ganhando espaço entre os profissionais, devido ao 

aumento considerável dos índices de violência, especialmente, 

nos grandes centros urbanos. Este trauma é capaz de causar 

grande impacto na vida social da vítima, pelo fato de estar 

relacionado com a função singular e de extrema importância do 

indivíduo que é a interação social (MANACÉS, 2017; FILHO et 

al., 2019; MAIA et al., 2019; RODRIGUES et al., 2020). 

A Assembleia Mundial da Saúde (AMS) (em inglês: 

World Health Assembly [WHA]), declarou a perfuração por arma 

de fogo como um problema de saúde pública global decorrente 
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da morbidade significativa, deficiência física, psicológica, 

mental e econômica de longa data dos indivíduos, famílias, 

comunidades e países (WAHID et al., 2016). A arma de fogo é 

o meio mais usado para o cometimento de violência, sendo 

responsável por 75% dos homicídios ocorridos no ano de 2012 

em países de baixa renda. No Brasil, a criminalidade e a 

violência não fogem a regra e continuam a crescer, sendo os 

crimes mais frequentes os não letais (FILHO et al., 2019). Os 

ferimentos por PAF são ultrapassados somente pelos acidentes 

automobilísticos (OLIVEIRA et al., 2019). 

As vítimas mais acometidas por perfuração decorrente 

de arma de fogo são homens, entre 18 e 30 anos, de cor negra, 

com baixa renda. Homens estão mais expostos ao risco, por 

estarem mais envolvidos em conflitos e desentendimentos 

(FILHO et al., 2019; MARQUES, 2019).  

Os tratamentos dessas injúrias têm sido descritos na 

literatura da cirurgia plástica, cirurgia e traumatologia 

bucomaxilofacial e otorrinolaringologia (BERMEJO et al., 2016; 

RODRIGUES et al., 2020). 

Agressão por arma de fogo, tiros de revólver e 

espingarda, caracterizam traumas como: fraturas simples ou 

múltiplas, traumas dentoalveolares (acomete dentes e tecidos 

de sustentação), traumas em tecidos moles (cortes, lacerações 

e abrasões), hemorragias profusas, contaminação,  e traumas 

cranioencefálicos (BEDE et al., 2017; MANACÉS, 2017; FILHO 

et al., 2019). 

O tratamento de lesões maxilofaciais por projéteis de 

arma de fogo é ainda controverso na literatura, em relação ao 

tipo de abordagem se conservadora ou cirúrgica e em relação 

ao momento ideal para realizar uma possível intervenção 
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(MARQUES, 2019; RODRIGUES et al.,2020). Estas lesões, 

representam um desafio para os cirurgiões maxilofaciais, pois 

são geralmente acompanhadas por perda de tecido mole e 

destruição severa de osso (FERNANDES et al., 2019; SANTOS 

et al., 2019).  

 A participação do cirurgião bucomaxilofacial no 

atendimento do paciente vítima de ferimentos por arma de fogo 

é fundamental, para que melhores resultados funcionais e 

estéticos possam ser alcançados. O manejo dessas feridas é 

desafiador devido à complexa anatomia funcional da face, dos 

diferentes mecanismos da lesão, da destruição do tecido 

composto e do prognóstico incerto. Se não tratadas 

imediatamente e agressivamente podem resultar em necrose 

tecidual, infecção e contratura cicatricial, aumentando o grau de 

sequelas e, consequentemente maior dificuldade de retorno do 

indivíduo ao convívio social (MOREIRA, 2017). 

Este trabalho tem como objetivo relatar um caso clínico 

de remoção de projétil de arma de fogo, em região cervical, 

atendido no serviço de emergência do Hospital da Restauração 

de Recife-PE. O tratamento de escolha foi a remoção cirúrgica 

do projétil sob anestesia local, com evolução satisfatória do 

quadro e sem intercorrências transoperatórias.  

 

RELATO DE CASO 

 

Paciente H.H.R.O, 22 anos, leucoderma, gênero 

masculino, trazido da UPA de Torrões ao serviço de 

emergência do Hospital da Restauração de Recife-PE, vítima 

de agressão por arma de fogo na região cervical, zona de 
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pescoço II que fica entre a cartilagem cricoide e o ângulo da 

mandíbula (Figura 1). 

 

Figura 1. Zonas do pescoço.   

 
Fonte: Moreira, 2017. 

 

O paciente encontrava-se com vias aéreas livres, 

hemodinamicamente estável e com sinais vitais normais. Ao 

exame clínico, observou-se apenas orifício de entrada do 

projétil de arma de fogo, de aparência irregular e tamanho 

reduzido, na zona II da região cervical esquerda, sem orifício de 

saída, caracterizando um ferimento perfurante (Figuras 2, 3 e 

4). Verificou-se também edema na região próxima ao orifício de 

entrada e em região submandibular direita, este último sendo a 

queixa principal do paciente (Figura 3).  

Figura 2. Vista frontal do paciente. 



REMOÇÃO DE PROJÉTIL DE ARMA DE FOGO EM REGIÃO CERVICAL: 
RELATO DE CASO 

 

720 
 

 
Fonte: Arquivo pessoal. 

 

Figura 3. Região submandibular direita e região cervical 

esquerda com presença de edema.  

 

 
                         Fonte: Arquivo pessoal. 
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Figura 4. Vista lateral: direita e esquerda. 

 

 
Fonte: Arquivo pessoal. 

 

Foi solicitado exame de tomografia computadorizada, 

ultrassonografia e exame radiográfico da região cervical, para 

evidenciar o posicionamento do corpo estranho (Figura 5). O 

aumento de volume na região submandibular esquerda foi 

evidenciado pela ultrassonografia, como um processo 

inflamatório nos linfonodos decorrente da lesão. Também foi 

possível observar ausência de sinais de lesões vasculares, 

nervosas, de traqueia, esôfago, coluna cervical, estruturas 

ósseas e ductos salivares.  

O tratamento de escolha consistiu em abordagem 

cirúrgica, para a remoção do PAF da região submandibular. O 

paciente foi esclarecido sobre os procedimentos que seriam 

realizados. Foi realizada degermação extra-bucal com gaze 

embebida em solução de clorexidina à 2% (Riohex, Rioquímica 
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Ltda, Goiânia, Brazil), anestesia local com infiltração anestésica 

de lidocaína com vasoconstritor à 2%, palpação da região.  

 

Figura 5. Exame radiográfico da região cervical evidenciando 

posicionamento do corpo estranho.  

 
Fonte: Arquivo pessoal. 

 

Incisão da área com bisturi nº 15 (Figura 6 e 7), divulsão 

dos tecidos com tesoura de Metzenbaum, pinçamento do PAF 

e remoção com pinça Allis (Figura 8 e 9), sutura da ferida 

cirúrgica com nylon 4.0 (Figura 10), e curativo. O paciente foi 

informado dos cuidados pós-operatórios para higienização do 

local. 
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Figura 6. Região submandibular onde o PAF estava localizado. 

 
Fonte: Arquivo pessoal. 

 

Figura 7. Incisão do tecido. 

 
Fonte: Arquivo pessoal. 
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Figura 8. Pinçamento e remoção do PAF.  

 

 
Fonte: Arquivo pessoal. 

 

Figura 9.  Projétil de arma de fogo removido.  

 

 
Fonte: Arquivo pessoal. 
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Figura 10. Sutura com fio de nylon 4.0 

 

 
Fonte: Arquivo pessoal. 

 

DISCUSSÃO 

 

Basicamente, há dois tipos de ferimentos por arma de 

fogo: baixa e alta energia. A extensão do ferimento gerado 

depende do tipo, tamanho e formato do projétil, distância do 

disparo ao alvo e da estruturada anatômica atingida. Os 

ferimentos por projétil de arma de fogo podem, ainda, ser 

classificados como penetrantes e não penetrantes. No caso dos 

penetrantes é quando os objetos perfuro-contusos, como o 

projétil e estilhaços, depois de romperem as barreiras cutâneas, 

sofrem frenagem pelos tecidos de maior densidade, dissipam 

sua energia e se alojam em profundidades variadas. Já nos não 

penetrantes, o projétil não adentra os tecidos.  Há também os 
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perfurantes, nos quais o projétil tem trajeto de entrada e saída, 

e os avulsivos, quando há avulsão tecidual, independentemente 

da localização final do PAF (MARQUES, 2019; RODRIGUES et 

al., 2020).  

De acordo com o aspecto do tecido acometido no caso 

relatado, a lesão se caracteriza como um ferimento perfurante, 

este em sua maioria causado por projéteis de baixa velocidade, 

que ficam retidos no interior dos tecidos em virtude da 

dissipação de suas energias cinéticas. Apresentando apenas 

orifício de entrada, de aparência irregular e tamanho reduzido, 

sem orifício de saída.  

A cicatrização dos tecidos moles é geralmente favorável 

em pacientes com lesões faciais penetrantes, entretanto, pode 

ser observada secreção pós-operatória dos locais de 

sutura. Isso geralmente se resolve dentro de várias semanas, 

após a irrigação diária com soluções diluídas de iodopovidona 

ou peróxido de hidrogênio. A forma e a função das regiões 

reconstruídas de tecido mole, geralmente, se recuperam dentro 

de um ano de pós-operatório. Os resultados estéticos que 

podem ser obtidos são aceitáveis para os pacientes 

(MOTAMEDI, 2011). 

A zona II da região cervical contem estruturas 

importantes como as artérias carótidas comuns, carótidas 

internas e externas, as veias jugulares internas, a faringe e o 

nervos cranianos X, XI, XII. É a maior área e assim a zona mais 

usualmente envolvida nos traumas penetrantes de pescoço 

(MOREIRA, 2017). Apesar do projétil estar localizado nesta 

região, tais estruturas foram preservadas, isso pode ser 

explicado pela trajetória do projétil está diretamente relacionada 

com a gravidade de cada caso. No geral, trajetórias mais 
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profundas podem significar lesões em estruturas nobres e 

traumas teciduais de grande extensão.   

Observa-se também ausência de danos a estruturas 

ósseas, como fraturas mandibulares, apesar da grande 

aproximação com o corpo mandibular. Quando presentes as 

fraturas ocasionadas por baixa intensidade possuem menor 

gravidade e menor grau de cominuição, sendo indicado 

tratamento conversador ou cirúrgico, dependendo da avaliação 

do caso. Porém, fraturas ocasionadas por alta intensidade, 

normalmente possuem alto grau de cominuição e instabilidade 

para fixação interna com placas e parafusos (PÉDER et al., 

2020). 

O número de perfurações pode significar a presença de 

orifício de entrada e saída, ou presença de mais de um projétil. 

(MOREIRA, et al.). Ao exame clínico foi observado apenas um 

orifício de entrada central circular, com bordas levemente 

irregulares e ausência de tecido celular subcutâneo, indicando 

que o PAF se apresentava no interior dos tecidos do paciente, 

o qual pode ser evidenciado a partir de exames imaginológicos. 

Os exames de imagem são de grande importância, pois 

fornecem informações complementares valiosas (MARQUES, 

2019). Tomografias computadorizadas com reconstrução, 

ultrassonografia e angiografia são grandes armas para o 

cirurgião na estratificação efetiva dos efeitos ocasionados pelo 

trauma (MOREIRA, 2017). O aumento de volume encontrado 

na região submandibular esquerda, próximo ao orifício de 

entrada do PAF está relacionado a um processo inflamatório 

nos linfonodos, em razão da lesão aos tecidos circundantes. A 

confirmação ocorreu a partir de uma ultrassonografia da região 
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submandibular, descartando assim a possibilidade de outros 

tipos de lesões ou presença de corpos estranhos.  

O princípio para o atendimento de ferimentos por armas 

de fogo se baseia inicialmente nos princípios da ATLS 

(Advanced Trauma Life Support), pelo fato do paciente ser 

classificado como politraumatizado (MANACÉS, 2017; 

RODRIGUES et al., 2020). Após isso, deve ser feita a retirada 

de detritos de sangue e fragmentos de osso ou dentes da boca 

do paciente, além da procura por corpos estranhos, lacerações, 

hematomas e o estabelecimento de vias aéreas imediatamente 

por intubação orotraqueal (MANACÉS, 2017). 

O tratamento de lesões maxilofaciais por projéteis de 

arma de fogo é ainda controverso na literatura, em relação ao 

tipo de abordagem, se conservadora ou cirúrgica e em relação 

ao momento ótimo para realizar uma possível intervenção 

(MOTAMEDI, 2011; RODRIGUES et al.,2020). Considerando o 

potencial de infecção que tais lesões são associadas, a decisão 

da manutenção do projétil a depender de sua localização nos 

espaços anatômicos acometidos, e a escolha de manejo para 

estabilização das fraturas, por meio da fixação interna rígida 

devem ser consideradas. As modalidades de tratamentos hoje 

viabilizadas, descritas e respaldadas pela literatura são: 

reconstrução agressiva precoce por meio da intervenção 

cirúrgica imediata ou tratamento conservador e possível 

reconstrução tardia (RODRIGUES et al., 2020).  

Saber quando e como remover os fragmentos é 

essencial para o sucesso do tratamento, a remoção nem 

sempre representa a melhor opção. Nesses casos, vale 

ressaltar novamente a importância dos exames de imagem, 
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pois fornecem informações complementares valiosas (XING et 

al., 2015; MARQUES, 2019).  

A manutenção ou não do projétil deve ser considerada 

com significativa parcimônia, pois a localização próxima a 

estruturas nobres, tais como artérias, veias e nervos além da 

dificuldade de acesso até o projétil pode inviabilizar sua 

remoção (RODRIGUES et al., 2020).  

A retenção de corpos estranhos pode causar 

complicações tardias adicionais, (MARQUES, 2019), esses 

metais apresentam um alto risco de induzir uma reação 

química, bem como infecção e sangramento, causando danos 

aos tecidos adjacentes (XING et al., 2015). Desta forma, a 

remoção do PAF e/ou de corpos estranhos decorrentes dos 

mesmos deve ser avaliada com cautela. 

Normalmente lesões por armas de fogo são 

consideradas ‘’sujas’’, levando em consideração à explosão do 

projétil e extravasamento de substâncias como a pólvora no 

interior do ferimento (OLIVEIRA et al., 2019). De acordo com 

Xing et al. (2015), pacientes com ferimentos provocados por 

PAF no rosto e pescoço, tem como melhor opção a remoção 

dos mesmos a fim de reduzir a taxa de infecção e promover a 

cicatrização de feridas (XING et al., 2015).  

A decisão da remoção do PAF deste paciente levou em 

consideração alguns aspectos. Inicialmente o paciente se 

queixava de incômodo na região submandibular direita, onde o 

projétil estava alojado, relatando dor e sensibilidade à palpação. 

O PAF se encontrava em um local de fácil acesso, 

superficialmente ao tecido e distante de estruturas nobres, tais 

como artérias, veias, nervos, glândulas e outros órgãos 

facilitando assim o acesso para sua remoção. A remoção do 
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projétil diminuiu os riscos de infecção e necrose tecidual da 

região, como também evitou que o caso evoluísse para uma 

fibrose do tecido muscular, comprometendo assim a função do 

paciente. Deste modo, a remoção do PAF se enquadrava como 

a melhor abordagem a ser realizada.  

Casos em que o PAF tem proximidade com estruturas 

vitais ou quando o acesso a ele for difícil, o mesmo é sepultado 

e feito acompanhamento através de análises de imagem 

(tomografias computadorizadas, arteriografias digitais, etc.) se 

houver possibilidade de lesão a estruturas vitais, ou se puder 

lesionar um feixe vasculonervoso, tardiamente por 

deslocamento do projétil pela movimentação muscular do local 

(BERMEJO et al., 2016). 

Vale ressaltar que não houve nenhuma complicação 

durante e após o procedimento, bem como não houve 

ocorrências de possíveis danos ao paciente.  

 

CONCLUSÕES  

 

 Lesões provenientes de armas de fogo são capazes de 

produzir danos irreversíveis a saúde do indivíduo. A forma e 

extensão e consequentemente sua gravidade dependem de 

fatores como a dissipação de energia cinética do PAF, 

produção de projéteis e dano tecidual causado. A remoção ou 

não do projétil deve levar em consideração todos os riscos e 

benefícios. Deve-se considerar de modo geral para a remoção 

do projétil: o potencial de infecção, deslocamento do PAF, risco 

de danos a estruturas nobres, queixa do paciente e outras 

complicações.  
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RESUMO: O queratocisto odontogênico (QO) foi denominado 
em 2005 pela Organização Mundial da Saúde (OMS) como 
tumor odontogênico queratocistico (TOQ), em virtude do seu 
desenvolvimento invasivo. Em 2017, foi lançada a nova 
classificação, pela OMS, com o retorno a categoria de cistos, 
devido à falta de comprovações necessárias para manter a 
designação de neoplasia. Este trabalho teve como objetivo 
relatar através de um caso clínico, a remoção cirúrgica do QO 
realizada no Serviço de Residência em Cirurgia 
Bucomaxilofacial do Hospital Universitário Lauro Wanderley. 
Paciente, sexo feminino, 11 anos, melanoderma, relatou ter boa 
saúde geral e que o aumento de volume surgiu sem causa 
aparente ao longo de 4 meses de evolução. Suspeitando-se de 
queratocisto odontogênico, foi então realizada a remoção 
cirúrgica do elemento incluso sob anestesia local, além de 
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biópsia incisional da lesão. Ao exame histológico foi confirmado 
o diagnóstico de QO. A exérese da lesão e a ostectomia 
periférica foi realizada, com remissão de sintomatologias e 
neoformação óssea regional. Conclui-se que a partir do auxílio 
da radiografia panorâmica e do exame histopatológico deu-se o 
sucesso no diagnóstico, sendo imprescindível para o melhor 
trans e pós-operatório. Não ocorrendo recidiva em 9 meses de 
follow-up. 
Palavras-chave: Cistos Odontogênicos. Neoplasias 
Mandibulares. Recidiva. 
 

INTRODUÇÃO 

 

O queratocisto odontogênico (QO) foi denominado em 

2005 pela Organização Mundial da Saúde (OMS) tumor 

odontogênico queratocistico (TOQ), em virtude do seu 

desenvolvimento invasivo, alto índice de recorrência e 

mutações no gene PTCH (BORGHESI et al., 2018).  

Porém, os tumores, normalmente, não regridem por si só 

e existem vários relatos de QO que retrocederam 

significativamente após realizada a descompressão 

(ABOULHOSN, NOUJEIM, BARBERI, 2018). 

Em 2017 houve uma atualização geral na classificação 

da OMS e de acordo com Tolentino (2018) e Oren, Vaysberg e 

Ginat (2019) se destaca, apesar de controversa, a 

reclassificação do tumor odontogênico queratocístico como um 

cisto - o QO - devido à falta de comprovações necessárias para 

manter designação de neoplasia. 

Na literatura, compreende-se que o cisto surge dos 

restos da lâmina dental e remanescentes dela, após este órgão 

ter servido ao seu propósito (SANTOSH, 2020).  
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Os cistos ocorrem desde primeira década de vida, sendo 

mais diagnosticados entre os 20 e 40 anos de idade tendo 

preferência pela mandíbula em 60 a 80%, principalmente corpo 

e ramo (NATH et al., 2020; CHUNG et al., 2020). 

Estas ilhas epiteliais derivadas da lâmina dentária são 

encontradas principalmente na gengiva e no ligamento 

periodontal. Isso explica a entidade clínica da apresentação 

folicular lateral ou lateral desses tumores (MENON, 2015). 

Um dos enigmas que dominam essa entidade é explicar 

por que eles se desenvolvem a partir de tais remanescentes 

epiteliais ou por que eles se desenvolvem seletivamente a partir 

de uma dessas ilhas epiteliais, enquanto estão estagnadas em 

outras áreas (MENON, 2015). 

A implicação clínica disso reside no fato de que, alguns 

desses resíduos epiteliais podem ser deixados para trás, o que 

pode mais tarde promover a origem a um novo cisto (MENON, 

2015). 

São normalmente assintomáticos, porém em alguns 

casos podem estar associados a dor, parestesia e assimetria 

facial. Geralmente, possuem o crescimento anteroposterior e 

intramedular, sem causar expansão óssea, sendo uma 

característica importante para o diagnóstico. (MARIN et al., 

2019; MARQUES et al., 2020). 

Os achados radiográficos são extremamente 

importantes na escolha do tratamento adequado, pois quanto 

maiores e mais complexas as lesões, mais agressivo será o 

tratamento (ANJOS et al., 2019). 

No exame imaginológico, o QO pode apresentar 

característica uni ou multilocular, imagem radiolúcida bem 

delimitada, com margens escleróticas delgadas, afilamento da 
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base da mandíbula e em 25% a 40% envolvem a coroa de um 

dente incluso e/ou retido (OREN, VAYSBERG, GINAT, 2019). 

Sobre o aspecto histológico, apresenta uma delgada 

cápsula cística composta por parede epitelial e envolvida por 

uma parede de tecido conjuntivo fibroso com "cistos filhotes" ou 

cortes transversais da cápsula cística (BATISTA et al., 2018). 

Histologicamente, o QO apresenta elevada expressão 

imuno-histoquímica (IHQ) de proteínas relacionadas a 

proliferação e sobrevivência celular, angiogênese e 

remodelação óssea, sendo que alguns desses marcadores 

foram associados ao comportamento mais agressivo desta 

lesão em relação aos outros cistos (VALESAN et al., 2019). 

O conteúdo cístico revela-se líquido, com cor de palha, 

ou cremoso, sendo espesso e acinzentado, contendo queratina, 

cristais de colesterol e corpos hialinos (BATISTA et al., 2018). 

Uma vez estabelecido o diagnóstico de lesão cística, em 

relação a modalidade de tratamento, não se tem um consenso 

sobre a técnica ideal. Porém existem diversas opções desde a 

curetagem até a ressecção cirúrgica com margem de 

segurança (CHUNG et al., 2020). 

A punção aspirativa deve ser feita anteriormente à 

entrada na cavidade, sendo positiva e normalmente de cor 

amarelo citrino (NATH et al., 2020). 

A descompressão ou a marsupialização são técnicas 

conservadoras, muito empregadas no tratamento das lesões 

císticas dos maxilares, ajudando a preservar estruturas nobres 

próximas à cavidade, com posterior enucleação cística (NATH 

et al., 2020).  
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O uso da crioterapia, solução de Carnoy, curetagem e 

osteotomia, favorecem a diminuição de recidiva (ABDOOLA et 

al., 2020). 

 Em relação ao prognóstico, na maioria das situações, é 

bom, mas a proservação do paciente é obrigatória (MARQUES 

et al., 2020; ABDOOLA et al., 2020). 

A maioria das recorrências do QO podem ser 

diagnosticadas nos primeiros 3 anos de acompanhamento. Os 

primeiros estudos sobre a recorrência do cisto relataram que 

50% das lesões recorriam a partir de 6 meses de 

acompanhamento pós-operatório, mostrando que somente a 

enucleação da lesão não era suficiente (MEDEIROS et al., 

2019). 

Quando a enucleação foi associada a uma terapia 

adjuvante, as chances de recorrência caíram para taxas entre 

1% - 8,7% (MEDEIROS et al., 2019). 

O objetivo do presente artigo é relatar o caso de uma 

paciente pediátrica, de 11 anos, diagnosticada com 

queratocisto odontogênico em região posterior de mandíbula, 

sendo tratada por meio de enucleação associada com 

osteotomia periférica. 

 

MATERIAIS E MÉTODO 

 

Paciente Y.M.C, sexo feminino, 11 anos, melanoderma, 

compareceu ao Serviço de Cirurgia e Traumatologia 

Bucomaxilofacial do Hospital Universitário Lauro Wanderley 

(HULW/UFPB), queixando-se de aumento de volume em 

mandíbula e sintomatologia dolorosa.  
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Durante a anamnese, a paciente relatou ter boa saúde 

geral e que o aumento de volume na região posterior 

mandibular surgiu sem causa aparente, apresentando 4 meses 

de evolução. 

Ao exame físico extra-oral, observou-se aumento de 

volume em região submandibular direita, causando discreta 

assimetria facial (Figura 1 – A).  

Durante o exame intra-oral, ausência de elemento 44 e 

discreta tumefação em região de elementos 44/45/46 foi 

constatada (Figura 1 – B). 

A radiografia panorâmica, revelou a inclusão do 

elemento 44 como também a lesão radiolúcida, com bordos 

bem definidos (Figura 1 – C).  

Foi realizada punção aspirativa da lesão, positiva para 

conteúdo ceratinizado, suspeitando-se de queratocisto 

odontogênico. Então, foi realizada a remoção cirúrgica do 

elemento incluso, sob anestesia local, além de biópsia incisional 

da lesão (Figura 1 – D). 

Ao exame histopatológico, evidenciou-se epitélio 

estratificado pavimentoso queratinizado uniforme, com 

espessura variando entre 6 - 8 camadas de células, camada 

basal bem definida disposta em paliçada formado por células 

colunares ou cuboidais, cápsula fibrosa fina e friável, rica em 

mucopolissacarídeos, fechando o diagnóstico para queratocisto 

odontogênico (Figura 2 – A) 

A paciente foi submetida a exérese da lesão sob 

anestesia local (Figura 2 – B) e osteotomia periférica (Figura 2 

– C), com 9 meses de follow-up, com remissão de 

sintomatologias e neoformação óssea em região, sem sinais de 

recidiva (Figura 2 – D e Figura 3 – A e B). 
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Figura 1. Exame extra-oral inicial, apresentando discreta 

assimetria facial a direita (A); Exame intra-oral inicial, 

evidenciando tumoração em região posterior de mandíbula 

direita (B); Radiografia panorâmica com lesão radiolúcida, 

unilocular, bordos bem definidos e presença de elemento 

incluso (C) e Punção aspirativa por agulha fina, evidenciando 

material ceratinizado e remoção de elemento dentário incluso 

com biópsia incisional (D).  

 

 
Fonte: Acervo Pessoal 
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Figura 2. Fotomicrografia evidenciando epitélio estratificado 

pavimentoso queratinizado uniforme do QO (A); Remoção da 

lesão (B); Aspecto final após ostectomia periférica (C); Aspecto 

intra-oral após cicatrização (D). 

 
Fonte: Acervo Pessoal 

 

Figura 3. Follow up de 9 meses da paciente, com correção de 

assimetria facial (A) e radiografia panorâmica evidenciando 

neoformação óssea e conformação de raízes dentárias, sem 

sinais de recidiva. 

 

 
Fonte: Acervo Pessoal 
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RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

O Queratocisto Odontogênico (QO) é uma lesão 

intraóssea dos ossos gnáticos relativamente comum e 

frequentemente desafiadora para os profissionais da 

odontologia (BORGHESI et al., 2020). 

A etiologia desta lesão ainda não é completamente 

entendida, havendo duas hipóteses possíveis, a origem por 

meio de remanescentes da lâmina dentária e/ou a partir da 

proliferação de células da camada basal do epitélio oral da 

mandíbula e da maxila (MARQUES et al., 2020) 

Embora o QO seja uma lesão benigna que não apresenta 

potencial de metástase, ele pode induzir a reabsorção e a 

expansão da mandíbula, além da alteração do perfil facial à 

medida que cresce, podendo haver conversão para desvio 

maligno, como o carcinoma de células escamosas intraósseo 

primário da mandíbula (PARK et al., 2020). 

Segundo Gomes et al. (2017), o QO possui 

características clínicas de prevalência muito variada e 

considerada elevada (totalizando cerca de 3-11% dos Cistos 

Odontogênicos), tem predileção pelo sexo masculino (2:1), em 

25% a 40% dos casos um dente incluso está envolvido na lesão 

e podem surgir em qualquer faixa etária, porém com maior 

prevalência entre a segunda e quarta década de vida. Como 

demonstrado no caso aqui descrito, no qual a paciente foi 

diagnosticada com a lesão aos 11 anos de idade. 

Gomes et al. (2017) também notaram ao longo dos 

estudos que o cisto tende a crescer, principalmente, no sentido 

ântero-posterior da mandíbula, se expandindo primariamente 
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pelo osso medular, o que lhe permite alcançar grandes 

dimensões, sem causar expansão óssea significativa. 

O aspecto imaginológico do QO pode ser dividido em: 

lesões uniloculares com uma imagem cística radiolúcida bem 

delimitada circundada por uma fina cortical radiopaca que pode 

estar associada a um dente impactado e lesões multiloculares, 

com pelo menos, duas lesões císticas circulares ou ovoides do 

mesmo tamanho ou diferentes, justapostas entre si (ANJOS et 

al., 2019). 

A tomografia computadorizada Cone Beam permite a 

visualização detalhada do QO e sua associação com estruturas 

anatômicas em três dimensões, ao contrário da radiografia 

panorâmica que permite apenas a visualização em duas 

dimensões (ANJOS et al., 2019). 

A imagem radiológica, principalmente a tomografia 

computadorizada (TC) e, em casos selecionados, a 

ressonância magnética (RM), desempenha um papel 

importante no diagnóstico e manejo do caso clínico 

(BORGHESI et al., 2018). 

Embora a imagem radiológica nem sempre forneça um 

diagnóstico específico, o conhecimento sobre características 

radiológicas típicas e atípicas é essencial para seu diagnóstico 

e planejamento do tratamento (BORGHESI et al, 2018; ANJOS 

et al., 2019). 

Em particular, a combinação de achados clínicos e 

radiológicos é útil na avaliação da extensão das lesões e das 

relações com estruturas adjacentes (BORGHESI et al., 2018). 

O diagnóstico diferencial do QO inclui lesões císticas, 

cisto periodontal lateral, traumatismos, cisto ósseo, cisto 

dentígero, ameloblastoma unicístico, fibroma ameloblástico, 
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cisto radicular, tumor ósseo benigno, tumor odontogênico 

adenomatoide e granuloma central de células gigantes (MARIN 

et al., 2019). 

No caso aqui tratado, após biópsia incisional o espécime 

foi encaminhado para análise anatomopatológica, confirmando, 

assim, o diagnóstico de queratocisto odontogênico. 

O diagnóstico desta patologia deve ser realizado em 

associação com o exame clínico e com os exames 

complementares. A avaliação criteriosa dos exames é uma 

etapa fundamental devido à lesão queratocística apresentar 

características semelhantes à outras patologias ósseas 

(CHUNG et al., 2020; NATH et al., 2020). 

De acordo com a maioria dos artigos citados na literatura, 

o QO lembra um epitélio escamoso queratinizado. No entanto, 

eles não têm cristais de rede e geralmente apresentam uma 

separação artefatual de sua membrana basal (PARK et al., 

2020).  

A análise histopatológica é essencial, estando acima de 

quaisquer achados clínicos e imaginológicos (BATISTA et al., 

2018). 

Há estudos na literatura sobre como a análise imuno-

istoquímica poderia influenciar no caráter agressivo e 

proliferativo da patologia. Segundo Valesan (2019), na 

identificação da atividade celular proliferativa, o anticorpo 

monoclonal Ki-67 é um marcador biológico considerado 

confiável na avaliação da quantidade de células em proliferação 

e, além disso, o seu uso é simplificado e rápido. 

Outro indicador confiável de progressão tumoral é a 

expressão da proteína alfa-actina de músculo liso (α-SMA) que 
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permite avaliar a presença de miofibroblastos (MFs) (VALESAN 

et al., 2019) 

Os MFs são fibroblastos que possuem características 

semelhantes às de músculo liso, com capacidade contrátil 

devida à elevada expressão de α-SMA. Os MFs, além de 

produzirem colágeno, têm o potencial de facilitar a progressão 

de lesões epiteliais neoplásicas, podendo também favorecer o 

crescimento de cistos e tumores odontogênico (MFs) 

(VALESAN et al., 2019). 

Com isso, a elevada expressão de Ki-67 e α-SMA em QO 

poderia estar associada ao comportamento mais agressivo 

deste cisto, em relação aos outros cistos de desenvolvimento. 

Poderia sugerir, também, que outros fatores, além do potencial 

proliferativo, são responsáveis pela diferença no 

comportamento clínico destas lesões (VALESAN et al., 2019). 

Possivelmente, a interação entre o índice de proliferação 

epitelial e a presença de MFs, observada na correlação positiva 

entre Ki-67 e α-SMA, revela possíveis vias envolvidas na 

progressão de lesões como CO. Entretanto, esta interação e 

sua relação com o comportamento clínico destas lesões 

precisam ser confirmadas a partir de novos estudos (VALESAN 

et al., 2019). 

Há um equilíbrio regulado entre proliferação celular, 

diferenciação celular e morte celular nesse tipo de lesão, isso 

pode explicar por que os QOs não se transformam em massas 

tumorais, em vez de ter comportamento neoplásico com um 

potencial aumentado para proliferar (KHAN et al., 2019).  

O alto índice de proliferação não é uma tese suficiente 

para explicar o comportamento biológico de uma lesão cística 

em termos de agressividade, infiltração ou destruição óssea, 
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mas pode ajudar a explicar seu crescimento persistente e 

capacidade expansiva (BRITO-MENDOZA et al., 2018). 

Alguns critérios devem ser analisados para iniciar o plano 

de tratamento, como por exemplo: extensão do cisto, idade do 

paciente, comprometimento de estruturas anatômicas nobres, 

capacidade de expansão e agressividade da lesão, importância 

clínica do dente envolvido, além das individualidades clínicas 

de cada caso (CHUNG et al., 2020). 

No quesito recidiva, os autores enfatizam a localização 

da lesão como um fator importante, deixando o pior prognóstico 

aos casos de maxila, independente do tratamento escolhido, 

em virtude de seu maior potencial de infiltração e o difícil 

diagnóstico precoce (BRITO-MENDOZA et al., 2018). 

Nos achados literários, também é possível encontrar 

uma discussão sobre a recorrência dos queratocistos ser 

causada pela natureza da própria lesão, ou seja, a presença de 

remanescentes adicionais de lâmina dentária, a partir da qual 

um cisto poderia se desenvolver, e não relacionado ao seu 

método de tratamento (KHAN et al., 2019; ABDOOLA et al., 

2020). 

Conforme o estudo de Medeiros et al. (2019), os relatos 

de caso analisados tiveram períodos de acompanhamento 

variáveis, o que dificulta determinar uma taxa de recorrência 

consistente. A maioria das recorrências ocorrem nos primeiros 

5 anos após a intervenção cirúrgica, mas podem acontecer em 

até 40 anos. 

Do mesmo modo que pacientes mais jovens, lesões 

multiloculares, de grandes extensões no sentido ântero-

posterior podem ser consideradas fatores de risco para a 

recorrência da lesão (MEDEIROS et al., 2019).  
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As lesões císticas de origem odontogênica são 

responsáveis por um grande número de cirurgias extensas, que 

podem ser devido, pelo menos em parte, ao crescimento 

progressivo de algumas delas, bem como à sua capacidade de 

induzir o sequestro ósseo e aumentar os riscos de uma fratura 

patológica, infecções secundárias e diversos distúrbios 

funcionais e estéticos da região maxilofacial (BRITO-

MENDOZA et al., 2018). 

A intervenção para esta lesão é bastante variada e ainda 

são controversas na literatura. A descompressão e a 

marsupialização são as condutas a serem escolhidas 

previamente a enucleação, por promover menores taxas de 

morbidade e ajudar na preservação de estruturas relevantes 

(MARQUES et al., 2020).  

A ressecção, apesar de apresentar baixos índices de 

recidiva, causa maior morbidade, uma vez que pode culminar 

em estruturas ósseas fragilizadas, além da possibilidade de 

danos inflingidos a estruturas nervosas próximas à lesão 

(MARQUES et al., 2020). 

No presente caso, foi optado por um tratamento mais 

conservador, sendo realizado a enucleação da lesão associada 

a osteotomia periférica.  

Vários estudos na literatura mostram que há menos 

chances de recidiva em casos de cistos odontogênicos, 

especialmente com ceratocistos odontogênicos se tratados com 

marsupialização (KHAN et al., 2019; NATH et al., 2020; CHUNG 

et al., 2020). 

A marsupialização é considerada uma forma de 

tratamento muito comum para alguns tipos de cistos e tumores 

odontogênicos. Não é raro que alguns autores confundam os 



TRATAMENTO CIRÚRGICO DE QUERATOCISTO ODONTOGÊNICO EM 
PACIENTE PEDIÁTRICO: RELATO DE CASO 

 

747 
 

termos marsupialização e descompressão, utilizando-os de 

maneira errônea (PINTO et al., 2015). 

Ambas as técnicas têm por objetivo reduzir a pressão 

interna da lesão com a retirada de fluido, que leva, 

consequentemente, à redução progressiva da lesão, para 

posterior enucleação (PINTO et al., 2015). 

Um dos principais impedimentos à marsupialização tem 

sido a remoção incompleta do epitélio. No entanto, estudos têm 

demonstrado que uma característica significativa são as 

alterações epiteliais que ocorrem no forro cístico restante 

(MENON, 2015). 

A marsupialização é uma modalidade de tratamento 

sensível à técnica conservadora de tecidos para o manejo de 

lesões grandes nas proximidades de um ou mais dentes não 

rompidos ou outras estruturas vitais; permitindo a 

descompressão gradual da cavidade do cisto que, muitas 

vezes, afasta as paredes do cisto dos dentes e outras estruturas 

vitais e substitui o cisto pelo osso (MENON, 2015). 

 Para realizar a descompressão cirúrgica é instalado um 

dreno, o qual proporciona uma comunicação entre a cavidade 

oral e o interior da lesão cística (PINTO et al., 2015). 

Acredita-se que o dreno instalado na técnica promova 

uma melhoria na higienização vindo do paciente e, além disso, 

sirva como um corpo estranho auxiliando a atrair células do 

organismo (ABOULHOSN, NOUJEIM, BARBERI, 2018). O que 

explicaria o alto índice de redução da lesão em um pequeno 

intervalo de tempo, associado a um percentual elevado de 

neoformação óssea (ABOULHOSN, NOUJEIM, BARBERI, 

2018). No entanto, segundo Pinto et. al (2015) a instalação de 

um artefato para manutenção da janela cirúrgica pode causar 
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incômodo ao paciente, assim como pode converter- se em um 

foco retentor de placa bacteriana. 

Alguns autores desaprovam essa técnica e optam por 

utilizar outras mais agressivas, afirmando que grande parte dos 

casos podem precisar de um segundo procedimento para 

tratamento definitivo (enucleação), sendo a principal queixa 

relatada como desvantagem dessa técnica (GOMES et al., 

2017).  

De acordo com Hadziabdic et al. (2019) a 

marsupialização, seguida por enucleação mais osteotomia 

periférica ou crioterapia, possui menor taxa de recorrência em 

comparação a outros métodos conservadores. 

Sendo a enucleação da lesão a melhor terapia de 

escolha. No entanto, em casos de recorrência, a enucleação em 

combinação com a aplicação de solução de Carnoy é um 

tratamento a ser considerado (HADZIABDIC et al., 2019). 

A solução de Carnoy e a crioterapia são usadas em 

conjunto com outras terapias, obtendo resultados positivos. 

Mas na literatura são descritas complicações devido ao uso da 

solução, por ser uma combinação de álcool absoluto, ácido 

acético glacial, clorofórmio e cloreto férrico, que chega a 

provocar danos no osso periférico e nos tecidos moles. Sendo 

a sua profundidade de penetração, relacionada ao tempo de 

aplicação (HADZIABDIC et al., 2019; JO et al., 2020). 

Como exemplo de complicações, temos a infecção, a  

abertura espontânea de suturas cirúrgicas, a formação de 

sequestro ósseo e a neuropatia (HADZIABDIC et al., 2019; JO 

et al., 2020). 

A ressecção, por ser uma abordagem extrema, não é a 

primeira escolha de tratamento, sendo melhor indicada em 



TRATAMENTO CIRÚRGICO DE QUERATOCISTO ODONTOGÊNICO EM 
PACIENTE PEDIÁTRICO: RELATO DE CASO 

 

749 
 

casos não responsivos ao tratamento conservador. (MUDDANA 

et al., 2019). 

 Vale ressaltar que o cirurgião deve sempre levar em 

consideração a morbidade que será causada ao paciente, 

pensando sempre em formas de reabilitação para cada caso em 

individual (MUDDANA et al., 2019). 

 

CONCLUSÕES  

 

O queratocisto odontogênico é uma lesão que, apesar de 

seu caráter benigno, exige atenção e conhecimento por parte 

dos cirurgiões-dentistas por possuir comportamento agressivo, 

invasivo e com prevalência relativamente alta para recidiva. 

Ainda assim, as medidas terapêuticas mais conservadoras 

promovem desfecho clínico satisfatório e resposta efetiva sobre 

a lesão. Isso mostra que a terapêutica aplicada está sendo 

eficaz, o que não exclui  a necessidade de um follow up 

continuado para a certificação do desaparecimento total da 

lesão. 
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RESUMO: Apesar do trauma nos ossos próprios do nariz (OPN) 
ser extremamente comum, o tratamento dessas fraturas ainda 
é um pouco controverso. O objetivo deste trabalho consiste em 
apresentar um relato de caso de fratura OPN com a escolha do 
tratamento fechado que possibilitou bons resultados e sem 
complicações pós-operatórias. Paciente do gênero masculino, 
55 anos, vítima de acidente ciclístico, foi admitido no serviço de 
Cirurgia e Traumatologia Bucomaxilofacial do Hospital da 
Restauração, Recife, Pernanbuco (PE) – Brasil, decorrida duas 
horas após o incidente, queixando-se de dificuldade 
respiratória, e desvio no nariz. No exame físico, observou-se 
desvio do complexo nasal para o lado direito, inchaço nasal, 
mobilidade e crepitação à palpação. No exame de imagem por 
tomografia computadorizada, confirmou-se a fratura OPN e 
desvio de septo nasal. Foi proposto tratamento fechado com o 
reposicionamento de forma incruenta por meio da anestesia 
local, em seguida, utilizou-se a pinça de Kelly para reposicionar 
os fragmentos. Após a redução, realizou-se o tamponamento 
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nasal anterior, que foi mantido por 48 horas, e colocação 
imediata de curativo externo.Com base no tratamento proposto 
foi possível observar um prognóstico satisfatório no pós-
operatório, com o restabelecimento do contorno nasal, assim 
como também da função respiratória. O paciente não 
apresentou complicações pós operatórias. 
Palavras-chave: Fraturas ósseas. Osso nasal. Redução 
fechada. Redução aberta.  
 

INTRODUÇÃO 

 

A fratura nasal é a mais comum entre as fraturas faciais 

(PARK; KIM; YANG, 2017). Elas são responsáveis por 19 a 50% 

de todas as fraturas da face e acomete em sua maioria jovens 

do gênero masculino (BEZERRA et al., 2017; MENDES et al., 

2016; PORTO et al., 2015). Esta calsuística se dá 

principalmente devido à proeminência dos ossos próprios do 

nariz (OPN) em relação ao restante da face, sendo neste o 

primeiro impacto frente a um trauma (SILVA et al., 2017). 

As causas mais comuns do trauma nasal são: queda, 

acidentes esportivos, colisões de veículos e violência 

interpessoal. Essas etiologias serão mais ou menos 

prevalentes, dependendo da população estudada (SCATOLINI 

et al., 2016). Em crianças, as causas mais frequentes são: 

esportes, brigas, acidentes de trânsito, colisões e quedas 

(HWANG et al., 2016). 

Como o nariz é uma estrutura central e proeminente na 

face, as lesões nasais podem gerar alterações estéticas 

importantes e, por sua vez, determinar mudanças na 

funcionalidade (RAMACHANDRA; RUSSELL; 2015). 
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A composição anatômica nasal se dá basicamente pelos 

ossos próprios do nariz, sendo o restante de sua constituição 

formada por junções com o osso frontal, etmóide, esfenóide e 

maxilar superior. Há ainda a presença de estruturas 

cartilaginosas, sendo a porção anterior constituída pelas 

cartilagens alares, o dorso pela cartilagem lateral e a região 

interna pelo septo cartilaginoso que se apoia no osso vômer 

(LOCKHART, 1965). 

 O diagnóstico das fraturas nasais é fundamentalmente 

clínico. Durante o exame físico é necessário avaliar a presença 

de degraus ósseos e crepitações, presença de ferimento 

dermoabrasivo, edema, hematoma, desvio ou afundamento da 

pirâmide nasal, epistaxe, obstrução nasal por coágulo ou pelos 

fragmentos ósseos que  se desprenderam da cavidade nasal, 

equimose  periorbitaria bilateral, além do telecanto traumático 

(SILVA et al., 2017). 

 Alguns achados como: desvio nasal, dor, epistaxe, 

anosmia, edema local e dificuldade respiratória podem sugerir 

algum tipo de complicação (KIM et al., 2017). 

Além dos métodos clínicos de inspeção, métodos 

auxiliares imaginológicos de diferentes modalidades podem 

acrescentar maior confiabilidade ao diagnóstico 

(CAVALCANTE et al., 2019). Os exames de imagem também 

serão relevantes para avaliar outras lesões associadas 

(SCATOLINI et al., 2016). 

  Uma grande variedade de opções de imagens está 

disponível para a categorização de fraturas nasais e das 

regiões adjacentes, como a incidência de perfil de face, a 

póstero-anterior de Waters e tomografia computadorizada (TC) 

(SANTOS et al., 2017).  
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A TC evita a superposição das estruturas avaliadas, é 

rapidamente obtida podendo ser reformatada e permite 

apresentar três planos de avaliação: axial, coronal e sagital. Os 

cortes ideais são compreendidos entre 1-1,5 mm no plano axial 

para uma melhor reconstrução tridimensional (3D), sendo essa 

superior a bidimensional em demonstrar relações espaciais 

entre os fragmentos (CHUNG et al., 2020; NISHIOKA; 

KONDOH; YUZURIHA; 2017). 

Rohrich e Adams (2000) classificaram as fraturas nasais 

em cinco categorias de acordo com o nível do trauma e 

acometimento ao arcabouço nasal: o tipo 1 corresponde à 

fratura unilateral simples, o tipo 2 à bilateral, o tipo 3 às fraturas 

cominutivas, o tipo 4 a lesão septal associada e o tipo 5 às 

fraturas naso – orbitoetmoidais (NOE). 

Apesar do trauma em ossos próprios do nariz ser 

extremamente comum, o tratamento dessas fraturas ainda é um 

pouco controverso entre os cirurgiões (JAMES et al., 2019). 

Essas fraturas podem ser tratadas cirurgicamente ou não, 

considerando-se as condições estética e funcional do paciente, 

assim como também, a preferência do cirurgião (BASHEETH et 

al., 2015; SILVA et al., 2017). Contudo, a grande maioria das 

fraturas do osso nasal são tratadas por meio de redução 

fechada com resultados bem sucedidos (BASHEETH et al., 

2015). 

Alguns fatores como: complexidade da lesão, presença 

de outras fraturas de face, edema, adesão do paciente ao 

tratamento e presença de lesão septal podem ser 

determinantes no curso do tratamento e escolha do tipo de 

abordagem.  



TRATAMENTO DE FRATURA NASAL POR REDUÇÃO FECHADA: 
RELATO DE CASO 

 

756 
 

A abordagem incruenta condiz com a manipulação 

digital, mobilização com fórceps de Walsham, pinças de Asch, 

porta-agulha, elevadores de Boies, Freer ou Goldman. Já a 

forma cruenta, obtém-se com instalação de miniplacas com/ou 

sem enxertia podendo ser de caráter imediato ou tardio  (PARK 

et al., 2014). 

Embora as fraturas nasais sejam muito comuns e a 

maioria delas seja rapidamente tratada cirurgicamente, o 

prognóstico a longo prazo e as complicações podem não ser 

tão simples, diminuindo a qualidade de vida do paciente. Por 

isso o tratamento adequado no momento ideal é crucial (BYUN 

et al., 2019). As possíveis complicações  que  podem  acontecer  

em  fraturas de OPN são: deformidades nasais, desvio septal, 

obstrução nasal, obstrução nasolacrimal, epífora, diplopia, 

alterações olfativas, hematoma septal, infecção local, epistaxe 

e rinoliquorréia (HWANG, et al., 2017; FONSECA, 2015; 

JAMES et al., 2019).  

Os problemas funcionais e cosméticos decorrentes 

podem, às vezes, precisarem de procedimentos cirúrgicos 

complexos para restaurar a anatomia (BASHEETH et al., 2015). 

Eventualmente, outros achados podem se somar às 

fraturas OPN como alterações anatômicas prévias, as quais, 

mesmo não sendo resultantes do próprio trauma, podem ser 

corrigidas durante o tratamento (SILVA et al. 2017). 

O objetivo deste trabalho consiste em apresentar um 

relato de caso de fratura de OPN com a escolha do tratamento 

fechado, que possibilitou bons resultados e sem complicações 

pós-operatórias. 

 

RELATO DE CASO 
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Paciente do gênero masculino, 55 anos, melanoderma, 

vítima de acidente ciclístico, colisão entre duas bicicletas, foi 

admitido no serviço de Cirurgia e Traumatologia 

Bucomaxilofacial do Hospital da Restauração, na cidade de 

Recife, Pernanbuco (PE) – Brasil, decorrida duas horas após o 

incidente, com histórico de trauma no terço médio da face. 

Na anamnese, negou síncope e êmese, bem como 

patologias de base, uso crônico de medicamentos e alergias; 

queixou-se de dificuldade respiratória, e desvio no nariz. 

No atendimento inicial, encontrava-se eupneico, 

normocorado, responsivo, verbalizando e deambulando.  

Ao exame físico, o paciente apresentava quadro clínico 

geral regular, e contornos ósseos preservados em terço 

superior da face. No entanto, observou-se desvio do complexo 

nasal para o lado direito, inchaço nasal, mobilidade e crepitação 

à palpação (Figuras 1, 2 e 3). No exame de imagem por 

tomografia computadorizada foi possível observar fratura dos 

ossos próprios do nariz (OPN) e desvio de septo nasal (fratura 

do tipo 4, de acordo com a classificação de Rohrich e Adams 

(2000), confirmando o diagnóstico clínico (Figura 4 e 5). 

Pelas condições apresentadas no exame físico e de 

imagem, foi proposto tratamento fechado com o 

reposicionamento de forma incruenta por meio da anestesia 

local. A anestesia local utilizada foi lidocaína 2% com epinefrina 

1:100.000, com infiltração em região infraorbitária bilateral, 

glabela e espinha nasal anterior, em seguida, utilizou-se a pinça 

Kelly para reposicionar os fragmentos. Após a redução, 

realizou-se o tamponamento nasal anterior (TNA) com dedo de 

luva estéril, colocação  imediata de curativo externo para 
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manutenção do suporte e acompanhamento ambulatorial. O 

TNA foi mantido por 48 horas. 

 

Figura1. Foto frontal do paciente.  

 
Fonte: acervo do autor 
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Figuras 2 e 3. Fotos iniciais do paciente observando-se 

rinoescoliose à direita. 

    
Fonte: acervo do autor            Fonte: acervo do autor 

 

Figura 4. Tomografia computadorizada em corte axial 

evidenciando a fratura NOE e desvio de septo. 

 
Fonte: acervo do autor 
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Figura 5. Reconstrução 3D evidenciando a fratura nasal. 

 
Fonte: acervo do autor 

 

No pós operatório imediato foi possível obter resultados  

tais como vias áreas  pérvias e estética satisfatória. 

 Após a remoção do TNA foi possível notar um resultado 

satisfatório funcional com patência das vias aéreas e ausência 

de queixa estética e álgica do paciente. 

O paciente autorizou o registro do seu caso através de 

sua assinatura registrada no prontuário do referido hospital. 
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Figura 6. Tamponamento nasal anterior 

 
               Fonte: acervo do autor 

 

Figura 7. Curativo externo realizado após a redução fechada. 

                
                             Fonte: acervo do autor 
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Figuras 8 e 9. Imagens do pós operatório imediado do paciente. 

 
Fonte: acervo do autor          Fonte: acervo do autor 

 

Figuras 10 e 11. Avaliação pós operatória , após a remoção do 

TNA 

       
Fonte: acervo do autor                      Fonte: acervo do autor 
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DISCUSSÃO 

 

O nariz é frequentemente lesado em traumas faciais. 

Essa maior incidência é justificada, principalmente, pela menor 

força necessária para promover uma fratura do osso nasal, 

quando comparada à necessária para fraturar os demais ossos 

da face, bem como por se tratar de uma estrutura em posição 

proeminente (KIM et al. 2017; ROHRICH; ADAMS 2000). Uma 

redução inadequada do nariz pode causar problemas estéticos 

e funcionais. Assim, é muito importante identificar a localização 

da fratura e realizar intervenções cirúrgicas adequadas 

(CHUNG et al., 2020). 

Segundo Rohrich e Adams (2000) os fatores que 

contribuem para resultados estéticos e funcionais insatisfatórios 

incluem: edema, intervalo prolongado entre o trauma e o 

tratamento cirúrgico, a presença de deformidade nasal prévia 

não detectada e lesão/deformidade septal não diagnosticada. 

O exame físico inicial é relevante para a suspeita 

diagnóstica da fratura OPN. Os exames complementares são 

utilizados para chegar ao diagnóstico suspeito, avaliar a 

gravidade e a relação com outras fraturas. Assim como 

também, é um documento médico-legal. A radiografia simples, 

muitas vezes, é o primeiro método disponível para a avaliação 

das estruturas ósseas (SCATOLINI et al., 2016). No entanto, a 

TC também é uma importante ferramenta de diagnóstico (BYUN 

et al. 2019). 

No exame físico foram registrados como sinais mais 

frequentes da fratura nasal a presença de projeções ou 

mobilidade dos fragmentos ósseos, edema e desvio nasal 

(SCATOLINI et al., 2016). 
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A conduta cirúrgica das fraturas nasais requer a 

consideração em relação ao tempo da fratura, anestesia, 

ambiente no qual o tratamento será efetuado e detalhes da 

abordagem cirúrgica (FONSECA, R. 2015). 

No estudo realizado por Scatolini et al. (2016) foi 

analisado o atraso entre o trauma e a consulta inicial, verificou-

se que 85% dos pacientes compareceram nas primeiras 48 

horas pós-trauma, destes 63% no mesmo dia e 22% no dia 

seguinte.  

É importante observar que o tempo desde a conduta 

inicial das lesões ósseas e do tecido mole até o tratamento 

podem determinar resultados estéticos e funcionais posteriores 

(RAMACHANDRA; RUSSELL 2015). 

A redução deve ser realizada idealmente ainda nas 

primeiras duas semanas após o trauma, o que em geral se dá 

entre cinco a dez dias após o evento. Essa conduta permite 

adequada mobilização dos segmentos fraturados e há 

evidência de que reduz a necessidade de nova intervenção 

para correção de deformidades residuais (FATTAHI et al., 

2006). No entanto, quando os tecidos moles apresentam edema 

importante, pode ser útil deixar o inchaço diminuir antes de 

realizar o tratamento definitivo, pois esse edema pode levar a 

um resultado insatisfatório, visto que a identificação das 

irregularidades do dorso do nariz pode ser difícil (FONSECA, R. 

2015).  

Com exceção da drenagem de hematoma septal, que 

deve ser imediata, as fraturas podem ser tratadas em até 10 a 

14 dias após o trauma (FATTAHI et al 2006). 

Em relação a anestesia, a redução da fratura OPN pode 

ser realizada sob anestesia local ou geral (KYUNG et al., 2017). 



TRATAMENTO DE FRATURA NASAL POR REDUÇÃO FECHADA: 
RELATO DE CASO 

 

765 
 

Apesar de ser uma fratura frequente, não há consenso em 

relação ao método anestésico. No Brasil, o tratamento é mais 

utilizado sob anestesia local, possibilitando a redução dos 

ossos nasais sem incisões, melhorando o tempo de operação, 

custos hospitalares e menor irritação (KYUNG et al., 2017). 

Ao usar anestesia geral, existe a vantagem de que as 

vias aéreas podem ser mantidas com segurança junto com a 

perda completa da consciência, além do efeito 

analgésico. Mesmo se houver muito sangramento, há pouca 

preocupação com a aspiração do sangue, e a anestesia pode 

ser mantida constante. Por outro lado, a anestesia local é 

vantajosa na medida em que a intubação e ventilação mecânica 

não é necessária. Se a fratura não for grave, ela pode ser 

tratada sob anestesia local ou regional na sala de 

emergência. Contudo, ansiedade ou dor sentida pelo paciente 

pode ser problemática, então sedativos ou analgésicos são 

utilizados adicionalmente (KYUNG, et al. 2017). 

É importante ressaltar que fatores como grau de 

cominuição, tamanho do deslocamento e lesões associadas 

podem ser fatores diferenciais para a escolha do tipo de 

anestesia (CAVALCANTE et al., 2019). 

Para Andrade et al. (2020) a redução fechada de fratura 

de ossos nasais, sob anestesia geral já foi consolidada pela 

ciência devido a suas diversas vantagens, apresentando 

também alta satisfação funcional, estética e maior conforto ao 

paciente, bem como maior segurança ao cirurgião. 

No caso relatado optou-se pela redução fechada na 

tentativa de minimizar o trauma e com isso estabilizar a fratura 

de OPN tipo 4 conforme a classificação de Rohrich e Adams 

(2000). Pelo fato de ter sido detectada fratura de septo 



TRATAMENTO DE FRATURA NASAL POR REDUÇÃO FECHADA: 
RELATO DE CASO 

 

766 
 

decorrente do trauma, o tratamento cirúrgico envolveu o 

mesmo, o que norteou a escolha desta modalidade.  

Quanto ao tipo de anestesia utilizada optou-se pela 

anestesia local, pois o paciente encontrava-se sem ansiedade 

e sem excessivas queixas álgicas. A escolha entre anestesia 

local e geral é definida pelas experiências dos cirurgiões e 

características das fraturas apresentadas e do próprio paciente 

(SILVA et al., 2017) 

O tratamento mais comumente empregado para as 

fraturas  nasais tem sido a redução fechada com anestesia 

local, sendo o resultado frequentemente considerado 

satisfatório pelo cirurgião e pelos pacientes (JUNIOR et al., 

2018). No entanto, a restauração precisa da fratura do osso 

nasal é difícil do ponto de vista funcional e estético, uma vez 

que o nariz é uma estrutura tridimensional pequena e fina (LIM 

et al., 2017). 

Chung et al. (2020) afirma que os sistemas de 

navegação cirúrgica podem ser uma ferramenta útil para a 

localização dos locais de fratura e orientação das reduções 

fechadas. Em particular, o sistema pode ser recomendado para 

fratura do osso nasal, reduções na ponta ou regiões piriformes, 

que são difíceis de corrigir.  

O tratamento cirúrgico por meio de redução fechada 

promove resultados aceitáveis. Para tanto, devem ser 

respeitados fatores como avaliação adequada da extensão da 

fratura e correta indicação do momento de realização do 

tratamento. 

A redução aberta pode ser realizada em pacientes com 

obstrução significativa, extensa luxação, desvio de septo não 

reduzido com manobras fechadas, perda de sustentação do 
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septo nasal, ou em fratura exposta do septo (BASHEETH et al., 

2015; FONSECA, R. 2015)  

Yi et al. (2016) destacou três fatores principais que 

precisam ser considerados antes de selecionar a melhor 

conduta: avaliar a existência de lesão da cartilagem septal, 

observar o devio septal e a existencia de ferida aberta 

combinada. 

A opção de abordar uma fratura OPN com redução 

aberta ou fechada ainda é controversa (SANTOS et al., 2017). 

Após a redução da fratura, o tampão nasal anterior (TNA) 

funciona como uma contenção para estabilização da redução, 

além de ser um aparato que ajuda a evitar a formação de 

hematomas na porção anterior da cavidade nasal, previne 

hemorragias pós-operatórias, ajuda a manter o contorno da 

pirâmide nasal e protege contra outras traumas 

(CAVALCANTE, et al 2019). 

Uma gama de curativos pode ser utilizada no pós-

operatório das fraturas de OPN, como o uso de esparadrapo, 

micropore e gesso, todos levando a um resultado final 

satisfatório (SILVA et al., 2017). No caso clínico apresentado, 

elegeu-se o curativo com o uso de esparadrapo a fim de manter 

intacta a estrutura nasal reposicionada. 

No estudo realizado por Kim et al. (2017) quase metade 

(46,4%) dos pacientes apresentaram disfunção olfatória pós-

traumática. Outras complicações descritas foram epistaxe 

intermitente, cicatriz hipertrófica, corpo estranho retido e 

distúrbio olfatório. A deformidade residual ou resultado 

cosmético insatisfatório foram as complicações mais descritas, 

com taxas de até 19% de incidência (JAMES, et al. 2019; 

NISHIOKA, KONDOH, YUZURIH, 2017). 
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 No caso relatado o paciente não apresentou 

complicações pós operatórias. Para Basheeth et al. (2015) a 

deformidade pós-redução pode ser evitada com um diagnóstico 

precoce, intervenção apropriada e acompanhamento. 

 

CONCLUSÕES  

 

A ocorrência de traumatismos e lesões associadas à 

fraturas nasais reforça importância de um correto diagnóstico e 

tratamento, visto que representa uma área estética, além de ser 

componente da via aérea. 

Com base no tratamento proposto foi possível observar 

um prognóstico satisfatório no pós-operatório, com o 

restabelecimento do contorno nasal, assim como também da 

função respiratória. 
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RESUMO: A mandíbula é uma região da cabeça 
comumente fraturada, principalmente em homens jovens, 
devido à participação mais frequente desses em atividades de 
alto risco, como esportes de contato, agressões físicas e 
acidentes de trânsito, além do hábito de utilização de drogas e 
álcool. A região do ângulo mandibular, por apresentar secção 
transversal do osso mais fina e, especialmente, quando na 
presença de um terceiro molar impactado ou semi-irrompido, é 
a segunda causa de internação em caso de fraturas faciais, 
além de apresentar maiores complicações, em relação às 
demais regiões mandibulares. Este capítulo visou a realizar 
uma revisão de literatura referente ao tratamento das fraturas 
de ângulos mandibulares, na base de dados Pubmed, nos 
últimos cinco anos. Foi verificado que a abordagem mais 
comum para o tratamento desse tipo de fratura é a redução 
aberta e fixação interna, utilizando miniplaca de não 
compressão. Os modelos 3D são personalizados e 
individualizados e apresentam menor custo, por utilizarem 
materiais como plástico e nylon, para sua confecção. 
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Palavras-chave: Fraturas Mandibulares. Traumatismos 
Faciais. 
 
INTRODUÇÃO 

 

O trauma é um grande problema de saúde pública, sendo 

que, a cada ano, 5,8 milhões de indivíduos no mundo vem a 

falecer em decorrência de um traumatismo corporal (WHO, 

2009). A mortalidade por trauma corresponde a 10% de todas 

as causas de morte e, sem as devidas intervenções, esta 

proporção aumentará até 2030; além de ocasionar a maioria de 

incapacitações permanentes, sendo as principais causas de 

mortalidade e morbidade no mundo (OMS, 2015). Dentre as 

várias etiologias avaliadas entre as vítimas de trauma, as mais 

comumente implicadas são: acidentes de trânsito (62,7%), 

queda (18,1%), agressão (13,8%), lesão ocupacional (4,25%) e 

lesões relacionadas ao esporte (1,1%) (SRINIVASAN et al., 

2019). 

A pouca proteção da região da cabeça faz com haja 

maior exposição dessa região a traumas, acarretando 

frequentemente lesões graves. As lesões da cabeça e face 

podem representar 50% de todas as mortes por trauma 

(MACKENZIE et al., 2000). O trauma facial pode ser 

considerado uma das agressões mais devastadoras 

encontradas, devido às consequências emocionais e 

possibilidade de deformidades e sequelas, e também, ao 

impacto econômico que causam no sistema de saúde (SASTRY 

et al., 1995). 

Entre as lesões ocorridas no esqueleto craniofacial, a 

mandíbula é frequentemente fraturada (CHEN et al., 2018), 

ficando atrás apenas das fraturas nasais, as mais prevalentes 
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das fraturas faciais (ALLAREDDY et al., 2011). Na mandíbula, o 

côndilo é o local mais comumente fraturado, seguido pela 

sínfise, ângulo, corpo, processo alveolar e ramo mandibular. Em 

pacientes internados por fraturas mandibulares, a grande 

maioria apresenta fratura exclusiva da mandíbula, enquanto que 

pequena parte dos casos é acompanhada por fraturas maxilares 

e zigomáticas (TATSUMI et al., 2015). 

A prevalência da fratura em ângulo mandibular também é 

relativamente alta (27% a 30%), pois a área de secção 

transversal do osso é mais fina no interior do ângulo, além da 

presença do terceiro molar nessa região (HAUG et al., 1900), 

especialmente se esse estiver impactado ou semi-irrompido 

(TATSUMI et al., 2015). A fratura de ângulo representa a 

segunda causa de internação de emergência em caso de 

fraturas faciais, além de apresentar maiores complicações 

(BOHLULI et al., 2019), em relação às demais regiões da 

mandíbula, devido à posição anatômica e à biomecânica do 

ângulo, que também dificultam o tratamento das mesmas 

(SIDDIQUI et al., 2003).  

Os principais objetivos do tratamento da fratura 

mandibular incluem a restauração da forma e função 

anatômicas, com especial cuidado em se restabelecer a 

oclusão pré-trauma, restabelecendo também a função normal 

da mandíbula, com recuperação da oclusão e da simetria facial, 

afetadas pelo trauma. Para isso, há abordagens extra-orais e 

transbucais para realização do tratamento, sendo que os 

métodos de redução aberta e fixação interna evoluíram e 

mudaram bastante nos últimos anos (BEZA et al., 2016). O 

processo de redução e fixação das fraturas mandibulares pode 

envolver uma combinação de técnicas cirúrgicas, que variam 
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desde a fixação maxilomandibular a técnicas de splinting 

externo, mais conhecidas como talas. Contudo, devem ser 

consideradas as características da fratura, como suas 

localização e gravidade, para se estabelecer uma boa 

estratégia cirúrgica, com combinação de técnicas mais 

apropriadas para o caso, acarretando a união dos traços de 

fratura e evitando possíveis complicações (CHEN et al., 2018a).  

Diante do exposto, este capítulo teve por objetivo realizar 

uma revisão de literatura concernente aos diferentes tipos de 

tratamento (cirúrgico e não cirúrgico) para fraturas 

mandibulares, abordando suas vantagens e desvantagens. 

 

MATERIAIS E MÉTODO 

 

Trata-se de um estudo de revisão da literatura recente 

sobre os tratamentos de fratura no ângulo da mandíbula. O 

levantamento bibliográfico foi realizado no mês de julho de 

2020, por meio da base de dados online do National Center for 

Biotechnology Information- NCBI (PubMed) 

(https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/), sendo utilizado os 

termos: “mandibular angle fractures” AND treatment, como 

mecanismo de busca. Foram incluídos na busca, todos os 

artigos publicados em humanos, nas línguas inglesa e 

portuguesa sobre o tema, com no máximo cinco anos de 

publicação, disponíveis livremente em sua versão completa 

(Free Full Text). 

Após a triagem inicial, os artigos baixados foram 

sequencialmente numerados e lidos, para constatação da 

adequação ao tema. Os critérios de inclusão foram estudos 

envolvendo diferentes tipos de tratamento (cirúrgico e não 
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cirúrgico) de fraturas no ângulo da mandíbula, estudos 

transversais, estudos longitudinais (prospectivos e 

retrospectivos), ensaios clínicos randomizados, estudos de 

caso-controle, revisões sistemáticas e metanálises. Foram 

excluídos os estudos de relatos de casos, revisões simples de 

literatura e artigos que não se referiram estritamente ao tema.  

Foram utilizados também dados epidemiológicos brasileiros 

(DENATRAN, 2002; BRASIL, 2001) e mundiais (WHO, 2009), e 

também do Código Internacional de Doença (CID, 1978). 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

De um total de 51 artigos com texto completo 

disponíveis, 10 (19,6%) artigos foram excluídos por não se 

referirem estritamente ao tema; cinco (9,8%), por serem relatos 

de caso e três (5,9%), por serem revisão simples de literatura, 

resultando em número final de 33 (64,7%) artigos incluídos no 

estudo.  

Dos 33 artigos utilizados, dezesseis (48,5%) foram 

classificados como estudo de coorte retrospectivo; seis 

(18,2%), como estudo experimental (estudos clínicos); três 

(9,1%) artigos, como estudo não randomizado observacional ( 

estudos de Coorte e estudo de casos); três (9,1%), como estudo 

de coorte prospectivo; dois (6,1%) como estudo pré-clínico; um 

(3%) como revisão sistemática; um (3%) como estudo caso-

controle; um (3%) como estudo transversal. 

          Trauma: O trauma é um grande problema de saúde 

pública, sendo que, a cada ano, 5,8 milhões de indivíduos no 

mundo vem a falecer em decorrência de algum trauma e muitos 

outros ficam debilitados, apresentando sequelas (WHO, 2009). 
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Esse fato faz do trauma um grave problema de saúde pública, 

que necessita de uma atenção sistêmica especifica (BRASIL, 

2001). 

O trauma facial pode ser considerado uma das 

agressões mais devastadoras encontradas, devido suas 

consequências emocionais, à possibilidade de deformidades e 

sequelas e também ao impacto econômico que causam ao 

sistema de saúde (SASTRY et al., 1995). A pouca proteção da 

região da cabeça faz com haja maior exposição desse local a 

traumas, acarretando frequentemente lesões graves. As lesões 

da cabeça e da face podem representar 50% de todas as 

mortes traumáticas (MACKENZIE et al., 2000). Segundo a 

classificação internacional das doenças e problemas 

relacionados à saúde (CID-10), acidente é um evento que 

independe do desejo do homem, causado por uma força 

externa que deixa ferimentos no corpo e na mente (CID, 1978).  

          Fraturas mandibulares: Entre as lesões localizadas no 

esqueleto craniofacial, a mandíbula é comumente fraturada, 

com a maioria dos indivíduos acometidos sendo do sexo 

masculino, com média etária de 29 anos (LIM et al., 2017; 

CHEN et al., 2018a). Segundo Chaurasia et al. (2018), a faixa 

etária compreendida entre 18 e 35 anos é a mais acometida. 

Para os autores, o principal motivo da predominância da fratura 

mandibular no sexo masculino deve-se à participação mais 

frequente dos homens em atividades de alto risco, como 

esportes que envolvem contato físico, o ato de dirigir veículos 

com mais frequência, vida social mais ativa, hábito de uso de 

drogas e álcool; enquanto que as mulheres se limitam ao 

trabalho doméstico, dirigem veículos com menor frequência e 
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com mais cuidado, além de se envolverem menos em brigas, 

esportes e trabalhos industriais. 

Em pacientes internados por fraturas mandibulares, 

89,8% apresentavam fratura exclusiva da mandíbula, enquanto 

8,2% dos casos foram acompanhados por fraturas maxilares e 

zigomáticas. Na mandíbula, o local mais comumente fraturado 

foi o côndilo, seguido pela sínfise, ângulo (especialmente na 

presença de um terceiro molar impactado ou semi-irrompido), 

corpo, processo alveolar e ramo (TATSUMI et al., 2015). A 

maioria dos pacientes apresenta lesões combinadas, 

representando 52,2% das lesões em mento, seguidas por 29,8% 

de lesões no ângulo mandibular, 7,9% das lesões no arco 

zigomático e 4,1% na região orbital (ZHOU et al., 2018). 

A maioria das fraturas no ângulo mandibular ocorre no 

lado esquerdo (58%), seguido pelo lado direito (39%), sendo que 

as fraturas bilaterais representaram apenas 3% (LIM et al., 

2017). A frequência das fraturas no lado esquerdo é duas vezes 

maior que no direito (PARK et al., 2015; SRINIVASAN et al., 

2019). 

Etiologia das fraturas faciais: Os mecanismos de 

lesão de trauma podem ser classificados como agressão, 

acidente de trânsito (veículo automotor, motocicleta ou 

bicicleta), queda (em nível ou em nível elevado), acidente 

esportivo, acidente de trabalho e outros (ZHOU et al., 2018). O 

Brasil está entre os países com alta taxa de indivíduos 

lesionados por acidentes de trânsito (DENATRAN, 2002). De 

acordo com Chaurasia et al. (2018), os acidentes de trânsito 

são a causa mais comum das fraturas maxilofaciais.  

A queda foi a etiologia mais frequente na maioria das 

fraturas mandibulares em pacientes na faixa etária entre 70 a 
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79 anos, além de ser a única etiologia relatada entre pacientes 

com idade igual ou superior a 80 anos. Acidentes de trânsito 

foram a etiologia mais frequente em homens do que em 

mulheres, em todas as faixas etárias, exceto em pacientes com 

idade igual ou superior a 80 anos. Os homens foram 

responsáveis por praticamente todos os acidentes esportivos 

(TATSUMI et al., 2015; MONDAL et al., 2019).  

Em pacientes na faixa etária entre 20 a 30 anos, a 

agressão foi a causa mais frequente, as demais faixas etárias 

apresentaram alta prevalência de fraturas por quedas (tropeços 

em objetos ou quedas durante exercícios), com alto percentual 

de pacientes na faixa dos 60 a 70 anos (PARK et al., 2015; 

PARK et al., 2018). Segundo Rastogi et al. (2017), acidente de 

trânsito foi a etiologia mais comum (60%), seguido pela 

violência interpessoal (20%). 

Tipos de tratamento: O tratamento das fraturas 

mandibulares evoluiu bastante ao longo dos anos, de fixação a 

fio à fixação rígida (RASTOGI et al., 2017). O objetivo principal 

do tratamento da fratura de ângulo mandibular é fornecer a 

estabilização adequada ao osso da mandíbula, até que esteja 

completamente restabelecido, sendo utilizados vários sistemas 

de fixação (MONTASEL et al., 2019). No planejamento das 

etapas do tratamento da fratura do ângulo da mandíbula, é 

importante que seja determinado o melhor posicionamento, 

orientação, e seleção tanto do tipo da placa de contenção, 

quanto do material (ATIK et al., 2016). Segundo Chen et al. 

(2018a), o tratamento pode ser tecnicamente desafiador devido 

à dificuldade de exposição da fratura e a visão limitada. 

As estratégias de tratamento mais utilizadas empregam 

redução aberta ou fechada, de acordo com as diversas 
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situações clínicas (SRINIVASAN et al., 2019). As abordagens 

extra-orais são tradicionalmente utilizadas para técnica de 

redução aberta e fixação interna em fraturas do ângulo da 

mandíbula (BEZA et al., 2016). Esses dois procedimentos 

(redução aberta e fixação interna) são comumente empregados 

para a maioria das fraturas do ângulo, na qual a fixação é 

realizada por uma miniplaca de não-compressão, inserida na 

crista oblíqua externa, com ou sem uma segunda miniplaca na 

cortical externa (SPINELLI et al., 2016).  

O tratamento do trauma deve devolver a forma e a 

função anatômica da estrutura e, na maioria das vezes, os 

pacientes são tratados com miniplacas e parafusos 

monocorticais, ou seja, redução aberta e fixação interna (ou 

open reduction internal fixation -ORIF), seguindo a técnica de 

Champy (utilização de miniplaca maleável não-compressiva, 

instalada na borda superior do ramo mandibular ou logo abaixo 

a crista oblíqua externa, sem bloqueio maxilomandibular no pós 

operatório), com baixa prevalência de complicações (SNÄLL et 

al., 2015; YADAV et al., 2016). A técnica de Champy tem sido 

amplamente utilizada por cirurgiões orais e maxilofaciais em 

traumas (SINGH et al., 2020).  

O tipo de procedimento a ser realizado depende da 

apresentação clínica, do conhecimento cirúrgico do operador e 

das instalações fornecidas nas unidades de cirurgia 

maxilofacial. O procedimento de redução aberta e fixação 

interna (ORIF) ganhou aceitação universal no manejo das 

fraturas mandibulares, porém não é isento de complicações. A 

ORIF é um tratamento de escolha, em relação à fixação 

intermaxilar (intermaxillary fixation- IMF), que é um 

procedimento mais conservador, em que a oclusão dentária 
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serve de guia para a redução fechada da fratura (RAVIKUMAR 

et al., 2019; LIM et al 2017). A IMF é um método clássico de 

imobilização dos maxilares após fraturas e é também um tipo 

de cirurgia corretiva amplamente utilizada para fixação 

(SEFIDROODI et al., 2019). Esse método tem sido utilizado há 

tempos como tratamento primário e adjuvante para fraturas 

mandibulares, juntamente com fixação interna (SRINIVASAN et 

al., 2019). 

O tratamento das fraturas angulares com fixação 

interna rígida tornou-se um dos mais populares, devido aos 

avanços nos sistemas de miniplacas, parafusos e a melhor 

compreensão dos princípios biomecânicos dos mesmos 

(OMEZLI et al., 2017). Há fixação da borda inferior da fratura 

angular com uma placa bicortical, com uma barra de 

reconstrução ou placa de fratura, sendo que a maioria dos 

pacientes recebe a placa bicortical na borda inferior do ângulo 

da mandíbula (CHEN et al., 2018a).  

Estudo realizado em mandíbula de cadáver mostrou a 

utilização da placa de titânio ao longo da borda lateral superior 

da mandíbula como uma forma de fixação 

(SITTITAVORNWONG et al., 2018).  

No estudo de Mondal et al. (2019), comparou-se 

pacientes (n=20) tratados com miniplaca única na borda 

superior da mandíbula por via intraoral, e pacientes (n=20) 

tratados com duas miniplacas, sendo uma na borda superior da 

mandíbula, inserida intraoralmente, e outra na face lateral do 

ângulo. Os autores verificaram que ambas as técnicas se 

mostraram eficazes. A fixação de miniplaca única apresenta 

vantagens como menor descolamento do periósteo, menor 

morbidade, menor tempo cirúrgico, maior economia, melhores 
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resultados estéticos e poucas complicações. Já técnica de 

fixação em duas miniplacas tem fixação mais estável, em 

relação à placa única, devido a um contato ósseo mais 

adequado (das placas com o osso), com recuperação mais 

precoce da função mastigatória, em relação à placa única, 

porém demandou maior remoção periosteal, maior tempo 

cirúrgico, maior custo e maior chance de lesão ao nervo facial. 

Além disso, promove cicatriz extra-oral. Os autores concluíram 

que o uso de duas miniplacas não apresenta grande vantagem 

em relação ao uso de miniplaca única no tratamento da fratura 

do ângulo da mandíbula.  

Acesso/Abordagem: O acesso cirúrgico aos locais da 

fratura é por incisão submandibular. A IMF com barras em arco 

é realizada antes da redução dos fragmentos ósseos, e após 

essa redução utiliza fio de aço inoxidável para fixação 

(ANYANECHI et al., 2016).  

De acordo com Kao et al. (2019), em fraturas pediátricas 

da mandíbula pode-se realizar o manejo conservador, utilizando 

a fixação intermaxilar/maxilomandibular (IMF/MMF) ou até 

mesmo observação com uma dieta leve, sem qualquer fixação. 

Os autores avaliaram 150 pacientes, e destes, 38 crianças entre 

seis e 12 anos (portadoras de fratura isolada única de 

mandíbula), foram apenas observadas, mantendo dieta leve, o 

que favoreceu a evolução do quadro das mesmas. Um total de 

112 pacientes (acima de 12 anos) foi tratado com cirurgia: a 

maioria (n=63) foi tratada com fixação maxilomandibular (MMF); 

24 receberam tratamento de redução aberta e fixação interna 

(ORIF), e 20 pacientes foram tratados com ambas as técnicas 

(MMF e ORIF). Quatro pacientes foram tratados com redução 

fechada e um, com redução aberta. De acordo com os autores, 
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fraturas mais complexas necessitaram de abordagem cirúrgica 

e fixação MMF, contudo, as mesmas interrompem o potencial 

osteogênico do periósteo e restringem o crescimento 

mandibular, ainda que apresentem menor tensão física no osso 

em desenvolvimento. Em fraturas únicas isoladas, deve-se 

optar pelo manejo conservador não cirúrgico, apenas com 

observação e dieta leve, pois não prejudica o crescimento 

mandibular.  

Outras técnicas: De acordo com Kanubaddy et al. 

(2016), há outras técnicas mais recentes no tratamento de 

fraturas no ângulo mandibular, como o uso da miniplaca linear 

simples de aço inoxidável (fixada com parafusos 

monocorticais), instalada na região do ângulo mandibular e 

adaptada à cortical lateral ventral da crista oblíqua, e a placa de 

grade retangular (com barras verticais e horizontais que formam 

um retângulo), onde a barras verticais são paralelas à linha de 

fratura, e as horizontais, perpendiculares a ela.  

Outra possibilidade alternativa para manejo de traumas 

são os implantes biossintéticos osteogênicos, que podem 

acelerar a regeneração óssea, Esses são derivados de uma 

proteína morfogenética óssea humana (BMP6) combinada com 

o fator de crescimento vascular (VEGF). Esses implantes 

também são utilizados em defeitos craniofaciais ósseos, 

tratamento da osteonecrose e defeitos cirúrgicos oncológicos 

(MILLER et al., 2019).  

Modelos 3D: Segundo os estudos de Liu et al. (2017) 

as placas de fixação para fraturas do ângulo mandibular podem 

ser feitas pelo método de otimização topológica baseado em um 

modelo 3D, que é reconstruído a partir de tomografia 

computadorizada (TC).  



TRATAMENTO DE FRATURAS EM ÂNGULO MANDIBULAR 
 

782 
 

Rastogi et al. (2017) trataram 30 pacientes com fraturas 

do ângulo mandibular, por meio de redução aberta e fixação 

interna, utilizando uma única miniplaca de titânio com 

travamento 3D. De acordo com os autores, todos os pacientes 

tratados apresentaram diminuição do nível de dor, e melhor 

estabilidade da fratura no pós-operatório, além de baixa taxa de 

infecção. Ainda, esse sistema utiliza menos placas e menos 

parafusos que os sistemas tradicionais, reduzindo o número de 

complicações pós-operatórias, sendo uma alternativa mais 

viável para esse tipo tratamento.  

Singh et al. (2020) compararam o sistema de 

miniplacas de titânio 3D com miniplacas de titânio 2D, para o 

tratamento de fraturas do ângulo da mandíbula. Os autores 

verificaram que o sistema 3D foi mais eficaz e confiável, pois o 

espaço entre os orifícios presentes na placa 3D permitiram 

melhor revascularização e apresentaram excelente 

biocompatibilidade, em comparação ao sistema 2D. Além disso, 

pacientes tratados com sistema 3D apresentaram maior 

amplitude de abertura bucal no pós-operatório.  

Há modelos tridimensionais fabricados a partir de TC 

de uma mandíbula humana, tudo feito através de um software. 

No entanto, alguns fatores impediram a solução para as fraturas 

do ângulo, como os movimentos tridimensionais da mandíbula 

inferior, os efeitos dos músculos mastigatórios no osso 

fraturado e a existência de dentes (BOHLULI et al., 2019). Nos 

estudos de Sinha et al. (2018), modelos mandibulares foram 

impressos em 3D específicos para cada paciente e para cada 

fratura, sendo criados dentro de um prazo necessário para a 

cirurgia.  
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O local de fratura pode ser fixado com miniplacas de 

não compressão e alguns parafusos inseridos o máximo 

possível com chave de fenda mecânica, ou pode preencher 

furos existentes nos parafusos com polimetilmetacrilato 

(PMMA), um material barato e biocompatível, que preenche o 

volume do tecido, o modelando, por meio da indução da 

produção e maturação de colágeno tecidual, de quatro a 12 

semanas após aplicação, antes da fixação com a miniplaca 

(CANKAYA et al., 2018).  

Há também um tipo de procedimento que envolve a 

osteotomia bilateral do ramo da mandíbula (bilateral sagittal 

split ramus osteotomy-BSSRO) com ressecção do ângulo 

mandibular, isso garante que o ângulo fique intacto com o 

segmento proximal (CHEN et al., 2018b; SHIN et al., 2018). 

Vantagens e desvantagens do tratamento: Há 

diferentes tipos de abordagens das fraturas em ângulo, como 

transcervical, para acesso ao ângulo, abrangendo as regiões 

submandibular bilateralmente e submentoniana.  A abordagem 

transoral é realizada diretamente pela boca, sem comunicação 

com o pescoço, sendo uma técnica minimamente invasiva 

(ALENCAR et al., 2015; GOBBO et al., 2016).  

A redução aberta e fixação interna permitem um bom 

posicionamento anatômico e movimento funcional imediato na 

mandíbula (OMEZLI  et al., 2017). O método ORIF é o preferido 

de escolha em relação ao IMF, porém apresenta alta taxa de 

infecção das placas como desvantagem (RAVIKUMAR et al., 

2019). De acordo com Lim et al. (2017), a redução fechada com 

IMF pode reduzir a micromobilidade e melhorar a estabilidade. 

O IMF é uma técnica que, embora seja confiável para redução 

e estabilização antes da fixação da placa, o uso da fiação 
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interdental pode ter efeitos adversos nos dentes ou nos tecidos 

circundantes (LIM et al., 2017). De acordo com os estudos de 

Sefidroodi et al. (2019), o IMF pode ser considerado um 

procedimento que apresenta riscos para o desenvolvimento de 

sintomas relacionados a articulação temporomandibular (ATM), 

principalmente quando aplicado por períodos longos. 

Melhores estabilidade e oclusão são alcançadas 

usando o sistema 3D de chapeamento (placa quadrangular 

geometricamente fechada, fixada com parafusos), já que 

apresentam baixas taxa de infecção em fraturas do ângulo da 

mandíbula. O sistema de fixação MMF, geralmente cria 

abrasões dolorosas e úlceras na mucosa oral (RASTOGI et al., 

2017).  

Modelos mandibulares impressos em 3D específicos 

para pacientes reduzem o tempo operacional da cirurgia e a 

aplicação desses modelos de segmento curto (modelos mais 

simplificados, de menores custo e tempo para sua confecção, 

com detalhes suficientes para o pré-contorno) é mais 

econômica (SINHA et al., 2018). O modelo completo seria o de 

segmento longo 

Há um sistema de fixação personalizado com estrutura 

otimizada que possui um bom comportamento biomecânico 

para fratura do ângulo mandibular, com melhor distribuição de 

tensões no ângulo da mandíbula, melhorando a estabilidade 

para a consolidação óssea. Isso ocorre porque o estresse, 

tensão e deslocamento da placa podem ser reduzidos 

significativamente em comparação com os sistemas 

convencionais de uma miniplaca ou duas (LIU et al., 2017).  

Segundo Mondal et al. (2019), o uso de duas miniplacas 

sem compressão não parece ter grande vantagem sobre o uso 
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de apenas uma miniplaca sem compressão no tratamento da 

fratura do ângulo mandibular.  

Algumas desvantagens foram atribuídas a 

osteossíntese mandibular de Champy, como baixa resistência 

à torção (deslocamento lateral), pouca rigidez e baixa 

estabilidade. O sistema de placa quadrada e parafuso oferecem 

mais resistência e estabilidade às forças de deslocamento 

oclusal no local da fratura do que outras técnicas (ATIK et al., 

2016). Há desvantagens da osteossíntese da miniplaca 3D em 

relação a outros meios de fixação interna rígida, como o espaço 

entre os orifícios da placa. Porém o sistema de miniplacas 3D é 

uma modalidade de tratamento confiável e eficaz para fraturas 

no ângulo em comparação com as miniplacas 2D, os déficits 

sensoriais foram menores com as miniplacas 3D além da 

abertura bucal ser mais significativa (SINGH et al., 2020). 

A presença do terceiro molar na mandíbula é uma 

desvantagem porque aumenta o risco de fratura no ângulo 

(PARK et al., 2018). A extração de um dente siso na linha de 

fratura durante a cirurgia, pode aumentar seriamente o risco de 

complicações. A técnica que utiliza placa de osteotomia sagital 

(sagital split osteotomy plate-SSOP) tem o benefício de reduzir 

a rotação de fragmentos ósseos ao longo do eixo da placa 

(BOUCHARD et al., 2017).  

Complicações: Segundo Snäll et al. (2015), há 

infecções associadas ao retardo da consolidação da fratura 

após o tratamento cirúrgico. A duração média do tempo que a 

lesão foi formada até o inicio do tratamento foram seis dias, e 

foram observadas 18 complicações pós-operatórias, 

principalmente infecção e má oclusão na mandíbula (PARK et 

al., 2015). 
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Segundo Beza et al. (2016) as fraturas angulares são 

mais difíceis de tratar com abordagem transoral, porque 

apresentam maior prevalência de complicações como infecção. 

Bouchard et al. (2017), realizaram um estudo com 129 

pacientes portadores de fraturas mandibulares, com intuito de 

avaliar as complicações associadas a fratura do ângulo 

mandibular, de acordo o tipo de fixação. As fraturas foram 

fixadas com quatro tipos diferentes de fixação: G1 (n=32 

pacientes), que utilizou placa de osteotomia sagital (sagittal split 

osteotomy plate -SSOP); G2 (n= 20 pacientes), utilizou placa de 

2mm, na face lateral da mandíbula; G3 (n= 16 pacientes), 

utilizou placa de Champy (miniplaca de 1,5mm na crista oblíqua 

externa), e G4 (n= 10 pacientes), utilizando duas miniplacas, na 

face lateral da mandíbula. As complicações observadas foram 

as seguintes: placa SSOP: (44,8% de infecção e 45,5% de 

complicações), placa de 2mm na face na lateral da mandíbula 

(34,5% de infecção e 33,3% de complicações), Placa de 

Champy (13,8% de infecção e 12,1% de complicações) e duas 

miniplacas na face lateral da mandíbula (6,9% de infecção e 

9,1% de complicações). De acordo com os autores, a utilização 

de duas miniplacas foi superior às demais técnicas em relação 

a complicações pós operatórias e número de infecções.  

Chen et al. (2018a), em seu estudo com 135 pacientes, 

verificaram que a abordagem transcervical resultou em uma 

taxa de complicações de 17,2%, com uma taxa de reoperação 

de 14,9%. Já a abordagem transoral resultou em taxa de 

complicações de 18,8% e taxa de reoperação de 16,7%. A 

justificativa para isso, de acordo com os autores foi que a 

abordagem transcervical expõe completamente a linha de 

fratura e traz o risco de lesão do nervo mandibular, com maior 
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tempo cirúrgico. Já a abordagem transoral, apesar de não 

apresentar esse risco, apresenta alta taxa de infecção devido a 

alimentação precoce via oral. Ambas abordagens apresentam 

taxas de complicação e riscos de reoperação semelhantes.  

Tipos de placa: O uso da placa retangular demonstrou 

melhor estabilidade interfragmentária em relação à miniplaca 

única, além das propriedades biomecânicas serem superiores, 

com redução do tempo operatório e menos complicações 

(KANUBADDY et al., 2016).  

Há aplicações de PMMA, nos orifícios do parafuso 

antes de prendê-lo para melhorar a estabilidade, onde as 

fraturas no ângulo da mandíbula tratadas dessa maneira 

apresentam menos deslocamento, sob pressão (CANKAYA et 

al., 2018).  

O uso de armações em colunas de acrílico para fixação 

externa para o reparo das fraturas é uma técnica que permite 

maior versatilidade na colocação dos pinos de transfixação, 

minimizando os danos causados aos tecidos moles 

circundantes, além de facilitar a fixação mandibular, pois é 

minimamente invasiva e melhora a cicatrização biológica. 

Consiste na utilização de duas placas de acrílico colocadas 

externamente, paralelas, abaixo do mento do paciente, com 

fixação percutânea, utilizando resina acrílica e pinos de 

transfixação. São muito utilizadas em fraturas abertas e 

cominutivas (MONTASELL et al., 2019).  

Modelos mandibulares impressos em 3D reduzem o 

tempo operacional geral da cirurgia e são mais econômicos, 

cujo custo é de menos de $20,00, e utilizam materiais como 

plástico e nylon. Um sistema completo aperfeiçoado (peças ou 

modelos de estudo confeccionados em laboratório) tem custo 
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em torno de $2.200,00. Modelos reconstruídos e aperfeiçoados 

com o auxílio de um computador facilitam o planejamento pré-

operatório, consegue-se criar placas pré-contornadas 

personalizadas, economizando tempo em relação à cirurgia 

com contorno intra-operatório (SINHA et al., 2018).  

A mandíbula é um osso frequentemente traumatizado 

na face (CHEN et al., 2018), sendo a região do ângulo a terceira 

localização mais fraturada nesse osso (TATSUMI et al., 2015). 

Essa fratura representa a segunda causa de internação de 

emergência, além de apresentar mais complicações (BOHLULI 

et al., 2019), por sua posição anatômica, que dificulta seu 

tratamento (SIDDIQUI et al., 2003).  

Homens jovens são os mais acometidos pelas fraturas 

mandibulares (LIM et al., 2017; CHEN et al., 2018a), 

principalmente devido a atividades de alto risco, como esportes 

de contato, agressões e acidentes de trânsito, entre outros 

(CHAURASIA et al., 2018). Geralmente são fraturas unilaterais 

e interessantemente, as fraturas em ângulo mandibular ocorrem 

mais no lado esquerdo (PARK et al., 2015; LIM et al., 2017; 

PARK et al., 2018; SRINIVASAN et al., 2019). Em indivíduos 

mais velhos, as quedas são as principais causas das fraturas 

mandibulares TATSUMI et al., 2015; MONDAL et al., 2019).  

A análise das modalidades de tratamento utilizadas e 

seus resultados são de grande importância para orientar os 

cirurgiões sobre a eficácia de cada método (SRINIVASAN et al., 

2019). As abordagens transorais são tradicionalmente 

utilizadas para redução aberta e fixação interna (ORIF) de 

fraturas do ângulo da mandíbula (BEZA et al., 2016), 

geralmente utilizando miniplaca de não-compressão, inserida 

na crista oblíqua externa com ou sem uma segunda miniplaca 
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na cortical externa (SPINELLI et al., 2016). A técnica de 

Champy, que utiliza uma miniplaca maleável não-compressiva, 

instalada na borda superior do ramo mandibular ou logo abaixo 

a crista oblíqua externa, sem realização de bloqueio 

maxilomandibular, tem sido amplamente utilizada e apresenta 

baixa prevalência de complicações (SNÄLL et al., 2015; YADAV 

et al., 2016; SINGH et al., 2020). A ORIF é um tratamento de 

escolha em relação à IMF, um de método clássico e mais 

conservador de imobilização da mandíbula, em que a oclusão 

dentária serve de guia para a redução fechada da fratura (LIM 

et al 2017; RAVIKUMAR et al., 2019; SEFIDROODI et al., 2019; 

SRINIVASAN et al., 2019). Champy apresenta algumas 

desvantagens como baixa resistência à torção (deslocamento 

lateral), pouca rigidez e baixa estabilidade (ATIK et al., 2016).. 

Para fixação, pode-se utilizar miniplaca única ou duas 

miniplacas, sendo ambas técnicas eficazes (MONDAL et al., 

2019). Para Bouchard et al. (2017), a utilização de duas 

miniplacas apresenta menos complicações pós operatórias e 

número de infecções. Segundo Rastogi et al. (2017), o sistema 

de miniplacas de titânio com travamento 3D é o mais estável e 

com menores complicações pós operatórias. Singh et al. (2020) 

observaram que o sistema 3D foi mais eficaz que o 2D, pois 

permitiu melhor revascularização, além de excelente 

biocompatibilidade, ocasionando também maior amplitude 

bucal dos pacientes. Além disso, o modelo 3D pode ser 

construído a partir de TC do paciente, sendo individualizado 

(LIU et al., 2017; SINHA et al, 2018; BOHLULI et al., 2019). 

Esses modelos apresentam menor custo e podem utilizar 

materiais como plástico e nylon. Além disso, facilitam o 
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planejamento pré-operatório, sendo personalizados (SINHA et 

al., 2018). 

 

CONCLUSÕES  

 

O tratamento das fraturas de ângulo mandibular deve ser 

preferentemente com abordagem que utilize redução aberta e 

fixação interna (ORIF), utilizando miniplaca de não compressão. 

Os modelos 3D são personalizados e individualizados, sendo 

obtidos por tomografia computadorizada, apresentando menor 

custo, por utilizar materiais como plástico e nylon para sua 

confecção. 
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RESUMO: A face desempenha funções estéticas e funcionais, 
e de acordo com sua anatomia é comumente propícia a sofrer 
traumatismos dos mais variados graus de severidade e 
complexidade. Por isso, os traumatismos, sob todos os 
aspectos, são de grande relevância na sociedade atual, 
estando entre as principais causas de morbi-mortalidade. 
Sendo assim, este estudo objetiva investigar o papel do 
cirurgião- dentista frente ao traumatismo de face, assim como 
apresentar um relato de caso sobre traumatismo em face com 
lesão de tecido mole em lábio inferior após um acidente 
esportivo (futebol) em um Centro de Especialidades 
Odontológicas (CEO). Foi realizada uma busca nos bancos de 
dados Pubmed, Scielo, Scopus, Cochrane Library e Lilacs, 
incluindo artigos publicados em português, inglês ou espanhol, 
de outubro de 2015 a outubro de 2020 resultando na inclusão 
de 16 artigos. Verificou-se que o traumatismo facial é uma das 
mais prevalentes causas de ocorrências nos centros de trauma. 
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Por isso, as reconstruções dos tecidos que envolvem essa 
região devem ser realizadas por profissionais capacitados, para 
que possam restabelecer a função, assimetria, contorno e a 
estética. Em decorrência da alta prevalência e incidência dos 
traumatismos faciais, o profissional necessita compreender os 
fatores etiológicos associados ao trauma de face na sociedade, 
para o estabelecimento de prioridades clínicas e de pesquisa 
para o tratamento e prevenção dessas lesões, sempre 
buscando uma abordagem emergencial e multidisciplinar.  
Palavras-chave: Cirurgia. Lesão facial. Traumatologia.  
 

INTRODUÇÃO  

 

Segundo Maricevich e Braun (2017) as lesões 

craniofaciais correspondem a 7% das idas ao pronto-socorro. E 

dentre elas, lacerações em face e couro cabeludo representam 

50% dos procedimentos tratados.  

As lesões que envolvem os tecidos moles na perspectiva 

de trauma facial se apresentam de forma isolada ou associada 

a outras lesões.  Assim como, a gravidade pode se limitar a 

superfície ou se localizar mais profundamente nas estruturas 

envolvidas. A região maxilar e mandibular pode ser afetada por 

diferentes tipos de traumas, e ainda se estender a nível 

intracraniano (MARICEVICH e BRAUN, 2017; JAIN et al., 

2016). 

Bezerra et al. (2017) afirmam que a mandíbula, maxila, 

osso zigomático, região da órbita, ossos do nariz e 

queimaduras, são os tipos de traumatismo de face mais comuns 

e relatados na literatura. Dessa forma, o trauma facial é 

considerado multifatorial, onde é associado às variáveis 
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sociodemográficas e culturais (MARTINS et al., 2018; NETO et 

al., 2018). 

Da mesma maneira que, em um panorama global é 

alarmante a crescente incidência e severidade dos 

traumatismos faciais ocasionados por acidentes de trânsitos, 

resultado do elevado aumento da população e da aquisição de 

veículos, somados com a negligência e imprudência de muitos 

condutores desrespeitando as leis de trânsito (MARTINS et al., 

2020). 

As causas mais frequentes de trauma facial referente à 

lesão de tecidos moles são quedas, atividades do cotidiano, 

práticas esportivas, violência, acidentes de trânsito, com maior 

frequência acidentes ocasionados por motocicleta, ataques de 

animais, atividades recreativas, ferimentos por arma de fogo e 

lesões auto infligidas (MARICEVICH e BRAUN, 2017; 

PROVASI et al., 2018; MARTINS et al., 2018). Sendo a prática 

de atividades que envolvem esporte o principal motivo de 

ocorrência de lesões faciais e traumatismo em dente 

(FONSECA e LABUTO, 2020). 

Dessa forma, os atletas esportivos possuem maiores 

chances de ocorrência de lesões nos tecidos moles, 

caracterizada por laceração em lábios, bochechas e língua, 

como também nos tecidos duros, como fraturas de ossos e 

dentes, situações clínicas que podem desencadear problemas 

irreversíveis, alterando a qualidade de vida (FONSECA e 

LABUTO, 2020). 

As lesões de face são caracterizadas de acordo com sua 

apresentação clínica e seu grau de complexidade, onde seu 

plano de tratamento é firmado de acordo com sua extensão, 

profundidade, grau de contaminação, agente etiológico e tempo 
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do trauma, considerando uma conduta cautelosa, com a 

intenção de restabelecer a função e estética do paciente 

(PROVASI et al., 2018, NETO et al., 2018). 

Alguns autores classificam os traumas orais de acordo 

com a patologia, etiologia, anatomia e terapêuticas propostas 

para os casos clínicos em questão (FONSECA e LABUTO, 

2020). Desta forma, o diagnóstico e tratamento dos 

traumatismos em face envolvem a atuação de uma equipe 

multidisciplinar, uma vez que, a busca pela prevenção de 

sequelas tardias, o diagnóstico e o manejo das lesões são 

sempre repassados e analisados pelos grandes centros e, 

comumente, pelos serviços de saúde integrados às instituições 

de ensino (MARTINS et al., 2018). 

O presente trabalho tem como objetivo apresentar um 

relato de caso sobre traumatismo em face com lesão em lábio 

inferior, de característica corto-contusa após um acidente 

esportivo (futebol).  

 

MATERIAIS E MÉTODOS 

 

Paciente do gênero masculino, leucoderma, com 15 anos 

de idade, vítima de acidente esportivo (futebol), compareceu ao 

Centro de Especialidades Odontológicas (CEO) apresentava 

lesão corto-contusa, com bordas irregulares e contundidas, 

profunda, fundo irregular no lábio inferior. Clinicamente o 

paciente se apresentou bastante nervoso e choroso, relatando 

dor aguda.  

Ao ser feito o exame intraoral nenhuma lesão traumática 

nos tecidos duros foi detectada (Figura 1A). No exame 

extraoral, não foi observado nenhuma lesão na região de 
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cabeça e pescoço além da lesão descrita no lábio inferior. O 

paciente compareceu acompanhado com o responsável 

paterno e não relatou nenhum comprometimento sistêmico, 

alergias ou histórico de internação hospitalar. 

Foi realizada antissepsia do ferimento com Digluconato 

de Clorexidina 2% (Maquira, Maringá – PR), sendo friccionado 

contra a pele com gaze e soro fisiológico estéril 0,9% e remoção 

de resíduos arenosos. Também foi feita a palpação na busca 

de algum corpo estranho e debridamento das bordas 

irregulares. Intraoral foi realizado bochecho com clorexidina 

0,12% (PerioGard®). 

Para anestesia, foi feita aplicação de anestésico tópico 

em gel Benzocaína (Benzotop, Nova DFL, Rio de Janeiro, RJ) 

na região de fundo de sulco. Foi feito o bloqueio do Nervo 

Mentual com anestesia infiltrativa no fundo de sulco na região 

subjacente ao ferimento com 1 tubete e meio de Lidocaína 2% 

com Epinefrina 1:100.00 (Nova DFL). 

No plano profundo foi realizado a sutura com Fio 

Absorvível Categute 4-0 (TECHNOFIO) e plano superficial foi 

feito com o fio de sutura Seda 4-0 (Shalon Suturas - SERTIX) 

(Fig. 1B).  

Foi feita a prescrição do anti-inflamatório Nimesulida 

100mg a cada 12 (doze) horas durante 3 (três) dias e do 

analgésico Dipirona de 500mg a cada 6 (seis) horas com 

orientações de uso no máximo por 3 (três) dias. Em seguida foi 

orientado para que fosse feito o retorno com 7 dias e 14 dias 

após o dia da primeira consulta. 
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No pós-operatório de 7 (sete) dias o estado geral do 

paciente já estava controlado, sem sinais de ansiedade e sem 

sintomatologia dolorosa, mostrando clinicamente um aspecto 

de cicatrização satisfatória. Logo após a análise clínica foi feito 

a remoção da sutura (Figura 2A). 

No retorno de 14 (quatorze) dias foi observado 

clinicamente uma região sadia, cicatrizada, com ausência de 

sinais e sintomas (Figura 2B), resultando na alta do paciente. 

 

Figura 1: A) Lábio inferior com lesão corto-contusa com 

profundidade e bordas irregulares. B) Aspecto imediato da 

sutura das bordas externas. 

 

Fonte: Autoria própria. 
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RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

A região de face tem característica anatômica única, 

possuindo áreas mais visíveis do corpo humano, assim como 

regiões delicadas, estéticas e funcionais (AGUIAR e GOMES, 

2020). Com isso, o trauma pode ser descrito como um conjunto 

das perturbações ocasionadas repentinamente por um agente 

físico de etiologia, natureza e extensão diversas, podendo estar 

localizado nos mais variados segmentos do corpo. Segundo 

dados da Organização Mundial de Saúde (OMS) o trauma se 

enquadra como as principais causas de morte e morbidade no 

mundo, onde 50% do total de mortes traumáticas são de lesões 

da cabeça e da face (MOURA; DALTRO e ALMEIDA, 2016; 

BEZERRA, et al., 2017). 

Martins et al. (2020) definiram traumas craniofaciais 

como lesões localizadas em região de face, onde ocorre o 

rompimento de estruturas teciduais anatômica. Esse trauma de 

Figura 2: A) Aspecto clínico após 7 dias da ocorrência. B) 

Aspecto clínico após 14 dias da ocorrência. 

 

 

Fonte: Autoria Própria. 
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face apresenta variadas características que podem atingir 

diversos tipos de tecidos, como por exemplo, partes moles, 

ossos, dentes e couro cabeludo. Assim como, essas lesões 

faciais correspondem a agressões que abrange tecido mole e 

ossos, podendo acometer também olhos, cérebro, seios da 

face, e dentição quando o traumatismo é mais extenso 

(BEZERRA et al, 2017). 

A causa do traumatismo facial é considerada 

multifatorial, ou seja, o índice de prevalência está relacionado a 

diversos fatores como a idade, sexo, violência, classe social, 

localização de moradia, entre outros que devemos levar em 

consideração (MOURA; DALTRO; ALMEIDA, 2016; BEZERRA 

et al, 2017). No público adolescente a mandíbula é a estrutura 

que mais sofre fratura, ao mesmo tempo em que crianças de 0 

a 11 anos são comumente acometidas por fraturas orbitárias 

(BRAUN; XUE; MARICEVICH, 2017). 

Especificamente no Brasil, é elevado o índice de pessoas 

que são vítimas da violência interpessoal e estão relacionadas 

a acidentes que envolvem o trânsito, resultando em uma 

sobrecarga nos serviços de saúde, assim como gera um 

aumento dos custos referentes à condição emocional e sociais.  

Destacando o trauma de cabeça, pescoço e face um dos mais 

prevalentes, onde seu agente etiológico para lesões faciais 

variam consideravelmente, destacando os acidentes de 

trânsito, agressões, quedas e feridas penetrantes (FARIAS et 

al., 2017; MOURA; DALTRO; ALMEIDA, 2016). 

Ainda referente às etiologias, o autor Aguiar e Gomes 

(2020) destacaram o ciclismo como uma atividade em 

ascensão, devido ao elevado valor do combustível, como 

também dos automóveis. Ressaltaram que essa prática oferece 
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diversos benefícios pessoal e social, contudo, apresenta alguns 

riscos, como acidentes e suas consequências. Destacando 

como principais fatores de quedas de bicicletas a colisão contra 

automóveis, distração do condutor, alcoolismo, ruptura de 

peças essenciais do equipamento e condições das ciclovias e 

ciclo faixas.  

Importante frisar que o trauma em face possui um índice 

elevado de incidência do agravo, quando comparada com 

lesões em outras regiões do corpo, sendo justificado devido à 

face ter uma apresentação exposta e sem proteção, seguido 

dos vários fatores etiológicos que estão correlacionados 

especificamente a esse tipo de trauma, onde é de extrema 

importância que os profissionais de saúde, que atuam em 

região de face, sejam capazes de reconhecer os aspectos 

fundamentais envolvidos no trauma, na anatomia e na fisiologia 

craniofacial (BEZERRA et al., 2017; AGUIAR e GOMES, 2020).  

As lesões faciais exigem uma significativa demanda de 

atendimentos e tratamentos que variam de períodos curtos até 

mais longos, ocasionando um grande problema de saúde 

pública, tanto em países desenvolvidos como em naqueles em 

desenvolvimento (MARTINS et al., 2020). Dessa maneira, o 

trauma por causas externas representa um grande desafio para 

os serviços públicos de saúde nas mais diversas localidades do 

mundo (FARIAS et al., 2017; MANODH et al., 2016). 

É considerado significativo o número de pessoas que 

passam por experiência traumática e mediante todo o processo, 

sobrevivem com diversas sequelas permanentes, como 

exemplo as lesões de face, consideradas um dos problemas 

mais expressivo de saúde no mundo (BEZERRA et al., 2017). 

As lesões faciais podem apresentar como consequências a 
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perda de sensibilidade e do suporte estrutural da face, alteração 

motora da mastigação e do sorriso, deficiência visual, bem 

como problemas ocasionados por questões psicológicas e 

estresse (AGUIAR e GOMES, 2020). 

De acordo com Moura, Dalto e Almeida (2016) a média 

de idade de acometidos por trauma facial do sexo masculino foi 

de 30 anos e para o sexo feminino a média foi de 40 anos. 

Evidenciando sua maior ocorrência com esse público devido à 

presença em maior número no trânsito, principalmente nas 

rodovias, assim como os índices de praticantes de esportes de 

contato físico são consideravelmente maiores, frequenta mais 

“bares” como atividade social, logo, abusam mais de drogas, 

destacando o álcool. 

Estudo realizado por Bezerra et al. (2017) destacaram 

que os traumatismos faciais são mais frequentes em pessoas 

do sexo masculino, apresentando constância de 88,2% entre as 

publicações quando comparado ao público feminino. 

Corroborando com semelhantes resultados encontrados na 

pesquisa dos autores Farias et al. (2017), que obtiveram como 

maioria dos pacientes envolvidos em traumatismo de face do 

sexo masculino (n = 224; 91,8%) e a proporção masculino/ 

feminino foi de 11,2: 1.  

Entretanto, é importante pontuar que a incidência do 

envolvimento de mulheres em traumas de face tem aumentado, 

sendo justificado pela inserção do sexo feminino em algumas 

atividades que eram antes consideradas masculinas 

(BEZERRA et al, 2017). 

Quando é especificado o público infantil de 0 a 18 anos, 

as fraturas faciais também são mais comuns em homens do que 

em mulheres, sendo que a frequência de fraturas pediátricas 
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continua aumentando com a idade. Onde as fraturas faciais 

pediátricas ocorrem com maior frequência nas idades de 12 e 

18 anos de idade, uma vez que, quando atingem a adolescência 

ganham mais independência, começando a dirigir e praticar 

esportes de contato. Destacando como lesões mais frequentes 

a ocasionadas por violência, seguidas das referentes a esportes 

(BRAUN; XUE; MARICEVICH, 2017). 

No estudo feito por Amadori et al. (2017), foi observado 

1951 pacientes de idades que variavam de 0 a 18 anos de idade 

envolvidos em acidentes de bicicleta durante 5 anos. E dentre 

os resultados pode-se observar que um total de 1085 dentes 

envolvidos, 975 foi dentes permanentes (89,9%) e 110 

decíduos (10,1%). Dos 520 pacientes encaminhados à clínica 

odontológica recorrente de algum trauma dentário, 57 (11%) 

foram também tratados de fraturas ósseas.  

O traumatismo craniofacial é comum na população 

pediátrica, onde a maioria dos casos é restrita a lesões de 

partes moles e dentoalveolar. Ainda que, as fraturas faciais 

sejam consideravelmente raras em crianças quando 

comparado com o público adulto, normalmente estão 

relacionadas a lesões graves, causando morbidade e 

dificuldades significativas na qualidade de vida (BRAUN; XUE; 

MARICEVICH, 2017). 

De acordo com os dados encontrados na pesquisa de 

Bezerra et al. (2017), apenas 9,7% de traumas faciais estão 

relacionados à região dentária, afirmando que pessoas jovens 

são mais acometidas por esse tipo de traumatismo decido 

serem mais ativas e, dessa forma, tem maiores suscetibilidade 

de ocorrência de acidentes diários.  
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A prevalência de lesões orais é mais perceptível em 

pessoas na faixa etária de 08 a 15 anos e do sexo masculino. 

As lesões de origem esportiva, exemplificada as orofaciais, vão 

depender do tipo da atividade exercida e de diversos fatores 

que soma, como o sexo, idade, como o jogador se posiciona no 

jogo, suas características, o local da prática (FONSECA e 

LABUTO, 2020). 

Como mostra no estudo de Gross et al. (2018), referente 

ao levantamento de atendimentos ofertados no centro de 

trauma entre 1º de janeiro de 2014 e 31 de dezembro de 2016, 

dos quarenta e oito pacientes que sofreram lesões relacionadas 

a e-bike, dezessete (35%) pacientes tinham menos de 18 anos 

de idade e 40 (85%) eram do sexo masculino. As lesões na 

cabeça (38%) e faciais (33%) foram mais comuns em 

crianças. Em pacientes adultos, o trauma ortopédico foi 

predominante, com fraturas de extremidades (73%), seguido 

por lacerações significativas em 14 pacientes (29%). Em 

comparação com os adultos, as crianças (<18 anos) tiveram 

significativamente mais lesões na cabeça e na face. 

O trauma maxilofacial pode resultar em problemas de 

vias aéreas e hemorragia com risco de vida e causar disfunção 

ocular, nasal e mandibular significativa (JAIN, 2016). Pode 

também comprometer definitivamente a vida do indivíduo, 

deixando sequelas, isolando-o do convívio social, ocasionando 

dificuldades de inserção no ambiente de trabalho, deixando-o 

vulneráveis as variáveis socioeconômicas (MOURA; DALTRO; 

ALMEIDA, 2016; FONSECA e LABUTO, 2020). 

Martins et al. (2020) estabeleceram que as lesões de 

face podem trazer várias consequências funcionais para as 

vítimas, como alterações nas funções mastigatórias, deglutição 

https://www.sciencedirect.com/topics/medicine-and-dentistry/orthopedic-trauma
https://www.sciencedirect.com/topics/medicine-and-dentistry/limb-fracture
https://www.sciencedirect.com/topics/medicine-and-dentistry/closed-head-injury
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e, sobretudo da fala, sendo fatores que acarretam prejuízos nas 

atividades do cotidiano e na qualidade de vida. Vale ressaltar 

que o trauma facial não envolve apenas tecidos moles e ossos, 

como também, pode envolver o cérebro, olhos, seios da face e 

dentição. 

Os ferimentos faciais podem ser classificados em lesão 

simples como contusão, ferida abrasiva, ferida puntiforme, 

ferida cortante, e em lesão composta como ferida pérfuro-

cortante, ferida pérfuro-contusa e ferida corto-contusa, essa 

última ocasionada pela pressão tecidual de um objeto que 

apresenta um grande volume e pouco corte, originando uma 

lesão irregular (JAIN et al., 2016). 

Benjamin et al. (2018), analisaram os padrões de lesões 

faciais envolvendo acidentes de bicicleta durante um período de 

5 anos, onde comparou as lesões com vítimas que utilizavam, 

ou não, capacete como proteção. Apresentaram como 

resultados que a utilização do capacete convencional oferecia 

proteção à cabeça, contudo, sua eficácia diminuía quanto à 

proteção do terço médio e inferior da face, promovendo maiores 

exposições do indivíduo a lesões dos tecidos moles, 

lacerações, abrasões e contusões. Dessa forma, é essencial a 

utilização de itens de segurança auxiliares para complementar 

a segurança em toda a extensão da face. 

De acordo com a gravidade que o indivíduo é acometido 

pelo trauma, seu tratamento requer atenção multidisciplinar e 

integrada (FARIAS et al., 2017). Sendo a abordagem 

multidisciplinar necessária, envolvendo as especialidades 

bucomaxilofacial, oftalmologia, cirurgia plástica e neurocirurgia 

(BEZERRA et al., 2017).  Vale lembrar que a mandíbula e o 

nariz são os principais locais das fraturas, seguidos pelo 
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zigoma, e o conhecimento dos princípios básicos de tratamento 

de lesões em face é de extrema importância para obtenção de 

resultados no tratamento (MOURA; DALTRO; ALMEIDA, 2016; 

JAIN et al., 2016). 

Levando em consideração a elevada incidência e 

prevalência dos traumas faciais, é necessário o profissional ter 

a clara compreensão dos padrões das lesões que acometem a 

região de face para que possam auxiliar na assistência 

emergencial, propiciando condutas e tratamentos adequados e 

efetivos (MOURA; DALTRO; ALMEIDA, 2016). 

Embora apresente baixa prevalência, o traumatismo 

facial relacionado especificamente a cavidade oral é 

considerado uma situação de urgência odontológica, exigindo 

do profissional responsável um atendimento rápido e 

minucioso, evitando maiores sequelas (BEZERRA et al, 2017). 

Todavia, o risco de infecção dos ferimentos faciais é 

elevado de acordo com o tempo de exposição da ferida ao meio 

externo, e a literatura recomenda a realização de uma 

abordagem precoce, sempre que possível, com até vinte e 

quatro horas de exposição, realizando lavagem das feridas com 

solução fisiológica e antisséptica associada à terapia antibiótica 

(JAIN et al, 2016). 

 

TRAUMATISMO FACIAL RELACIONADO À LESÃO DOS 

LÁBIOS 

Os lábios apresentam papéis fundamentais no sistema 

estomatognático, pois eles são responsáveis pela competência 

oral, assim como, pela deglutição, articulação e expressão da 

emoção, além de estarem intimamente relacionado à estética. 

Dessa forma, o principal objetivo da reconstrução dos tecidos 
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faciais é o restabelecimento da função, simetria e do contorno. 

Tais procedimentos envolvendo os lábios são comuns e seu 

grau de dificuldade está relacionado ao tamanho e à localização 

da perda de substância (AGUIAR e GOMES, 2020). 

Aguiar e Gomes (2020) ainda estabeleceram que as 

lacerações de lábio que estão envolvidas a parte vermelha 

necessitam de uma maior atenção para evitar algum defeito 

estético significativo, tornando-o evidente. A parte vermelha, o 

filtro e o rebordo dos lábios devem ser realinhados 

adequadamente para minimizar falhas perceptíveis. Assim 

como, devem ser levados em consideração os cuidados quando 

envolve a aproximação do músculo orbicular da boca, para 

tentar aperfeiçoar a aparência e estabelecer a função. 

Segundo Maricevich e Braun (2017) é importante 

ressaltar que na reconstrução do lábio, o realinhamento dos 

marcos anatômico deve ser levado em consideração, assim 

buscar restabelecer a função muscular e sensorial. Quando 

menos de 30% do lábio está envolvido, o fechamento primário 

apresenta como possibilidade. Contudo, o enxerto de pele e 

retalhos de avanço local são opções de tratamento, se bem 

que, a melhor opção para a restauração da forma e a função do 

lábio seja a reconstrução do defeito com tecido labial presente. 

As cicatrizes que ficam evidenciadas, com deformidade 

aparente, apresentando comissura labial distorcida, abertura 

bucal reduzida (microstomia), são resultados poucos 

satisfatórios de reconstruções labiais, comprometendo a saúde 

geral do paciente, interferindo diretamente em sua qualidade de 

vida (AGUIAR e GOMES, 2020).  

 



TRAUMATISMO FACIAL E SUA REPERCUSSÃO NA ROTINA CLÍNICA 
DO CIRURGIÃO-DENTISTA: RELATO DE CASO 

 

808 
 

CONDUTA CLÍNICA REFERENTE À TRAUMATISMO DE 

FACE 

Estabilização do paciente  

O paciente deve primeiro ser avaliado de acordo com o 

Protocolo de Suporte de Vida em Trauma Avançado e ser 

examinado para lesões associadas. Em casos de lesão facial 

que seja identificada hemorragia significativa ou 

comprometimento das vias aéreas, o paciente é estabilizado 

antes que as lesões faciais sejam diagnosticadas e tratadas 

(MARICEVICH e BRAUN, 2017). 

Braun; Xue e Maricevich (2017) ainda afirmaram que é 

importante compreender que as lesões com risco de vida 

devem ser imediatamente reconhecidas e tratadas o mais 

rápido possível, visto que, quanto mais rápido seu atendimento, 

maiores as chances de obter resultados satisfatórios. 

Anamnese, exame físico, exame de imagem e tratamento 

imediato  

Com a estabilização inicial realizada, uma anamnese 

detalhada, assim como um exame físico cauteloso contribuirá 

no planejamento e manejo corretos e precisos. Uma vez que, é 

indispensável à realização de uma anamnese que obtenha 

dados da história completa do trauma (AGUIAR e GOMES, 

2020). Sendo importante estabelecer o tempo e o mecanismo 

da lesão para avaliar o risco de contaminação e se ocorreu uma 

lesão por esmagamento (MARICEVICH e BRAUN, 2017).  

Braun; Xue e Maricevich (2017) afirmaram que o exame 

físico deve proporcionar uma avaliação global das lesões 

associadas, como aquelas que envolvem regiões 

intracranianas/ cervicais da coluna, fraturas do crânio, 

lacerações ou escoriações de tecidos moles e lesões no tronco 
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e nas extremidades. Assim como, o clínico da cavidade oral 

deve abranger tanto aos traumas dentais, como também sinais 

referentes à fratura da maxila ou mandíbula. Avaliando também 

quanto à presença de trismo, má oclusão, achatamento da 

bochecha, distopia cantal lateral, diminuição da abertura de 

boca e degrau dentário visível.   

A tomografia computadorizada (TC) é bastante utilizada 

para avaliação das fraturas com envolvimento faciais, assim 

como para acompanhamento de rotina para avaliar distúrbios 

de crescimento. Contudo, em virtude da geração de radiação 

ocasionada pela Tomografia Computadorizada, alguns autores 

restringem o uso para acompanhamento das crianças, exceto 

em casos de resultados alterados no exame físico (BRAUN; 

XUE e MARICEVICH, 2017).  

Após o exame físico, a ferida deve ser irrigada com soro 

fisiológico, realizando a remoção de quaisquer detritos e 

pequenos corpos estranhos, prevenindo possíveis infecções ou 

tatuagem traumática. Lembrando que o tecido desvitalizado 

deve ser removido de forma conservadora com desbridamento 

cuidadoso, preservando o máximo de tecido mole possível, 

especialmente nas áreas especializadas da face (MARICEVICH 

e BRAUN, 2017). 

 

CONCLUSÃO 

 

Em casos de traumatismo facial é requerido do 

profissional cirurgião-dentista um vasto conhecimento das 

estruturas que estão situadas na região de cabeça e pescoço. 

Uma vez que, frente a lesões que acometem tais localidades, é 

importante saber avaliar as características dos tecidos, como, 
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cor e textura da pele, direcionamento das fibras musculares, 

avaliação da necessidade de enxerto, confecção de retalho, 

proximidade dos tecidos no local da lesão, com o intuito de 

devolver uma estética satisfatória, priorizando o aspecto 

funcional do órgão. 

E diante do caso clínico apresentado, concluiu-se que os 

pacientes que sofrem traumatismos faciais devem ser avaliados 

de forma integral, ou seja, por uma equipe multiprofissional. 

Contudo, o cirurgião dentista deve estar apto para efetuar o 

procedimento de primeiros cuidados em casos de sua 

competência, buscando estabilizar o quadro clínico do paciente 

envolvido, protocolando quando necessário, no serviço de 

referência e realizar o correto tratamento para obtenção de 

resultados funcionais e estéticos satisfatórios, sempre 

priorizando o bem-estar do paciente. 
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