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PREFÁCIO 
 

A citação de Soren Kierkegaard no século XIX diz que 

a vida só pode ser comprrendida olhando-se para trás, mas 

só pode ser vivida olhando-se para frente. Esta é a proposta 

deste que apresenta diversidade sobre uma temática com 

abordagens variadas demonstrado ser um livro para 

contribuir com o conhecimento do leitor na área da saúde 

sob conteúdo dividido nos módulos de saúde, atenção a 

saúde, farmácia e saúde mental. 

O CINASAMA é um evento que tem como objetivo 

proporcionar subsídios para que os participantes tenham 

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

mesmo tempo, reiterar o intuito Educacional, Biológico, 

Nutricional e Ambiental de direcionar todos que formam a 

Comunidade acadêmica para uma Saúde Humana e 

Educação socioambiental para a Vida. 

Os livros “ODONTOLOGIA: os desafios do mundo 

contemporâneo 1 e 2” tem conteúdo interdisciplinar, 

contribuindo para o aprendizado e compreensão de várias 

temáticas dentro da área em estudo. Esta obra é uma 

coletânea de pesquisas de campo e bibliográfica, fruto dos 

trabalhos apresentados no Congresso Nacional de Saúde e 

Meio Ambiente realizado entre os dias 17 e 18 de novembro 

de 2017 na cidade de João Pessoa-PB. 

Os eixos temáticos abordados no Congresso Nacional 

de Saúde e Meio Ambiente e nos livros garantem uma 

ampla discussão, incentivando, promovendo e apoiando a 

pesquisa. Os organizadores objetivaram incentivar, 

promover, e apoiar a pesquisa em geral para que os leitores 

aproveitem cada capítulo como uma leitura prazerosa e com 

a competência, eficiência e profissionalismo da equipe de 



autores que muito se dedicaram a escrever trabalhos de 

excelente qualidade direcionados a um público vasto. 

Esta publicação pode ser destinada aos diversos 

leitores que se interessem pelos temas debatidos. 

Espera-se que este trabalho desperte novas ações, 

estimule novas percepções e desenvolva novos humanos 

cidadãos. 

Aproveitem a oportunidade e boa leitura. 
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CAPÍTULO 1 
 

A CORRELAÇÃO DAS ALTERAÇÕES 
SUPERFICIAIS EM ESTRUTURA DENTAL 

DECORRENTES DAS TÉCNICAS DE 
CLAREAMENTO DENTÁRIO 

 
Isaac Wilson Pereira de ALMEIDA 1 

Ana luiza Dinoá ABRANTES1 

Gertrud’yara Silva PINHEIRO1 
Maria Helena Chaves de Vasconcelos CATÃO2 

Carmen Lúcia Soares Gomes de MEDEIROS3 

1 Graduandos do curso de Odontologia, UEPB; 2 Professora do Departamento de 
Odontologia,UEPB; 3 Orientadora/Professora do Departamento de Odontologia, UEPB. 

isaacalmeidaa@gmail.com.br 

 

RESUMO: A partir da inclusão da estética nos domínios da 
odontologia, ocorreu a popularização e a crescente procura 
por procedimentos estéticos como o clareamento dental, 
contando com diferentes técnicas que buscam ótimos 
resultados. O presente estudo se objetiva em analisar os 
dados disponíveis na literatura sobre as correlações das 
alterações em estruturas dentais decorrentes das técnicas de 
clareamento. Trata-se de uma revisão bibliográfica, com busca 
em base de dados como PUBMED, MEDLINE, LILACS e 
Scientific Electronic Library Online (SciELO) de produções de 
texto completo, nacionais e internacionais, do período de 2003 
a 2017, utilizando de descritores como clareamento dental e 
efeitos adversos, incluindo pesquisas científicas, teses e 
dissertações. Variáveis como tipo e pH do gel clareador, 
interações químicas entre seus agentes, os tecidos dentais, 
não dentais e as diferentes técnicas de clareamento usadas 



A CORRELAÇÃO DAS ALTERAÇÕES SUPERFICIAIS EM ESTRUTURA 
DENTAL DECORRENTES DAS TÉCNICAS DE CLAREAMENTO 

DENTÁRIO 

8 
 
 
 

são responsáveis pelos diferentes achados quanto aos efeitos 
adversos. Comprometendo a estrutura dental superficial 
através da perda mineral, com diminuição da microdureza 
superficial, aumento da rugosidade e da permeabilidade do 
tecido, podendo afetar não apenas as qualidades estéticas, 
mas sua forma, função e sensibilidade. Diante das 
divergências existentes In vitro, In situ e In vivo, é de grande 
importância o aprofundamento acerca do tema, o estímulo a 
pesquisas que possam mediar eficácia clínica com 
seguridade, além de oferecer dados e recomendações 
responsáveis pela atualização dos Cirurgiões-Dentistas e 
fabricantes. 
Palavras-chave: Clareamento dentário. Esmalte dentário. 
Efeitos adversos. 
 

1 INTRODUÇÃO 

 

Atuando afim dos interesses da população, a 

odontologia enquanto ciência, tem seu desenvolvimento na 

resolução de problemas que vão além do tratamento de 

odontalgias e recuperações morfofuncionais, incluiu ainda a 

estética em seus domínios. O que tem refletido na crescente 

demanda por procedimentos estéticos odontológicos, tais 

como o clareamento dental, uma das condutas clínicas mais 

procuradas no estabelecimento dos padrões de beleza, 

contando com diferentes técnicas que buscam alto níveis de 

clareamento sem danos às estruturas expostas (ZANIN et al., 

2010; MAIA; CATÃO, 2010; KINA et al., 2015).  

O processo de clareamento dental é considerado uma 

técnica não invasiva, representando uma reversão química do 
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escurecimento dentário, possibilitado pela permeabilidade do 

esmalte e da dentina. O mesmo, conta com um arsenal de 

produtos e abordagens diante das necessidades de cada 

paciente, possuem indicação supervisionada pelo Cirurgião-

Dentista, com a necessidade de avaliação das condições dos 

tecidos bucais previamente, determinando limitações e a 

sequência do protocolo clínico, reduzindo assim, quaisquer 

efeitos indesejáveis (ANDRADE, 2009; ZANIN et al., 2010; 

SILVA et al., 2012). 

Foi observado por Briso et al.(2015) que a realização do 

procedimento de clareamento em dentes com lesões 

incipientes ja instaladas foi fator potencializador das alterações 

em superficie de esmalte, contribuindo para o aumentoda 

profundidade da desmineralização. Uma vez que a penetração 

acentuada dos agentes clareadores foi possibilitada pela 

permeabilidade e porosidade aumentadas do substrato, 

resultado das modificacações histomorfológicas produzidas 

pelo desafio cariogênico, sugerindo a importância da avaliação 

profissional nas condutas de clareamento. 

Previamente a realização do procedimento, é 

necessário estabelecer a etiologia das pigmentações a serem 

tratadas, partindo para a escolha da técnica baseada na 

origem, na quantidade de dentes manchados, no tipo e na 

severidade da descoloração, na vitalidade e na sensibilidade, 

podendo ser uma abordagem caseira ou de consultório, sendo 

esta última, associada ou não a fontes de luz (BARATIELI, 

2003; ZANIN et al., 2010; KINA et al., 2015). 

As pigmentações escuras nos dentes, se configuram 

em longas e complexas cadeias que aumentam os índices de 
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absorção de luz. As manchas internas ou intrínsecas podem 

estar associadas a idade, alterações na formação dos dentes, 

traumatismos dentais, uso de antibióticos específicos e níveis 

elevados de flúor (CAREY, 2014; BARBOSA et al., 2015). 

Enquanto que as pigmentações externas ou extrínsecas são 

normalmente causadas por hábitos dietéticos associados ao 

consumo de café, chá, vinho tinto, cigarro, bem como hábitos 

de higiene oral do paciente (ALQAHTANI, 2014; BARBOSA et 

al., 2015). 

Os agentes clareadores, por meio de reações de 

oxidação-redução resultantes de sua decomposição em 

oxigênio, formam radicais livres, devido à ausência de um 

elétron na última camada, tornando-os altamente eletrofílicos e 

instáveis, atacando moléculas orgânicas para adquirir 

estabilidade, quebrando as longas cadeias de pigmentos. 

Sendo as mesmas, parcialmente eliminadas por difusão da 

estrutura dental (RODRIGUES et al., 2007; PASQUALI et al., 

2014). 

O procedimento de consultório consiste na aplicação 

do gel clareador a base de peróxido de hidrogênio com 

concentrações mais altas em torno de 35% a 38% nas faces 

vestibulares dos dentes, com duração variável até 45 minutos 

por sessão, utilizando de barreiras gengivais e afastador para 

tecidos moles. Do ponto de vista físico/químico, a taxa de 

reação química resultante do agente clareador, é o que 

determina a sua eficiência. Nessa perspectiva, a realização do 

clareamento fotoativado melhora as atividades dos géis 

branqueadores na superfície dental, que no entanto, têm suas 

desvantagens pelos riscos de danos ao esmalte e polpa 
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devido à alta intensidade de luz que pode provocar um 

aumento rápido da temperatura, sendo um grande diferencial 

o uso conjunto dos  lasers e LEDs (Light Emitting Diodes), 

 que emitem faixas estreitas que incrementam a absorção da 

luz pelo corante sem aquecer a estrutura dental (BARATIELI, 

2003; ZANIN et al., 2010; ARAÚJO et al., 2010; FAUSTO et 

al., 2014; KINA et al., 2015). 

Deve ser reconhecida a ascensão dos procedimentos e 

aplicabilidade de diversos produtos, como os géis à base de 

peróxido de carbamida, que se decompõe em peróxido de 

hidrogênio e uréia, a qual por sua vez gera dióxido de carbono 

e amônia, elevando o pH da placa dental, e o peróxido de 

hidrogênio, que se decompõe em água e oxigênio e que 

devido ao seu baixo peso molecular, pode penetrar nas 

porosidades do esmalte e dentina. Sendo sistematicamente 

descrito na literatura, as possibilidades de efeitos indesejáveis 

decorrentes do clareamento, que podem ir além da 

sensibilidade dentinária (KLARIC et al., 2013; CHAN, 2013; 

LIA, MONDELLI et al., 2015).  

Tendo ainda a ocorrência dessas alterações na 

morfologia e no conteúdo mineral como o cálcio, com 

diminuição da microdureza superficial, aumento da rugosidade 

e da permeabilidade que não se limita a dentes como também 

afeta materiais restauradores. Caracterizando um processo 

químico de dissolução da porção mineralizada dos dentes, 

responsável pela perda de estrutura dental, o chamado 

processo de erosão, podendo afetar não apenas as 

qualidades estéticas, mas sua forma, função e sensibilidade 

(PINHEIRO, et al., 2011; PEREIRA, D. F. et al., 2012). 
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Zanet et al. (2011) em sua avaliação in vitro da 

microdureza do esmalte bovino exposto a soluções ácidas 

após o branqueamento. Concluiu que uma diminuição na 

microdureza torna as estruturas dentárias mais suscetíveis a 

perda mineral, e que os dentes deixados sem branqueamento 

mostram valores mais elevados de microdureza em relação 

aos dentes branqueados. 

Com base nos achados, o presente trabalho se objetiva 

em analisar os dados disponíveis na literatura sobre as 

correlações das alterações em estruturas dentais decorrentes 

das técnicas de clareamento. 

 

2 MATERIAIS E MÉTODOS 

 

O presente estudo trata-se de uma revisão bibliográfica, 

com busca ativa em base de dados como PUBMED, 

MEDLINE, LILACS e Scientific Electronic Library Online 

(SciELO) de produções de texto completo, nacionais e 

internacionais acerca da terapia clareadora e seus efeitos 

indesejáveis no período de 2003 a 2017, utilizando de 

descritores como clareamento dental, efeitos adversos, tendo 

seus dados para análise retirados a partir de pesquisas 

científicas, dissertações e teses. 

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

O conhecimento dos mecanismos de ação dos géis 

clareadores, incluindo interações químicas entre seus agentes, 

os tecidos dentais e não dentais (materiais restauradores), são 
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fundamentais para a tentativa de minimizar os efeitos 

indesejáveis descritos na literatura Tab. (1), que diante de 

diferentes metodologias e abordagens possuem diferentes 

relatos acerca da existência ou não de alterações nas 

estruturas após o procedimento. 

Diversas revisões acerca do tema, através de 

levantamento bibliográfico realizado entre os anos, detectam 

que o clareamento dental pode ser responsável por desvios de 

padrão, a exemplo das alterações morfológicas na superfície 

do esmalte e em materiais restauradores, pela ação dos 

peróxidos na matrizes dos substratos expostos, podendo 

repercutir clinicamente sob a forma de sintomatologia. Sendo 

esse efeito dependente da concentração e da composição do 

agente clareador utilizado.  Contudo, mais estudos clínicos e 

experimentais são necessários para comprovar a relevâncias 

dessas alterações e seu comportamento ao longo do tempo 

(FARINELLIA et al., 2013; DANTAS et al., 2017). 

Soares et al. (2014) por meio da avaliação de diferentes 

protocolos clínicos, trabalhando as variáveis de tempo de 

exposição dos géis ao substrato e a concentração dos géis, 

reduzindo os mesmos de 35% para 17,5%, sugere que tais 

métodos repercutem diretamente na redução da difusão de 

peróxido de hidrogênio através do esmalte e da dentina. Que 

diante da literatura, configura-se como um dos meios 

responsáves pelas alterações decorrentes do clareamento 

dental, agregando assim, maior segurança clínica ao pós 

tratamento, tornando-os portanto, esses protocolos como 

alternativas a serem testados em situações clínicas. 
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Tabela 1. Correlação das terapias clareadoras e possíveis 

efeitos adversos. 

ESTUDO ANO RESULTADOS 

SOARES, A. 

F. 

2017 Nos diferentes protocolos aplicados (géis 

clareadores 15% e 35% fotoativados) foi 

demonstrado alterações pontuais na variação de 

elementos químicos e na morfologia do esmalte 

dental ao longo de 15 dias, com diminuição de 

cálcio (Ca), fósforo (P) e oxigênio (O), além da 

planificação superficial do esmalte. 

VIEIRA, A. C. 

et al. 

2016 Na avaliação da aplicação de clareadores dentais 

a base de peróxido de hidrogênio em dentes 

bovinos, ocorreu aumento do quesito rugosidade 

superficial do esmalte em todos os grupos 

expostos. 

 

FERREIRA, 

A. F.M. et al. 

 

2016 

Camada superficial de esmalte mais afetada após 

clareamento, apresentando intervalos de 

alteração, áreas superficiais de desmineralização 

e os pontos extremos sem desmineralização. 

 

 

BORGES, A. 

B. et al. 

 

 

2015 

O efeito de géis de peróxido de hidrogênio com 

diferentes concentrações (20%, 25%, 30% e 35%) 

não influenciaram em diferenças na microdureza 

do esmalte exposto independente da 

concentração e do tempo. 

TRENTINO, 

A. C. et al. 

2015 valores de pH dos géis clareadores tendem a 

diminuir do início para o final do procedimento. 

Observando que pH mais baixos proporcionaram 

um aumento significativo no desgaste do esmalte 

e na rugosidade da superfície. 

RAUEN, C. 2015 Utilizando de géis clareadores a 35% e 38% com 
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A. et al. presença e ausência de cálcio (Ca), foi observado 

aumento da permeabilidade e a rugosidade da 

superfície e a diminuição da microdureza do 

esmalte humano em todos os grupos. 

 

LAGO, A. D. 

N. et al. 

 

2014 O clareamento com peróxido de hidrogênio a 35% 

foi responsável pela redução da microdureza do 

esmalte dental logo após o término do 

procedimento, independente da presença ou não 

de cálcio (Ca) no gel. 

 

MOREIRA, 

R. F. 

 

2013 

Nenhum dos agentes clareadores alterou 

significativamente o conteúdo mineral do esmalte 

dental humano e também não houve diferenças 

estatísticas entre os grupos peróxido de 

hidrogênio 38% e 35%. 

 

SON et al. 

 

2012 

O peróxido de hidrogênio a 35% foi responsável 

pela existência de uma camada porosa na 

superfície do esmalte após clareamento, 

representando uma perda do conteúdo mineral. 

 

Constituído 97% de componentes inorgânicos, o 

esmalte dentário se mostra um tecido duro, com organização 

de seus prismas de hidroxiapatita, que superficialmente 

apresenta uma característica irregularidade, marcada por 

sulcos, fissuras e depressões que podem ser alvo direto das 

terapias clareadoras (PINHEIRO, 2012; SILVA et al., 2012).  

Araújo et al. (2016) em sua pesquisa observou que os 

agentes clareadores foram responsáveis pela exacerbação 

justamente dessas estruturas, pela ação direta do pH dos géis 

clareadores. Apresentando profundidade aumentada de sulcos 

e a exposição dos prismas de esmalte, devido remoção parcial 
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da camada aprismática e criação de espaços criados entre 

monocristalinos nos núcleos de prisma, acentuando assim os 

poros do tecido. Sendo essas, alterações que podem ser 

revertidas quando em menores graus pela capacidade 

remineralizadora da saliva. 

Substratos desmineralizados em virtude da utilização de 

um agente clareador podem, diante de uma nova queda de 

pH, desmineralizar ainda mais. Quanto mais um gel 

desmineraliza, mais suscetível fica este substrato a ser 

removido durante o polimento ou até mesmo acentuado por 

alimentos que compõem a dieta do paciente, a exemplo das 

bebidas ácidas, como determinados sucos e refrigerantes 

(LAGO et al., 2014). 

Ittatirutt et al. (2014) comparou os efeitos dos sistemas 

de branqueamento de peróxido de hidrogênio 25% e 35% na 

rugosidade superficial e na formação de biofilme no esmalte 

humano. Observando que ambos os peróxidos de hidrogênio 

25% e 35% causaram graus semelhantes de redução na 

rugosidade da superfície do esmalte quando comparados ao 

grupo controle. Em relação a formação de biofilme, o de S. 

sanguinis foi significativamente maior em amostras de esmalte 

descoloridas com 35% de peróxido de hidrogênio do que 

outros tratamentos. Com base nos achados e na repercussão 

do aumento da biofilme em substrato bucal, é indipensável o 

controle eficiente da placa, devendo este ser enfatizado após 

o branqueamento com altas concentrações de peróxido de 

hidrogênio. 

Zheng et al. (2014) no mesmo contexto analisou  a 

contagem de bactérias nos biofilmes em 3, 7, 14 e 21 dias do 
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grupo de branqueamento. Observando que suas quantidades 

foram significativamente menor que a do grupo controle em 3, 

7 e 14 dias. Enquanto que no período de 21 dias, quantidade 

de bactérias presentes grupo de branqueamento foi 

significativamente maior do que as do grupo controle. 

Sugerindo que o peróxido de hidrogénio pode inibir o 

crescimento do biofilme de Streptococcus mutans durante 

cerca de 3 semanas, mas após 3 semanas, parece que a 

superfície branqueada aumentará o crescimento do biofilme 

pela alteração da morfologia superficial de esmalte, que torna-

se mais porosa, facilitando assim, adesão dos 

microrganismos. 

Acredita-se que os efeitos deletérios do clareamento 

dental, surjam durante a eliminação das cadeias de pigmentos 

por difusão da estrutura dental, com a formação dos radicais 

livres pela oxidação do peróxido que agem de maneira não 

específica, sendo capazes de degradar tanto a matriz orgânica 

como inorgânica do substrato dental. A correlação das 

alterações em esmalte diante de pHs acídicos variando de 5,0 

a 4,6 já foi constatada na literatura, no entanto podendo essa 

ação desmineralizadora ser eliminada ou mascarada pela 

presença da saliva humana e seus efeitos remineralizadores. 

Desse modo, espera-se que a manutenção do pH em nível de 

neutralidade, contribua para a não instalação de um processo 

erosivo. (BORGES et al., 2012; PASQUALI et al., 2014; 

TRENTINO et al., 2015; MENDES, 2016). 

Os dentes bovinos possuem utilidade em pesquisas in 

vitro,  por serem um substrato quimicamente uniforme e 

semelhante ao humano e por permitirem a obtenção de 
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unidades experimentais com dimensões adequadas de 

amostras. Sendo possível simular a aplicação clínica de 

agentes de branqueamento no esmalte (BRITO et al., 2015). 

Nessa perspectiva, Soares et al. (2016) averiguou no 

procedimento clareador sobre esmalte dental bovino a 

possível correlação ph-desgaste superficial. Observando em 

seu estudo que os géis clareadores mais ácidos foram 

responsáveis pelos maiores valores de desgaste da superfície 

em todos os grupos, e que quanto menor a concentração de 

gel de branqueamento, maior o grau de previsibilidade quanto 

a desgastes estruturais. Embora que todos os géis causaram 

desmineralização independentemente de sua concentração 

utilizada, ou seja, em todos os grupos experimentais. 

Nascimento et al. (2014) avaliou efeitos de diferentes 

protocolos clínicos, com adição e ausência de flúor de sódio 

(NaF) nos diversos grupos. Sendo perceptível alterações na 

morfologia em todos os grupos dos dentes bovinos, sendo em 

menores graus quando associados ao flúor de sódio (NaF) na 

composição dos agentes clareadores utilizados. 

No mesmo cenário de irresolução, a aplicabilidade de 

técnicas combinadas com ativação pelo calor e pela luz com 

objetivo de fomentar os resultados esperados pelo paciente 

com rapidez e eficácia, utilizam equipamentos como o LED e 

laser. Esses, capazes de emitir luz em comprimentos de 

ondas absorvidos pelos pigmentos, possibilitam a realização 

do tratamento em sessão única (BETTIN et al., 2010; MAIA; 

CATÃO, 2010). 

Ao passo que representa um procedimento muito mais 

rápido, essa técnica pode potencializar as modificações dos 
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tecidos dentários mineralizados, em vista que a fotoativação 

da luz sobre o peróxido não aumenta significativamente o 

efeito de branqueamento, mas pode melhorar a difusão de 

branqueamento para áreas onde não foi aplicada diretamente. 

Sujeitando os elementos dentários à maiores ou menores 

graus de desmineralização, seja pelo aumento das taxas de 

reações químicas dos agentes empregados ou manutenção 

das temperaturas (LLENA et al., 2017). 

Bettin et al. (2010) observou a variação de temperatura 

em diferentes fontes de luz no clareamento externo, em que o 

uso do LED apresentou queda de temperatura chegando a -

0,6°C e -0,2°C. Zanotti et al. (2014) em sua avaliação, inferiu 

que o aumento de temperatura na face vestibular deu-se pela 

ativação por luz, independente do gel utilizado. Sendo estes, 

aspectos que associados aos diferentes comportamentos 

termodinâmicos do esmalte têm-se a possibilidade de 

contração e a produção de tensão, causando trincas em sua 

estrutura. 

No entanto, Son et al. (2012) em seu estudo, avaliou o 

efeito da ativação do laser sobre o branqueamento com 

peróxido de hidrogênio a 35% na estrutura cristalina do 

esmalte durante o tratamento em dentes bovinos. Inferindo 

que todos os grupos da pesquisa apresentaram camada 

porosa na superfície do esmalte após clareamento, sendo 

essa, nos grupos irradiados pelo laser uma camada 

considerada sutil. Pelo fato da cristalinidade do esmalte ter 

sido drasticamente diminuída pelo tratamento na ausência da 

irradiação com laser, o estudo sugere que o efeito do Laser 

Diodo poderia evitar a perda de composições minerais no 
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esmalte e manter sua estrutura cristalina, melhorando não 

apenas o efeito clareador, mas protegendo contra mudanças 

estruturais. 

Dionysopoulos et al. (2015) avaliou a influência do uso 

da radiação laser Er, Cr: YSGG no esmalte bovino, inferindo 

que não foi significante sobre as alterações na superfície do 

esmalte em comparação com a técnica convencional, 

apresentando em todos os seus grupos de estudo a redução 

de microdureza superficial, mas sem perda mineral. 

Por fim, Berger et al. (2010) no mesmo contexto 

realizou um trabalho com resultados unânimes para 

diminuição do conteúdo mineral após o tratamento clareador 

em todos os grupos, com exceção do grupo irradiado com 

LED / Laser Diodo.  Embora que Berger et al (2010) em outro 

estudo, concluiu que o  peróxido de hidrogênio a 35%  pode 

alterar a morfologia e o nível de mineralização não apenas de 

modo superficial mas também subsuperfície do esmalte dental 

independentemente do tipo de luz de branqueamento utilizada, 

responsáveis por menores porcentagens de volume mineral 

em até 40 micrômetros. 

Rocha et al. (2012) avaliou o efeito do tratamento de 

superfície com os lasers de Er: YAG e Nd: YAG sobre a 

resistência de união resina composta ao esmalte submetido 

recentemente a clareamento com peróxido de hidrogênio a 

35%. Observando que o uso de lasers Nd: YAG e Er: YAG em 

amostras descoradas foi capaz de melhorar as forças de 

ligação dos mesmos, inclusive com valores médio de 

resistência da ligação próximos aos valores encontrados no 
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grupo de controle não branqueado  (30,92 MPa) laser Nd:YAG 

(25.67 MPa). 

Embora que para Leonetti et al. (2012) no estudo da 

força de ligação microtensílica de resina composta a dentina 

tratada com laser Er: YAG de dentes branqueados, o mesmo 

não afetou os valores de força de ligação microtensílica. No 

entanto, promoveu uma superfície dentinária sem camada de 

esfregaço e os túbulos dentinários abertos observados sob 

microscópio eletrônico de varredura (MEV). 

Baseado no reconhecimento da  perda de elementos 

minerais importantes como cálcio  na constituição dos tecidos 

duros após clareamento, a adição destes aos géis clareadores 

se configurou como uma possibilidade de mecanismo atuante 

sobre os focos de desmineralização. Com aplicabilidade no 

entanto não conclusiva, frente a presença do aumento da 

permeabilidade, da rugosidade superficial e a diminuição da 

microdureza do esmalte humano independentemente da 

adição de flúor ou cálcio na composição dos géis utilizados em 

alguns estudos (LAGO et al., 2014; RAUEN et al., 2015). 

Contudo, Khoroushi et al. (2016) por meio da 

nanoindentação investigou  a adição de três biomateriais 

diferentes, incluindo o nano-bioativo de vidro (n-BG), nano-

hidroxi apetite (n-HA) e fosfato de cálcio nano-amorfo (n-ACP), 

aos agentes branqueadores. Sugerindo-os como potenciais 

biomateriais utilizados para reduzir os efeitos adversos do 

branqueamento dentário, pelas discretas diferenças quanto à 

dureza do esmalte tratado com  agentes mineralizantes 

quando comparados com os respectivos valores basais. 
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De Morais et al. (2015)  em seu estudo observou que o 

peróxido de hidrogênio a 35% com cálcio mostrou maior 

branqueamento potencial, mas a adição de cálcio não teve 

efeito em termos de redução de alterações morfológicas ou 

aumento da concentração de cálcio na superfície do esmalte. 

Basting et al. (2015) avaliou as concentrações de cálcio 

e fósforo nas superfícies de esmalte antes, durante e após o 

tratamento com agentes de branqueamento de peróxido de 

hidrogênio a 35%. Apresentando considerável diminuição na 

concentração de cálcio em 7 dias após o último tratamento de 

branqueamento, com recuperação aos valores basais aos 14 

dias independentemente da presença ou ausência de cálcio 

na formulação  dos géis utilizados. 

Na mesma perspectiva, Vasconcelos et al. (2012) indica 

maior grau de dureza dental após clareamento associadas à 

deposição mineral pelo princípio de ação dos agentes 

remineralizadores, reforçando os tecidos dentários 

mineralizados, pelo preenchimento dos poros microscópicos 

por  nanocristaisdiretamente na interface do esmalte, atuando 

na manutenção da integridade estrutural. 

 

5 CONCLUSÕES 

 

Na tentativa de solucionar a seguridade de 

procedimentos clínicos, a literatura tem oferecido diversos 

pontos de vista acerca das terapias clareadoras e seus 

possíveis efeitos adversos.  

Logo, diante das divergências existentes  In vitro, In situ 

e In vivo, é de grande importância o aprofundamento acerca 
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do tema, o estímulo a pesquisas protocoladas que possam 

mediar eficácia clínica com seguridade, além de oferecer 

dados e recomendações responsáveis pela atualização 

constante dos Cirurgiões-Dentistas e fabricantes, visto que 

conhecimentos fundamentados cientificamente sugerem 

maiores graus de confiabilidade, repercutindo assim, na 

conservação da saúde bucal.  

Impulsionando ainda, o desenvolvimento e 

aplicabilidade de novos produtos capazes de evitar ou diminuir 

essa perda mineral, a fim de se evitar alterações superficiais, 

sensibilidade e qualquer dano progressivo aos pacientes 

submetidos aos procedimentos clareadores. 
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RESUMO:O objetivo do presente estudo foi averiguar a 
acurácia da inspeção visual detalhada e do exame radiográfico 
interproximal, na detecção da lesão cariosa da superfície 
oclusal de pré-molares e molares permanentes com fissuras 
pigmentadas. O estudo foi do tipo in vitro, com análise 
quantitativa e técnica de observação direta,utilizando o exame 
histológico como padrão-ouro. A amostra foi composta por 28 
elementos dentários, sendo selecionados 83 sítios para o 
estudo. Os dados obtidos foram analisados através do teste 
de Kappa e de medidas de validade.  Na inspeção visual, o 
valor doKappainterexaminadores foi de 0,60 e os valores 
intraexaminadores foi de 0,51 e 0,54. Na avaliação 
interexaminadores do exame radiográfico, o valor de Kappa foi 
de 0,32 enquanto que naintraexaminadores foi 0,35 e 0,50. A 
especificidade para a inspeção visual e para o exame 
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radiográfico foi de 46,2% e 69,2%, enquanto que a 
sensibilidade foi de 78,9% e 49,1%, respectivamente. Esse 
estudo ratifica o aspecto subjetivo e a dificuldade da 
uniformização entre os profissionais, no diagnóstico da lesão 
de cárie oclusal. A inspeção visual detalhada das fissuras 
pigmentadas, utilizando a descrição do padrão morfológico da 
fissura, apresenta uma boa sensibilidade para detectar as 
lesões cariosas na superfície oclusal.O exame radiográfico 
não contribui para a detecção da cárie oclusal incipiente.   
Palavras-chave:Cárie dentária. Diagnóstico. Pigmentação. 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

A cáriedentária é uma das doençascrônicas mais 

prevalentes no mundo todo, sendo que 90% das pessoas já 

tiveram problemas dentários ou dor provocada por cárie 

(KRIGER; MOYSÉS, 2016) . Entretanto, observa-se que a sua 

prevalênciatem diminuído consideravelmente, sendo mais 

frequente apenas em grupos populacionais de baixo poder 

aquisitivo. E, as superfícies oclusais, não obstante, ainda 

representam as áreas com maior proporção de experiência 

dessa lesão, quando comparadas com outras regiões dos 

dentes (ROMAGOSA et al., 2013). 

A manifestação da doença cárie vai desde a perda 

inicial de mineral no nível ultra-estrutural até a destruição total 

do dente. Nos primeiros estágios detectáveis clinicamente o 

progresso pode ser impedido, evitando a necessidade de uma 

intervenção operatória (LOHN, 2001).  

A detecção das lesões de cárie oclusais avançadas, 

com cavitação, não representa um problema, entretanto, essa 
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dificuldade é bem evidente quando se trata de lesões 

incipientes em esmalte (EKSTRAND, 1997; MOTA et al., 2002, 

MOTA et al., 2005;THYLSTRUP; FEJERSKOV, 1995), lesões 

em dentina sem cavitação (MOTA; LIMA; TARGINO, 2011) e 

lesões pigmentadas (MOTA et al., 2015).  

O diagnóstico das lesões nas superfícies oclusais com 

pigmentação enegrecida nas suas fissuras são motivos de 

várias discussões na literatura. Por vezes são tratadas como 

selamentos biológicos - ou depósitos calcificados (PEREIRA; 

SOUSA, 2002), lesões de cárie inativa (KRASSE, 1998), 

manchas extrínsecas (KOCH et al., 2001), lesões de mancha 

marrom (LONGBOTTOM, et al., 2012) e lesões cariosas 

oclusais questionáveis (QOC) (MAKHIJA et al., 2014). 

O principal instrumento para a detecção da lesão 

cariosa na superfície oclusal durante muito tempo foi a sonda 

clínica, entretanto o seu uso tem sido desestimulado por 

produzir defeitos traumáticos irreversíveis em áreas de 

fissurasoclusais desmineralizadas, favorecendo condições 

para a progressão das lesões (MOTA; LIMA; TARGINO, 

2011). 

Outros métodos de diagnóstico têm sido sugeridos para 

a detecção das lesões cariosa na superfície oclusal, sendo 

que a inspeção visual detalhada, pode ser considerada o 

melhor método para a percepção dessas alterações, visto que 

é capaz de diagnosticar a maioria das lesões oclusais, ao 

mesmo tempo em que consegue identificar as superfícies 

hígidas com uma frequência ainda maior. Mas, se por um lado 

não é necessário um aparato tecnológico para efetuar o 

exame, é imprescindível que o profissional tenha 
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conhecimentos do processo de evolução da cárie oclusal, bem 

como da aparência da lesão nos seus diversos estágios 

(MOTA et al. 2010; SCHNEIDER; BOBROWSKI, 2011).  

Weerheijm (1997) destaca a importância do exame 

radiográfico no diagnóstico das imagens radiolúcidas em 

dentina sob esmalte não cavitado, representando um método 

preciso para detectar esse tipo de lesão. Mas, para as lesões 

de esmalte na superfície oclusal, o exame radiográfico revela 

valor limitado, devido a massa radiopaca de esmalte sadio que 

pode superpor alguma pequena radiolucidez (MOTA et. al, 

2010). 

É certo que as evidências clínicas mostram um variado 

aspecto das pigmentações enegrecidas na face oclusal de 

molares e pré-molares permanentes que, de certa forma, 

podem representar um depósito calcificado, uma cárie inativa 

ou, ainda, uma cárie em progressão. A falta de precisão do 

diagnóstico dessas pigmentações induz a uma diversidade de 

indicação de tratamento entre os profissionais, que perpassa 

desde a total ausência de necessidade de tratamento e do 

monitoramento da lesão até intervenções invasivas. Então, 

este estudo objetivou averiguar a acurácia da inspeção visual 

detalhada e do exame radiográfico interproximal, na detecção 

da lesão cariosa da superfície oclusal de pré-molares e 

molares permanentes com fissuras pigmentadas, com o intuito 

de traçar orientações para o planejamento terapêutico mais 

adequado para essa situação.  
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2 MATERIAIS E MÉTODO 

 

Inicialmente o projeto foi encaminhado para análise do 

Comitê de Ética em Pesquisa com Seres Humanos do 

CCS/UFPB, tendo a aprovação do mesmo através do 

protocolo nº 0601/14.  

A pesquisa realizada foi um estudo, in vitro, com uma 

abordagem indutiva e análise quantitativa, através da técnica 

de observação direta (LAKATOS; MARCONI, 1991), cujo 

instrumento de pesquisa foi a inspeção visual detalhada e o 

exame radiográfico interproximal.  

  A amostra foi composta de 28 elementos dentários 

(molares e pré-molares) permanentes, extraídos por motivo 

periodontal, cirúrgico ou ortodôntico, doados pelos pacientes 

para o estudo, através do termo de doação. 

 Os critérios para a seleção dos dentes, para compor a 

amostra, foram semelhantes aos do trabalho de Mota et al. 

(2002), com pequena adaptação. Foram selecionados dentes 

com a face oclusal íntegra (ou com pequena descontinuidade), 

com pelo menos uma fossa ou fissura com pigmentação 

enegrecida (marrom ou preta). Foram excluídos da amostra 

dentes que apresentavam cavidades evidentes, selante, 

depressão hipoplásica, fraturas, restaurações ou cavidades 

preparadas na superfície oclusal.  

Após a extração, os dentes foram armazenados, em 

recipiente, com soro fisiológico. Em seguida foram inseridos 

em um frasco com solução de timol a 2%, por 24 horas, antes 

do seu manuseio. Após esse período, foram eliminados dos 

dentes, detritos, tecidos moles e resíduos de osso com a 
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cureta periodontal. Em seguida foram montados em 07 

hemiarcadas, com resina acrílica em uma base de gesso 

comum impermeabilizada, após o seccionamento das raízes. 

Cada modelo continha 4 dentes (pré-molares e/ou molares 

permanentes), em contatos contíguos, onde foram registrados 

(de A a G)  e mantidos no refrigerador, dentro de um 

recipiente, contendo soro fisiológico.  

 Posteriormente, foi realizada uma profilaxia cuidadosa 

da face oclusal dos dentes, com pedra pomesextra-fina e 

água, juntamente com uma escova tipo pincel, em baixa 

rotação, lavagem e armazenamento nas condições relatadas 

anteriormente. Os sítios foram demarcados, num total de 89. 

Fotografia digital da superfície oclusal de cada dente foi 

captada e impressa em papel comum, em preto e branco, para 

servir de diagrama no auxílio dos examinadores na localização 

dos sítios (JABLONSSKI-MOMENI et al., 2008). O diagrama 

foi realizado, através da edição da foto, com a utilização dos 

artifícios do aplicativo “ferramenta de imagens” do Microsoft 

PowerPoint, 2010. 

 Dois examinadores foram inicialmente treinados nos 

critérios do padrão de pigmentação descritos por Neuhauset 

al. (2012) com pequenas adaptações, através da inspeção 

visual detalhada e nos critérios do exame radiográfico. 

 Após o treinamento, os examinadores avaliaram os 

espécimes da amostra, sob a luz do refletor do equipamento 

odontológico. Os dentes foram examinados ainda úmidos e 

em seguida após a secagem, com a seringa tríplice do 

equipamento odontológico, por 5 segundos, onde foram 

categorizados de acordo com a Figura 01. 
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Figura 01: Quadro da classificação das fissuras 
pigmentadas de acordo com o seu padrão de alargamento 
(NEUHAUS et al. 2012, com algumas adaptações*). 

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

 

As hemiarcadas foram radiografadas, com filme 

periapical adulto, com distância padronizada em posicionador 

radiográfico, e posteriormente enumerados e revelados em 

uma câmara escura convencional (pelo método temperatura-

tempo).  

O exame radiográfico foi realizado em um ambiente 

escuro, com um negatoscópio 30 x 15, com luz limitada ao 

tamanho da película radiográfica, por máscara de cartolina 

preta, com o auxílio de uma lupa (4x). O examinador observou 

a radiografia e fez o registro na ficha, de cada sítio, de acordo 

com os critérios propostos por Ekstrand; Ricketts e Kidd 

(1997): 0- nenhuma radiolucência visível; 1- radiolucência 

visível no esmalte; 2- radiolucência visível no 1/3 externo da 

Escore Critério 

0 Morfologia limpa das fissuras 

 

1 Fissura pigmentada (amarelo, marrom ou preta) sem 

alargamento do padrão (restrita ao interior da fissura) 

2 Leve alargamento do padrão da pigmentação da fissura 

(inferior ao dobro de sua largura) 

3 Alargamento do padrão de pigmentação da fissura (igual ou 

superior ao dobro de sua largura) 

4 Fissura pigmentada associada ao rompimento localizado do 

esmalte, sem dentina visível. 

5 Fissura pigmentada associada a sombra escura escondida em 

dentina 
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dentina; 3- radiolucência no 1/3 médio da dentina; 4- 

radiolucência no 1/3 interno da dentina.  

 Os examinadores fizeram a análise 

independentemente, e os escores foram anotados em uma 

ficha elaborada especificamente para esta pesquisa, a fim de 

se verificar a reprodutibilidade inter-examinador (estudo cego). 

Após 7 dias, os dois examinadores fizeram uma nova 

avaliação da amostra para se verificar a reprodutibilidade 

intraexaminador, com semelhantes condições e mesma 

sequência realizada anteriormente. Após o registro dos 

exames, foi feita uma verificação dos casos de discordância 

de diagnóstico. Então, foi feito um reexame dos casos 

incombináveis, em conjunto, tanto da inspeção visual, quanto 

do exame radiográfico, uma vez que os dados obtidos desse 

consenso foram registrados em outra ficha e comparados com 

o exame histológico - padrão ouro. 

Os dentes foram seccionados, no sentido vestíbulo-

lingual, com um disco de diamante de dupla face, sob 

intensarefrigeração, em baixa rotação, nos locais 

correspondentes a cada sítio examinado. Em seguida, foi 

realizado um corte perpendicular ao longo eixo do dente, na 

altura da raiz, para se obter as secções que foram 

armazenadas, individualmente.  

Os cortes dos sítios foram lixados e polidos 

manualmente com lixas de papel de 360 a 1.200 grãos para 

obter-se uma superfície plana e lisa, com uma espessura final 

de cerca de 280 Mm e avaliados em lupa estereoscópica 

(Olympus – Japan, Sz40), com aumento de 40X, e observados 
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por outro examinador independente, para definir os seguintes 

escores (PEREIRA; VERDONSCHOT; HUYSMANS,2001): 0 - 

Nenhuma cárie; 1 - Cárie até a metade do esmalte; 2 - Cárie 

até o limite amelo-dentinário; 3 - Cárie até a metade da 

dentina; 4 - Cárie além da metade da dentina. 

 Foram avaliados os dois lados de cada seção, 

econsiderado o que teve a alteração mais extensa. A 

profundidade da desmineralização do esmalte foi 

identificadana área mostrando a maior extensão de opacidade 

ao longo da direção dos prismas. A profundidade da 

desmineralização da dentina foi medida na área onde a cor 

passou de marrom/amarelado ao cinza ao longo de uma linha 

perpendicular à junção esmalte-dentina para a polpa 

(ANGNES et al., 2005).  

Para análise estatística, a acurácia do método foi 

avaliada comparando-se os resultados com os diagnósticos 

histológicos. Esses dados permitiram calcular a sensibilidade e 

a especificidade de cada método. A reprodutibilidadeintra e 

interexaminadorfoi verificada através do teste de Kappa, e o 

nível de significância foi de p< 0.05. 

 

2. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Na avaliação intraexaminadores da inspeção visual o 

coeficiente Kappa variou entre 0,51 e 0,54, que segundo 

parâmetros de interpretação (DANCEY; REIDY, 2006; PINTO 

et al., 2008) representam concordância moderada. Na 

avaliação interexaminadores, foi observado o valor de Kappa 
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de 0,60, sendo considerada uma concordância também 

moderada. 

Na avaliação intraexaminadores do exame radiográfico, 

o coeficiente Kappa variou entre 0,35 e 0,50, sendo 

interpretados como uma concordância fraca e moderada, 

respectivamente. Na avaliação interexaminadores, o valor de 

Kappa foi de 0,32, o que representa uma concordância fraca. 

A subjetividade do diagnóstico das fissuras 

pigmentadas é ratificada nesse estudo, visto que os seus 

diferentes aspectos, determinados pelos escores utilizados na 

inspeção visual detalhada, são visualizados de forma distinta 

entre os examinadores, e inclusive, entre o próprio 

examinador. Percebe-se que mesmo utilizando critérios bem 

definidos, a divergência de diagnóstico ainda é uma realidade. 

Isto pode ser comprovado a partir dos resultados da 

concordância intra e interexaminador apresentados que foi 

considerada moderada, para as duas situações. Pesquisas 

sobre o diagnóstico de cárie utilizando semelhantes critérios 

não foram encontrados na literatura, entretanto, outros 

estudos utilizando escores distintos mostraram resultados 

semelhantes (DINIZ et al., 2009; RAMÍREZ; CLAVEL, 2012) 

Embora o sistema de critérios utilizado para o exame 

visual nesse estudo não tenha proporcionado uma 

reprodutibilidade perfeita, observa-se que o mesmo é de 

grande relevância, pois representa uma tentativa de 

padronização da detecção da lesão cariosa nas superfícies 

oclusais com fissura pigmentada. É certo que mesmo 

utilizando esses critérios a subjetividade do exame ainda 

persiste, entretanto, acredita-se que o resultado seria menos 
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satisfatório se os mesmos não fossem utilizados, visto que 

norteiam a descrição do padrão morfológico da fissura 

pigmentada, nunca doravante visto em outros sistemas de 

escores de detecção da lesão cariosa.  

Ressalta-se que o exame radiográfico, mesmo 

utilizando critérios já bem estudados, mostrou um resultado 

ainda inferior. É oportuno enfatizar que, nesse estudo, os 

examinadores, ambos cirurgiões-dentistas, possuíam um nível 

de instrução semelhante e estavam atualizados quanto ao 

processo de formação e evolução da lesão de cárie, que é 

uma condição importante para minimizar as divergências 

diagnóstica, segundo Mota et al. (2002) e Tosoni et al.(2004).  

A inspeção visual calculada a partir das respostas do 

consenso dos sujeitos apontou tanto o diagnóstico “fissura 

pigmentada sem alargamento do padrão (restrita ao interior da 

fissura) ” - escore 1, quanto a “morfologia limpa das fissuras”- 

escore 0 - como sendo os diagnósticos mais prevalentes, 

sendo citados em cada ocasião por 33,7% e 28,9% dos casos, 

respectivamente. O exame histológico, por sua vez, 

apresentou os principais diagnósticos “cárie até o limite amelo-

dentinário”- escore 2 e “nenhuma cárie” – escore 0, citados em 

31 (37,5%) e 26 (31,3%) dos casos, respectivamente. Os 

demais resultados estão discriminados na Tabela (1).  

Ao avaliar a correlação da inspeção visual detalhada, 

em comparação com o histológico, que foi o “padrão-ouro”-

Tab. (1), verifica-se que a grande maioria dos sítios com 

pigmentação, sem a associação com o rompimento do 

esmalte ou sombreamento possuía desmineralização apenas 

até o limite amelo-dentinário. É importante ressaltar que sítios 
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diagnosticados com morfologia limpa das fissura também 

possuíam desmineralização, mas, da mesma forma, ela 

estava contida até o limite limiteamelo-dentinário. Por outro 

lado, nas lesões com pigmentação, sem a associação com o 

rompimento do esmalte ou sombreamento, também havia, em 

alguns casos, sítios com desmineralização com envolvimento 

da metade interna da dentina, as denominadas cáries ocultas. 

 

Tabela 1 - Avaliação da inspeção visual detalhada 
(consenso entre os examinadores) em função do exame 

histológico (padrão ouro), por escore. 

 

H
is

to
ló

g
ic

o
 Inspeção Visual 

0 
n(%) 

1 
n(%) 

2 
n     (%) 

3 
n(%) 

4 
n     (%) 

5 
n (%) 

Total 
n (%) 

0 124,5 1113,2 022,4 011,2 - - 2631,3 

1 02     2,4 044,8 044,8 011,2 - - 1113,2 

2 08     9,7 1012,1 089,7 056,0 - - 3137,5 

3 01     1,2 033,6 022,4 011,2 033,6 022,4 1214,4 

4 01     1,2 - - - - 022,4 03     3,6 

TOTAL 2428,9 2833,7 1619,3 089,7 033,6 044,8 83100,0 

 

Constata-se, também, que alguns sítios que possuíam 

fissuras pigmentadas não apresentaram nenhuma 

desmineralização pelo histológico. Para Pitts, (2012), as 

pigmentações escuras nas fissuras podem ocorrer devido a 

ingestão de chá ou café e esses manchamentos não 

relacionados à cárie tendem a ser observados em quase todas 

as fossas e fissuras de maneira simétrica. Para, Makhija et 
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al.(2014), essas alterações deveriam ser denominadas de 

lesões cariosas oclusais questionáveis (QOC), visto que, 

frequentemente, são motivos de incertezas de diagnóstico por 

parte dos profissionais, e a determinação de suas 

características é relevante na tomada de decisões de 

diagnóstico e tratamento. 

Também, observa-se que a simples existência da 

pigmentação não implica na necessária presença da lesão de 

cárie, pois muitos sítios possuem essa alteração de cor e 

estão livres de cárie.   

Observando, ainda, a Tab. (1), verifica-se que todos os 

sítios diagnosticados com pigmentação associado a 

sombreamento (escore 5), tiveram desmineralização ao nível 

de dentina, as denominadas cáries semiocultas. O termo 

“cárie semioculta” é utilizado para especificar as lesões de 

cáries oclusais localizadas na dentina, cujo esmalte encontra-

se aparentemente íntegro, mas com mudança de coloração da 

superfície, visível através da inspeção visual detalhada 

(MOTA; LIMA; TARGINO, 2011).  Desta forma, percebe-se a 

importância de uma inspeção visual meticulosa, já que é 

possível detectar lesões cariosas sob esmalte não cavitado, 

através da observação da mudança de coloração e 

configuração da superfície. 

O estudo de Ekstrand, Kuzmina e Björndal (1995), com 

molares que apresentavam pigmentações amarronzadas com 

ou sem destruição localizada,mostrou que aproximadamente 

50% dos elementos dentários tinha desmineralização 

superficial em dentina.  
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A resposta do consenso, sobre o exame radiográfico, 

dos sujeitos indicou tanto o diagnóstico “nenhuma 

radiolucência visível” - escore 0, quanto “radiolucência visível 

no esmalte” – escore 2, como sendo os diagnósticos mais 

prevalentes, sendo citados em cada ocasião por 47 (56,6%) e 

28 (33,7%) dos casos, respectivamente. Dos 3 casos 

diagnosticados pelo exame radiográfico como “radiolucência 

no 1/3 médio da dentina” – escore 3, apenas 1 sitio possuía 

“cárie além da metade da dentina” – escore 4, pelo exame 

histológico. Os demais resultados estão discriminados na 

Tabela(2).  

Ainda observando a Tab. (2), verifica-se a dificuldade 

de diagnóstico das lesões incipientes em esmalte na superfície 

oclusal, visto que muitos sítios registrados como “nenhuma 

rediolucência visível – escore 0, possuíam alguma 

desmineralização pelo histológico. Segundo Soares et al. 

(2012), as imagens radiográficas tendem a subestimar a real 

extensão das áreas desmineralizadas. Isso acontece devido a 

sobreposição do esmalte das cúspides vestibulares e linguais 

sobre a região de fissuras oclusais, dificultando a visualização 

de lesões incipientes em esmalte por meio da radiografia. 

 

Tabela 2 - Avaliação do exame radiográfico (consenso 
entre os examinadores) em função do exame histológico 

(padrão ouro), por escore. 

 

H
is

to
ló

g
ic

o
 

Exame Radiográfico 

0 
n(%) 

1 
n(%) 

2 
n     (%) 

3 
n(%) 

4 
n     (%) 

TOTAL 
n(%) 
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0 1821,7 089,6 - - - 2631,3 

1 056,1 067,2 - - - 1113,3 

2 1821,7 11 13,3 011,2 01     1,2 - 3137,4 

3 06     7,2 033,6 022,4 01     1,2 - 1214,4 

4 - - 022,4 01     1,2 - 03     3,6 

TOTAL 4756,6 2833,7 056,1 033,6 - 83100,0 

 

Com o escopo de viabilizar comparações mais 

detalhadas e calcular medidas de validade, os dados foram 

recategorizados para uma escala de resposta dicotômica. O 

critério “morfologia limpa das fissuras” foi recategorizado para 

“ausente”, e os demais critérios foram recategorizados para 

“presente”, para a inspeção visual detalhada e o exame 

radiográfico; e para o exame histológico, o critério “nenhuma 

cárie”, para “ausente” e os demais critérios para “presente” –

Tabelas (3 e4 ).  

Quando a correlação entre a inspeção visual e o 

histológico foi realizada, considerando apenas a situação 

dicotômica em ter ou não alteração, independente do aspecto 

da fissura e da severidade da lesão, observou-se que 78,9% 

dos sítios com pigmentação, possuía alguma 

desmineralização e que dos 26 sítios considerados “ausentes” 

pelo histológico, 12 (46,2%) também foram registrados como 

“ausentes” pela inspeção visual detalhada– Tab. (3). 
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Tabela 3 - Avaliação do consenso da inspeção 

visual detalhada entre os examinadores em função do 

exame histológico (padrão-ouro). 

 
HISTOLÓGICO 

Inspeção Visual 

Presente 
(1,2,3,4) 

Ausente (0) TOTAL 

n            % n % n         % 

Presente 
(1,2,3,4) 

45 78,9 12 21,1 57       100,0 

Ausente (0) 14 53,8 12 46,2 26       100,0 

TOTAL 59 71,1 24 28,9 83       100,0 

Estatística 
Inferencial 

Taxa bruta de concordância: 68,6%  

 

Na Tabela (4), pode-se observar que dos 57 sítios 

registrados como “presentes” pelo exame histológico, 28 

(49,1%) também foram categorizados como “presentes” pelo 

exame radiográfico, e dos 26 sítios identificados como 

“ausentes” pelo histológico, 18 (69,2%) também foram 

categorizados como “ausentes” pelo radiográfico.  

As taxas brutas de concordância foi de 68,6% e 55,4 % 

para a inspeção visual e exame radiográfico, respectivamente. 

Esses valores denotam a importância da utilização dos 

critérios usados nesse estudo, para a inspeção visual 

detalhada, no diagnóstico das lesões cariosas em fissuras 

pigmentadas e a predileção desse método, quando 

comparado com o exame radiográfico. 

 



AVALIAÇÃO DE MÉTODOS DE DETECÇÃO DA LESÃO CARIOSA NA 
SUPERFÍCIE OCLUSAL DE PRÉ-MOLARES E MOLARES 

PERMANENTES COM FISSURA PIGMENTADA 

44 
 
 
 

Tabela 4 - Avaliação do consenso do exame radiográfico 
entre os examinadores em função do exame histológico 

(padrão-ouro). 
 
HISTOLÓGICO 

Exame Radiográfico 

Presente 
(1,2,3,4) 

Ausente (0) TOTAL 

n            % n % N         % 

Presente 
(1,2,3,4) 

28 49,1 29 50,9 57       
100,0 

Ausente (0) 08 30,8 18 69,2 26       
100,0 

 
TOTAL 

 
36 

 
43,4 

 
47 

 
56,6 

 
83 

100,0 

Estatística 
Inferencial 

 
Taxa bruta de concordância: 55,4% 

 

Na sequência, foram calculadas as medidas de validade 

que podem ser vistas nas Tabelas (5) e (6).  Na Tabela (5), 

observa-se que o valor da especificidade (verdadeiros 

negativos) da inspeção visual detalhada foi de 46,2%, 

enquanto que a sensibilidade (verdadeiros positivos) foi de 

78,9%. Também, verifica-se que o valor preditivo positivo foi 

bastante considerável (76,3%).  

Nesse estudo, a especificidade foi inferior aos 

resultados encontrados por Mota et al.(2010) e Ramírez; 

Clavel(2012). Então, percebe-se que a ausência de 

pigmentação na fissura não é um sinal clínico de ausência de 

desmineralização na estrutura dentária. 
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Tabela 5: Avaliação das medidas de validade do consenso 
entre os examinadores da inspeção visual e o exame 

histológico (padrão-ouro). 
MEDIDAS DE 

VALIDADE 
% INTERPRETAÇÃO 

Especificidade 
(verdadeiros negativos) 

46,2% Em 46,2% dos casos, o examinador 
identificou os sítios sem alterações. 

Sensibilidade 
(verdadeiros positivos) 

78,9 % Em 78,9% dos casos, o examinador 
identifica as condições com 

alterações. 
 

Valor Preditivo Positivo 
 

76,3 % 
É a proporção de dentes com 

alterações, dentre aqueles que foram 
diagnosticados com alterações. 

 
Valor Preditivo 

Negativo 

 
50,0% 

É a proporção de dentes sem 
alterações, dentre aqueles que foram 

diagnosticados sem alterações. 

 

Através da Tab. (6) pode-se constatar que o valor da 

especificidade (verdadeiros negativos) do exame radiográfico 

foi de 69,2%, enquanto que a sensibilidade (verdadeiros 

positivos) foi de 49,1%. Também, verifica-se que o valor 

preditivo positivo foi bastante considerável (77,8%). Portanto, 

esse método foi mais específico do que sensível. Esse 

resultado já era esperado, visto que a amostra foi composta 

por elementos dentários com a face oclusal íntegra ou com 

pequena descontinuidade, queapresentam dificuldades de 

visualização pelo exame radiográfico, ratificando as 

conclusões do estudo de Bobrowskie Schneider (2011), 

quando afirmaram que o exame radiográfico pouco contribuiu 

para a detecção de cárie oclusal.  De acordo com Soares et al. 

(2012), o exame radiográfico apresenta alta sensibilidade na 

detecção de lesão de cárie dentinária, entretanto baixa 

sensibilidade para detecção de lesão de cárie em esmalte.  
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Relacionando a inspeção visual detalhada com o exame 

radiográfico, nota-se que a inspeção visual apresentou uma 

melhor sensibilidade e o exame radiográfico uma melhor 

especificidade – Tabelas (5) e (6). Isso ocorre devido a 

inspeção visual detalhada ser capaz de detectar a maioria das 

lesões oclusais incipientes, enquanto que no exame 

radiográfico há uma forte tendência de classificar as 

superfícies portadoras das lesões incipientes como hígidas, 

elevando o valor da especificidade. A alta especificidade do 

exame radiográfico é importante porque evita na maioria das 

vezes, um tratamento operatório desnecessário (MOTA et al., 

2010). 

 
Tabela 6: Avaliação das medidas de validade do consenso 
entre os examinadores do exame radiográfico e o exame 

histológico (padrão-ouro). 
MEDIDAS DE 

VALIDADE 
% INTERPRETAÇÃO 

Especificidade 
(verdadeiros negativos) 

69,2% Em 69,2% dos casos, o 
examinador identificou os sítios 

sem alterações. 
Sensibilidade 

(verdadeiros positivos) 
49,1 % Em 49,1% dos casos, o 

examinador identifica as condições 
com alterações. 

 
Valor Preditivo Positivo 

 
77,8 % 

É a proporção de dentes com 
alterações, dentre aqueles que 

foram diagnosticados com 
alterações. 

 
Valor Preditivo 

Negativo 

 
38,3% 

É a proporção de dentes sem 
alterações, dentre aqueles que 

foram diagnosticados sem 
alterações. 
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Numa visão geral, pode-se inferir que a presença de 

fissuras pigmentadas na superfície oclusal de molares 

permanentes e pré-molares sugere a existência de 

desmineralização, o que é ratificado com o alto valor do poder 

preditivo do exame visual dessa pesquisa. Entretanto, 

observa-se que,na maioria dos eventos, ela se encontra ao 

nível de esmalte, sem necessidade de intervenção 

restauradora. Como a progressão da lesão é lenta, o controle 

profissional e a adoção de medidas preventivas poderão 

induzir a total regressão da lesão (MOTA et al., 2010). Pitts 

(2012) também enfatiza que investigações científicas têm 

demonstrado que como a maior parte das lesões até a junção 

amelo-dentinárias não são cavitadas, nenhuma intervenção 

operatória é necessária nesse estágio e apenas a 

desorganização regular do biofilme, preferencialmente na 

presença de flúor, deve ser indicada como tratamento.  

Essa pesquisa desperta a necessidade de maior 

discussão científica sobre o diagnóstico das fissuras 

pigmentadas nas superfícies oclusais e orienta a busca de 

estudos mais aprofundados sobre o tema, para nortear os 

clínicos no plano de tratamento dessas alterações. 

 

5 CONCLUSÕES  

 

Com base nos resultados desse estudo, pode-se 

concluir que:  

1) A boa reprodutibilidade, intra e interexaminadores, da 

inspenção visual e do exame radiográfico nas lesões 

pigmentadas é de difícil alcance, ratificando o aspecto 
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subjetivo e a dificuldade da uniformização entre os 

profissionais, no diagnóstico da lesão de cárie oclusal. 

2)A inspeção visual detalhada das fissuras pigmentadas, 

utilizando a descrição do padrão morfológico da fissura, 

apresenta uma boa sensibilidade para detectar as lesões 

cariosas na superfície oclusal, enquanto que o exame 

radiográfico apresenta uma especificidade melhor. 

3) A simples existência da pigmentação não implica na 

necessária presença da lesão de cárie, pois as fissuras 

oclusais podem possuir essa alteração de cor e estar 

livres de cárie.   

4) A grande maioria das superfícies oclusais com fissuras 

pigmentadas, sem a associação com o rompimento do 

esmalte ou sombreamento,possue desmineralização 

apenas até o limite amelo-dentínário. 

5) O diagnóstico de carie em estágio inicial, nas regiões 

oclusais de fóssulas e fissuras, principalmente com 

pigmentação, é ainda um desafio para os profissionais. 
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RESUMO: O tamanho e distribuição das partículas em um 

compósito odontológico, pode ser determinante para o 

sucesso de um procedimento restaurador. A composição das 

resinas compostas determinará sua qualidade como material 

restaurador, bem como suas propriedades mecânicas e 

durabilidade. Diante disso, este estudo objetivou caracterizar 

compósitos odontológicos por Microscopia Eletrônica de 

Varredura (MEV) e Espectroscopia por Dispersão de Raios-X 

(EDS) para avaliação qualitativa e quantitativa. Quatro marcas 

comerciais de resinas compostas de uso direto foram 

analisadas: Filtek™ Z250 XT (3M ESPE/USA); Filtek™ Z350 

XT (3M ESPE/USA); Evolu-X(Dentsply/USA) e Esthet-X 

(Dentsply/USA). Os corpos de prova foram confeccionadosem 
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uma matriz polimérica cilíndrica, com orifícios de dimensões 6 

mm X 3 mm. Para o preenchimento da matriz com os 

compósitos, utilizou-se a técnica de inserção incremental, 

sendo cada incremento polimerizado pelo tempo de 40 

segundos. As amostras foram analisadas por técnicas de 

Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV) e Espectroscopia 

Dispersiva de Raios-X (EDS).Os resultados por MEV 

revelaram tamanhos irregulares das partículas de carga 

distribuídas na matriz polimérica dos materiais. A análise por 

EDS evidenciou que os compósitos analisados possuem em 

sua composição principalmente os elementos:carbono, 

oxigênio, silício, zircônio, bário e alumínio.Desta forma, pode-

se concluir neste estudo que, os compósitos odontológicos 

analisados apresentaram características compatíveis segundo 

sua classificação e composição. 

Palavras-chave: Resinas Compostas. Partículas 

Inorgânicas.Microscopia Eletrônica de Varredura.  

 

1.INTRODUÇÃO 

 

Na tentativa de encontrar um material que segue as 

características ópticas da estrutura dentária, a criação de 

resinas compostas foi um marco para a Odontologia e para a 

Dentística (BUSATO et al., 2015). Por diversos anos, 

problemas como o alto coeficiente de expansão térmica, 

desgaste excessivo, sorção em água, descoloração e a alta 

polimerização, eram recorrentes no uso das resinas e se fez 

necessário um considerável tempo de pesquisas para que 

esses desconfortos fossem minimizados (MELO et al., 2011). 
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A evolução desses compósitos é significativa para a expansão 

de suas indicações e uso, gerando dessa forma mais 

praticidade na prática laboral do cirurgião dentista e ampliação 

dos materiais a serem utilizados (FUGOLIN, PFEIFER, 2017). 

A expansão das pesquisas e as renovações constantes 

resultaram em uma grande variabilidade de resinas compostas 

dificultando o processo de seleção do melhor composto para o 

seu paciente pelo cirurgião dentista (LIM et al., 2016; MOTA et 

al., 2012). Apesar de existir um grande arsenal de materiais, 

nenhuma resina composta atingiu a excelência que necessita 

um material restaurador (SILVAet al., 2008). 

O aumento do tamanho das partículas inorgânicas 

modificam não apenas o padrão e a taxa de desgaste, mas 

também a durabilidade da restauração. Quanto maior for o 

tamanho da partícula, maior será o potencial de desgaste, 

oque afeta diretamente propriedades mecânicas dos 

compósitos. Diante disso, a necessidade de uma correlação 

entre as propriedades mecânicas com a morfologia e o 

tamanho das partículas é importante para a compreensão do 

material restaurador a ser utilizado(SALAZAR, DENNISON, 

YAMAN,  2013). No passado deu-se muita importância a 

matriz inorgânica das resinas, objetivando-se uma material 

que fosse mais qualificado para o uso clínico (FERNANDES et 

al.,2014). 

Com a diminuição do tamanho das partículas e o 

aumento da quantidade de carga na sua composição as 

resinas compostas melhoraram suas propriedades mecânicas, 

apresentando desempenho satisfatório na atividade funcional 

(MONTEIRO et al., 2017; GÜÇLÜ et al., 2016). 
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As relaçõesentre o desgaste e as propriedades 

mecânicas dos compósitos constituídos por diferentes 

partículas de carga são úteispara esclarecer os efeitos que 

diferentes partículas de preenchimento tem nodesgaste de 

compósitos(TAMURA, KAKUTA, OGURA, 2013).A 

texturasuperficial de uma resina composta tem um efeito 

considerável sobre o grau de fricção nos seus antagonistas 

durante a oclusão, havendo uma relação direta entre a textura 

superficial com o padrão de desgaste do compósito diante o 

exercício funcional do local de inserção do material (KAKUTA 

et al., 2012). Podendo a textura influenciar diretamente nos 

processos de acabamento e polimento atingindo diretamente a 

qualidade da restauração (JANUÁRIO et al., 2016). 

A porosidade, a rugosidade superficial, o processo de 

sorção de água pelas resinas,e a consequente retenção dos 

corantes desses alimentos, levam à alteração de cor da 

restauração, diminuindo a longevidade do tratamento estético, 

fazendo-se necessário resinas com uma maior padronização 

dos tamanhos das partículas e que possam evitar a absorção 

de agentes externos que influenciam diretamente no processo 

de insucesso das restaurações (POGGIO et al., 2017; 

SENDREZ-PORTO et al., 2017; MATHIAS et al., 2015). 

Compostos dentários consistem em uma mistura de 

monômeros e partículas de preenchimentotratadas com silano, 

quartzo, zircônia, borossilicato e sílica (CILLI, PEREIRA, 

PRAKKI, 2012). As propriedades das resinas compostas 

dentárias dependem de muitos fatores: propriedades 

químicas, físicas e mecânicas do monômero, da matriz de 

polímero, do agente de acoplamento utilizado e da 
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concentração, tipo, tamanho e distribuição das partículas 

(RASTELLI et al., 2012; LEITE et al., 2010).  

A grande evolução das resinas se deu a partir da 

evolução do sistema de moagem das partículas inorgânicas 

permitindo uma maior padronização nos tamanhos bem como 

o surgimento de partículas em escala nanométrica 

(SCHNEIDER et al., 2016). 

Diante da influência das partículas nas propriedades, 

características, durabilidade e sucesso do material 

restaurador, o objetivo deste estudo foi caracterizara 

microestrutura de compósitos restauradores diretos, por 

Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV) e Espectroscopia 

por Dispersão de Raios-X (EDS). 

 

2.MATERIAIS E MÉTODO 

 

Foram empregados quatro compósitos de uso direto, de 

média viscosidade e fotossensíveis,cujas 

característicasencontram-se na Tabela (1). As amostras foram 

divididas em quatro grupos: Grupo 1(Resina Filtek™ Z250 

XT),Grupo 2(Resina Filtek™ Z350 XT), Grupo3 (Resina 

Evolu-X), e Grupo 4(Resina Esthet-X).A composição da matriz 

inorgânica e o tamanho dessas partículas estão descritas na 

Tab. (2), como descrito pelos fabricantes.Para a polimerização 

dos compósitos foi utilizado o 

fotopolimerizadorSmartLiteFocus,da Dentsply. 
 

Tabela 1- Características das Resinas de acordo com sua 

classificação pelo tamanho das partículas e fabricação. 
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Resina Composta Classificação* Fabricante 

Filtek™ Z250 XT Microhíbrida 3M/ESPE 

Filtek™ Z350 XT Nanoparticulada 3M/ESPE 

Evolu-X Nanohíbrida Dentsply USA 

Esthet-X Nanohíbrida Dentsply USA 
*Segundo informações do fabricante 

Para obtenção dos corpos de prova das resinas 

compostas, utilizou-se uma matriz polimérica cilíndrica, com 

vários orifícios com dimensões de 6 mm X 3 mm, posicionada 

sobre uma placa de vidro. Para o preenchimento da matriz com 

os compósitos, utilizou-se a técnica de inserção incremental, 

sendo cada incremento polimerizado pelo tempo de 40 

segundos. Após completa reação de polimerização dos 

materiais removeu-se a placa de vidro e a tira de poliéster que 

estavam sobre a matriz, em seguida o excesso de material 

sobre a matriz foi removido com bisturi para facilitar a remoção 

dos corpos-de-prova. 
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Tabela 2- Características das Resinas de acordo com sua 
matriz inorgânica e tamanho de partículas. 

Resina 
Composta 

Composição Inorgânica* Distribuição de 
Partículas* 

Filtek™ 
Z250 XT 

 

Partículas arredondadasde 
zircônia/sílica 

Tamanho entre 0,1 

e 3,5 m. 

Filtek™ 
Z350 XT 

Combinação de nano 
partículas de zircônia, sílica e 
agregados de zircônia/sílica 

Tamanho de 0,1µm 
a 100 nm 

Evolu-X Barioaluminio, borosilicato, 
barioaluminio, 

fluoroborosilicato e sílica 

Tamanhos de 3,0 a 
0,02 µm e de 20 a 

4 nm 

Esthet-X Fluoroborosilicato e sílica Tamanho de 0,7 a 
0,04 µm 

*Segundo informações do fabricante. 

 

Todas as amostras foram caracterizadas pelas técnicas 

Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV) e Espectroscopia 

Dispersiva de Raios-X (EDS), no Laboratório de 

Desenvolvimento e Certificação de Biomateriais do Nordeste 

(CERTBIO) da Unidade Acadêmica de Engenharia de Materiais 

(UAEMa), da Universidade Federal de Campina Grande - UFCG.  

 

3.RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

As micrografias das resinas compostas e a análise 

porEDS das superfícies das amostras encontram-se nas 
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Figuras (1) a (4).Os dados da caracterização das amostras do 

Grupo 1 podem ser visualizados na Figura (1). 

A Resina composta Filtek™ Z250 XTsegundo o seu 

fabricante é uma resina microhíbridade ótimo manuseio e 

possui características que se adaptam a várias situações 

clínicas de dentes anteriores a posteriores, restaurações 

indiretas, preenchimento de núcleos e esplintagem. O 

fabricante ainda afirma que a presença de zircônia e sílica na 

sua constituição eleva suas propriedades mecânicas, sendo 

uma resina que possui também alta resistência ao desgaste 

devido a distribuição de suas partículas. 

Os compostos microhíbridos surgiram como uma 

alternativa para a associação de vantagens oferecidas pelas 

resinas macro e microparticuladas, sendo considerados de 

uso “universal” devido a apresentarem maior resistência, 

característica pertencente as resinas macroparticuladas e uma 

aparência estética melhorada relacionada diretamente a 

compostos microparticulados conforme Fernandes et 

al.,(2014) exemplifica no seu estudo. 
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Figura 1 – Micrografias das amostras do compósito doGrupo 
1 - a) aumento de 2000X; b) aumento de 1000X; c) aumento 
de 500X; d) EDS da superfície da amostra. 
 

 
Fonte: arquivo próprio 

 

Observam-se nas micrografias destes compósitos, 

partículas inorgânicas de tamanhos irregulares, porém com 

pequena variação no tamanho. A caracterização por EDS 

evidenciou maior quantidade de C e O, porém pouca 

quantidade de Si e Zr. 

Os dados referentes à caracterização das amostras do 

Grupo 2 podem ser visualizados na Figura (2). Segundo o 
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fabricante, a resina composta de usouniversal Filtek™ Z350 

XT emprega na sua composição a nanotecnologia, sendo 

formada 100% por nanopartículas o que possibilita novas 

cores e opacidades e resultados mais estéticos, suas 

indicações estão desde restaurações de dentes anteriores a 

posteriores, e confecção de restaurações indiretas. Apresenta 

superfície mais lisa e polida e resistência ao desgaste 

superficial, mantendo um aspecto natural da restauração por 

muito mais tempo. 

Nas imagens obtidas pelo MEV, nota-se uma maior 

interação das partículas com a matriz polimérica, assim 

comouma melhor distribuição destas partículas na superfície 

da amostra. 

A inovação das resinas nanoparticuladas está na 

silanização individual das partículas de carga, o que forma os 

chamados “nanoaglomerados”, ou seja, massas de partículas 

homogêneas que impedem sua soltura como acontece com as 

resinas microhíbridas. As partículas de carga esféricas de 

dimensões diminutas além de favorecer a acomodação, 

favorecem apegajosidade durante a manipulação clínica e o 

polimento e brilho conforme afirma Bispo (2010).  

Essa formação de “nanoaglomerados” com a 

combinação de partículas soltascaracterística da resina 

Filtek™ Z350 XTreduz o espaço intersticial das partículas de 

carga confirmando a melhoria das propriedades físicas e de 

desgaste, segundo os estudos de Schneider etal., (2016). 
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Figura 2 – Micrografias das amostras do Grupo 2 –a) 
aumento de 2000X; b) aumento de 1000X; c) aumento de 
500X; d) EDS da superfície da amostra. 

 
Fonte: arquivo próprio 

 

Na imagem é possível observar fendas/rachaduras na 

superfície das amostras, sendo esse fato relacionado, 

possivelmente com o vácuo existente durante a caracterização 

por MEV. A caracterização por EDS evidencia maior conteúdo 

de O, C e Si, compatível com a composição dos compósitos 

analisados; assim também como Zr, conferindo melhores 

propriedades mecânicas ao material. 
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Os dados referentes à caracterização das amostras do 

Grupo 3 podem ser visualizados na Figura (3). 

As resinas Evolu-X (Dentsply) possuem a característica 

de nanohibridização o que a torna também um material 

indicado para restauração de dentes anteriores e posteriores, 

apresentando características de excelente polimento 

superficial e elevado brilho conforme afirma o fabricante.  

 

Figura 3 – Micrografias das amostras do Grupo 3 –a) 
aumento de 2000X; b) aumento de 1000X; c) aumento de 
500X; d) EDS da superfície da amostra. 

 
Fonte: arquivo próprio 
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Nas micrografias é possível observar uma uniformidade 

maior na distribuição das partículas da superfície do compósito 

em análise. Embora este seja classificado como nanohíbrido, 

sua superfície apresenta-se mais regular que o composto 

nanoparticulado; entretanto,observa-se uma maior diferença 

de tamanho e formas entre as partículas de carga, justificado 

pela constituição do material com partículas microhíbridas e 

nanopartículas. 

Os dados referentes à caracterização das amostras do 

Grupo 4 podem ser visualizados nasmicrografias ena análise 

por EDS na Figura (4). As resinas compostasEsthet-X 

(Dentsply), nanohíbridas,de acordo com o fabricante 

apresentam durabilidade, resistência ao desgaste e à 

propagação de fraturas. Foram desenvolvidas com um novo 

sistema de otimização de partículas de carga, resultando em 

uma distribuição de tamanhos de partículas mais homogênea. 

A nova tecnologia proporciona um polimento excepcional, 

mais rápido e brilho mais durável, mantendo seu manuseio 

agradável, além de ter excelentes propriedades físicas. 

As micrografias apresentam resultados semelhantes ao 

da resina Evolu-X(Dentsply) o que pode ser justificado pelo 

fato das resinas advirem do mesmo fabricante e apresentarem 

a mesma classificação, o que permite que elas possuam 

processos de fabricação semelhantes e tratamento das 

partículas, diminuindo assim qualquer disparidade que venha 

a existir na sua composição e forma. 
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Figura 4 – Micrografias das amostras do Grupo 4 - a) 
aumento de 2000X; b) aumento de 1000X; c) aumento de 
500X; d) EDS da superfície da amostra. 
 

 
Fonte: arquivo próprio 

 

A análise por EDS apresenta resultados bem variados 

entre os componentes inorgânicos das resinas analisadas isso 

se deve as diferentes formas de produção das resinas e a 

forma de tratamento dado as suas partículas conforme 

verificam Salazar, Denninson e Yaman(2013), nos seus 

estudos. 
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As resinas analisadas apresentam uma grande 

quantidade de carbono na sua superfície, o que resulta em um 

material mais biocompatível. A presença do oxigênio ilustra a 

necessidade que alguns compostos têm para se unirem e 

formarem compostos com melhores propriedades para o 

material restaurador, como é o caso do dióxido de silício 

(SiO2), a sílica, que exerce uma função dissecante, 

absorvendo a umidade e prolongando a vida útil da 

restauração. 

A zircônia além de melhorar a estética do material 

aumenta a translucidez e influencia diretamente na dureza, 

também apresentam um excelente desempenho mecânico, 

propriedades físicas e biocompatibilidade como afirma Salem 

et al., (2016), no seu estudo; sendo esta cerâmica observada 

nas caracterizações por EDS dos compósitos Filtek Z250 e 

Filtek Z350 XT (3M ESPE/USA). 

As partículas de zircônia podem também exercer um 

papel bem promissor entre a interação do material restaurador 

com o adesivo e subsequentemente com o substrato dental 

conforme Lopes, Spohr e Souza (2016), constatam em seus 

estudos, devendo este aspecto ser mais investigado.  

A combinação de partículas de SiO2 com Zircônia, no 

caso da resina Filtek XT Z350, não afeta o tamanho das 

moléculas; permitindo que a resina permaneça na 

classificação de nanoparticulada, conforme constatado nos 

estudos de Kaizeret al.,(2016),em que o tamanho do cristal 

das partículas de Alumínio e Zircônia não aumentaram após o 

revestimento de sílica,enquanto o mesmo não ocorreu com 

outras partículas. Este resultado pode ser atribuído ao fato que 
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a partícula assumiu o tamanho de aumento devido ao 

reservatório de sílica presente em torno dela e não do cristal 

na transformação de crescimento. 

Os estudos de Schneider et al.,(2016), confirmam que 

essa junção de partículas de sílica-zircônia melhoram as 

propriedades mecânicas do material, principalmente no que se 

refere àmicrodureza que é uma propriedade física essencial 

para esse tipo de material influenciando sua indicação clínica 

e longevidade. 

Segundo Rastelli etal., (2012),a aplicação da 

nanotecnologia a resinas compostas dentárias tem sido um 

grande avanço. Devido à dimensão reduzida das partículas há 

uma ampla distribuição, aumento da carga, redução do 

encolhimento advindo da polimerização eo aumento das 

propriedades mecânicas, como dureza, resistência à tração, 

resistência compresiva e resistência à fratura. 

Todas as resinas apresentam comportamentos 

diferentes pois o tamanho e a distribuição das partículas têm 

um efeito significativo nas propriedades e características das 

resinas não devendo estas serem encaradas de maneira 

unificada (QUEIROZ et al.,2010). 

 

4.CONCLUSÕES 

Pode-se concluir com este estudo que, os compósitos 

microhíbridoscurados caracterizados por Microscopia 

Eletrônica de Varredura, evidenciaram partículas de cargas 

inorgânicas com maior variação no tamanho das 

partículas.Nos compostos nanoparticulados, foi observada 
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maior uniformidade e melhor distribuição superficial das 

partículas inorgânicas, devido a uma melhor interação entre as 

cargas e a matriz orgânica. 

A Espectroscopia por Dispersão de Raios-X revelou a 

presença de elementos característicos desses compósitos, 

como C, O, Si, Al e Ba, comprovando a composição descrita 

pelo fabricante dos materiais analisados. Foi observada 

também a presença da cerâmica Zr, em alguns tipos de 

resinas compostas, que são descritas como resinas de uso 

universal, para dentes anteriores e posteriores, pelo aumento 

de sua resistência mecânica. 
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RESUMO: Com a popularização de tratamentos clareadores, 
torna-se evidente a necessidade de estudos que busquem 
entender os efeitos adversos desses tratamentos na estrutura 
dental. Sabendo que o tratamento clareador provoca 
desmineralização nos tecidos duros do dente, o presente 
estudo teve como objetivo avaliar a perda de cálcio causada 
por ataque ácido após tratamento clareador. Cinco dentes 
humanos foram seccionados em 4 amostras diferentes cada, e 
então as amostras foram divididas em quatro grupos, sendo 
um controle e três experimentais. Os grupos experimentais 
foram submetidos à clareamento dental, e então armazenados 
em saliva artificial por 24, 72 horas, e 15 dias. Em seguida, 
todos os grupos foram submetidos à ataque ácido em uma 
solução de ácido fosfórico a 37% e então foram avaliadas as 
quantidades de cálcio perdidas em cada amostra. Foi 
observado que o grupo controle teve a menor perda de cálcio, 
e o grupo armazenado em saliva artificial por 24 horas a 
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maior. Dentre os grupos experimentais, o grupo que passou 
15 dias em saliva artificial foi o que mostrou a menor perda 
mineral. Resultados sugerem que a perda mineral causada 
pelo clareamento dental é reversível, bem como apontam para 
uma possível influência do tempo no processo de recuperação 
dos minerais perdidos, e evidenciam a necessidade de cautela 
ao se realizar um tratamento clareador. 
Palavras-chave: Clareamento dental. Esmalte dentário. 

Peróxido de hidrogênio 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

Com a grande expansão das mídias digitais e uma 

propagação cada vez maior de imagens socialmente 

aceitáveis relacionadas à estética dental, a procura por 

tratamentos estéticos na área odontológica cresceu de forma 

significativa nos últimos anos, popularizando cada vez mais os 

tratamentos clareadores caseiros e em consultório.  

O elemento dentário é formado por quatro tecidos: o 

esmalte, a dentina, o cemento e a polpa. A polpa é o tecido 

mais interno, e o único tecido mole do dente, e também o que 

apresenta células. Na coroa dentária, temos a presença de 

dentina recobrindo a polpa, e a dentina é por sua vez coberta 

por esmalte (NELSON, 2015). O esmalte é um tecido 

altamente mineralizado e translúcido, que recobre a dentina na 

porção coronária do elemento. Na porção radicular, a dentina 

que protege a polpa é coberta por cemento. A dentina é um 

tecido duro formado por 70% de cristais de hidroxiapatita, 20% 

de matéria orgânica, e 10% de água (FEHRENBACH, 
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POPOWICS, 2015). Ela é rica em pequenos túbulos que estão 

em íntima relação com a polpa, cujas células possuem 

ramificações que se inserem nos túbulos dentinários, por onde 

também circula conteúdo líquido. A dentina é opaca e 

amarelada, e uma vez que o esmalte é translúcido, o tecido 

responsável pela coloração do dente é a dentina, cuja cor 

pode ser observada através do esmalte (FEHRENBACH, 

POPOWICS, 2015). 

Durante a vida do indivíduo, existe uma produção 

fisiológica de dentina e uma degradação de esmalte (por 

atritos da mastigação processos químicos, ou outros fatores), 

onde a camada de dentina fica mais espessa, fazendo com 

que os dentes escureçam naturalmente com a idade, 

(NEVILLE et al., 2015). Além do processo de escurecimento 

natural, ocorre também o acúmulo de pigmentosnos dentes 

decorrentes da alimentação, hábitos ou outros fatores, 

causando manchas.  

Neville, et al. (2015), classifica as manchas em dois 

grupos: extrínsecas e intrínsecas. As manchas extrínsecas 

são aquelas provenientes de agentes externos que entram em 

contato com a cavidade oral e, consequentemente, com os 

dentes. As substâncias mais associadas a esses tipos de 

manchas são o tabaco, café, vinho, e refrigerantes de cola. 

Essas manchas são mais superficiais e envolvem esmalte, 

podendo também envolver dentina. Já as manchas intrínsecas 

são aquelas advindas de fontes internas, geralmente durante o 

período de formação dos dentes, onde o pigmento se 

incorpora à estrutura dos mesmos, especialmente a dentina 

(WANG, et al. 2017). Essas manchas também podem ser 
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causadas por processos patológicos ou por desordens 

genéticas. As causas mais associadas a este tipo de 

pigmentação são as manchas por medicamentos como a 

Tetraciclina e Minociclina, materiais restauradores como o 

amálgama, e desordens genéticas como a Porfiria 

Eritropoiética Congênita, também conhecida como doença de 

Günther(NEVILLE et al., 2015).  

Independentemente de sua origem, manchas na 

dentição são um assunto de constante reclamação e procura 

de pacientes nos consultórios odontológicos (AL-ZAREA, 

2013), e a maior procura por tratamentos estéticos vêm 

provocando a expansão da Odontologia estética, bem como o 

número de tratamentos estéticos odontológicos, onde se 

destacam os clareamentos.  

Carey (2014) define o clareamento dental como um 

procedimento químico de quebra de pigmentos que resulta em 

uma cor mais clara do dente. O peróxido de hidrogênio é o 

principal componente ativo da quase totalidade dos 

clareadores, e em contato com o dente, por ser altamente 

instável, se decompõe em dois subprodutos, água e 

oxigênio.Devido ao seu baixo peso molecular, o oxigênio pode 

penetrar nas porosidades do esmalte e dentina, onde se liga 

às cadeias orgânicas dos pigmentos e quebra as ligações 

químicas das mesmas, promovendo assim o clareamento 

dental. Já o peróxido de carbamida em contato com a saliva 

decompõe-se em peróxido de hidrogênio e uréia, a qual 

decompõe-se em dióxido de carbono e amônia, elevando o pH 

da placa dental. Para que um tratamento deste tiposeja 

considerado de sucesso, é necessário que o agente químico 
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se difunda pelo esmalte dentário e chegue à dentina 

subjacente, eliminando assim manchas extrínsecas e 

intrínsecas (HUCK, et al., 2016), o que é possível através dos 

microporos que estão presentes no esmalte. 

Apesar do clareamento dental ser um tratamento 

considerado conservador, o uso indiscriminado desse tipo de 

tratamento pode trazer efeitos negativos (CARVALHO, et al., 

2015). Estudos comprovam que a difusão do agente clareador 

pela estrutura dental apresenta ofensa à polpa, e causa o 

efeito adverso mais comum dos tratamentos clareadores:  a 

sensibilidade.Este tipo de injúria à polpa pode prejudicar sua 

vitalidade, causando inflamações leves a graves no tecido e 

prejudicando a qualidade de vida do paciente (CARTAGENA, 

et al., 2015). Nos tecidos duros, a natureza ácida dos agentes 

clareadores provoca desmineralização, o que também deixa 

os dentes mais susceptíveis a sensibilidade, e pode causar 

outros efeitos adversos (PERDIGÃO, 2016). Estudos também 

observaram que a estrutura dentária fica mais suscetível às 

desmineralizações causadas por outros fatores que não o 

clareamento, como ataques ácidos provocados pela ingestão 

de frutas cítricas ou refrigerantes, após o mesmo, deixando 

clara a necessidade de estudos relacionados ao poder 

desmineralizador dos tratamentos clareadores, bem como 

seus efeitos à longo prazo nos tecidos dos dentes (CAREY, 

2014). 

 Deste modo, o objetivo do presente estudo é avaliar a 

influência do tratamento clareador no poder descalcificador do 

ácido fosfórico sobre a estrutura dentária, avaliando a 
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suscetibilidade do esmalte dental à desmineralização após tal 

tratamento. 

 

2 MATERIAIS E MÉTODO 

 

O presente estudo foi aprovado pela Comissão de 

Ética em Pesquisa da Universidade estadual da Paraíba (CEP 

– UEPB), mediante à Resolução 196/96 N: 0425.0.133.000-10. 

Neste estudo experimental in vitro, a amostra foi 

constituída por 05 incisivos centrais extraídos por problemas 

periodontais. Os mesmos foram limpos e imediatamente 

armazenados em água destilada até a sua utilização. Para a 

confecção das amostras utilizou-se um disco de carborundum 

acoplado a um motor de baixa rotação, e em seguida as 

coroas das unidades dentárias foram separadas da porção 

radicular ao nível da junção amelocementária. Ainda utilizando 

o disco de carborundum foi possível a confecção de facetas 

com o máximo de esmalte, através da eliminação das 

convexidades da face lingual.  

Em seguida as facetas foram seccionadas em quatro 

partes com tamanhos de aproximadamente 5x5mm cada 

fragmento. Para a facilitação do corte, foi construído porta 

amostra de cano plástico de 1 cm de altura, preenchido com 

gesso e inserida as facetas com a parte vestibular para cima. 

Depois de fixadas, com um lápis cópia foi feito a marcação da 

divisão da coroa em quatro partes. As quatro amostras 
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conseguidas de cada coroa foram lavadas em água abundante 

e armazenadas em recipientes com água destilada. 

Com uma balança de precisão (AG-200 GEHAKA) 

foram pesadas cada amostra onde o peso variou de 0,0771g a 

0,1618g. Com o auxílio de uma lixa d’água de granulação 600 

micras, foram retirados os excessos pela superfície interna do 

fragmento para que não ocorresse a modificação interna da 

sua geometria e as amostras, quando concluídas, tinham 

média de peso entre 0,0772g a 0,0850g. 

Os 05 dentes cedidos para estudo forneceram seus 

respectivos grupos de amostra (PH1; PH2; PH3; PH4; PH5). 

As 04 amostras provenientes de cada dente foram divididas 

em 04 grupos:  I - (C) Controle não foi utilizado nenhum 

agente clareador; II - (C-24h) Clareamento 24 horas, se 

utilizou o peróxido de hidrogênio a 35% (WhitenessHP)  e em 

seguida armazenado em saliva artificial por 24horas; o III - (C -

72h), Clareamento 72 horas utilizou o peróxido de hidrogênio 

a 35% (whitenessHP)  e foi armazenado em saliva artificial 

durante 72h, o grupo IV (C-15d) Clareamento 15 dias utilizou o 

peróxido de hidrogênio a 35% (whitenessHP)  e em seguida foi 

armazenado em saliva artificial durante 15 dias.  

Todas as amostras, exceto as do grupo controle, 

foram submetidas à tratamento clareador utilizando Peróxido 

de Hidrogênio à 35%, de nome comercial WhitenessHP. As 

amostras foram mantidas em contato com a substância 

clareadora por 90 minutos, e então foram lavadas em água 

corrente, secas com papel absorvente, e então armazenadas 

em saliva artificial contida em recipientes hermeticamente 
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selados. Estas amostras foram mantidas em estufa à 37º C, 

durante um período de tempo de prova especificado (24h, 72h 

e 15 dias), para que houvesse uma simulação da temperatura 

da cavidade oral. 

Todas as amostras, tanto do grupo controle quanto 

dos grupos experimentais foram submetidas ao mesmo 

procedimento experimental com ácido fosfórico. As amostras 

foram introduzidas em um recipiente com 30 ml da dissolução 

de ácido fosfórico a 37%, em agitação constante mediante um 

agitador (TS-2000 VDRL SHAKER) para homogeneizar a 

distribuição dos íons Ca2+. Os tempos de reação foram de 15, 

30 e 60 segundos. Foi retirada, a cada tempo indicado, 5ml da 

dissolução, utilizando uma micropipeta (Kacil) calibrada com 

pontas descartáveis. As extrações da dissolução foram postas 

em um recipiente de vidro com identificação e em seguida 

foram encaminhadas para a realização da análise de cálcio no 

Laboratório do Departamento de Química da UEPB. 

Para realizar a análise de cálcio, foram preparadas 

amostras contendo 2ml da dissolução do ácido fosfórico, com 

adição de 1ml de EDTA (substância quelante que aprisiona os 

íons Cálcio em sua estrutura) e 17ml de água destilada, 

totalizando 20 ml em cada amostra. 

Esta solução foi levada a uma máquina para 

determinação do cálcio denominada de Fotômetro de Chama. 

O capilar da máquina foi introduzido na solução preparada 

contida em um Becker para que houvesse uma filtragem e o 

aparelho fizesse a leitura do cálcio. Ao filtrar o cálcio a 

coloração da chama alterava a sua cor de azul para laranja 

(fig. 4), e um visor digital revelava o valor do cálcio em ppm. 



EFEITO DO PERÓXIDO DE HIDROGÊNIO SOBRE A CAPACIDADE 
DESCALCIFICANTE DO ÁCIDO FOSFÓRICO SOBRE O ESMALTE 

DENTÁRIO 

79 
 
 
 

Entre cada amostra analisada o capilar era utilizado para filtrar 

água destilada, para que uma lavagem do mesmo fosse 

efetuada, assegurando a não contaminação da 

amostraseguinte. Em seguida uma amostra de solução do 

ácido fosfórico puro foi levada a máquina para a determinação 

do valor do cálcio presente na mesma.  

Para a obtenção do real valor de cálcio perdido de 

cada grupo, foi diminuído de cada valor encontrado das 

amostras o valor de cálcio da solução pura do ácido fosfórico, 

assegurando assim que o valor obtido em cada amostra era 

de fato o valor do cálcio perdido durante o experimento. 

Os dados obtidos após a mensuração do cálcio foram 

registrados na forma de banco de dados do programa de 

informática SPSS (StatisticalPackage for Social Sciences) 

para Windows, versão 15.0, e analisados por meio de 

estatística descritiva e inferencial. Para os procedimentos 

descritivos, foram apresentadas medidas de tendência central 

(média) e de variabilidade (desvio-padrão e amplitude), ao 

passo que para os de inferência estatística, foram utilizados os 

testes de Kruskall-Wallis e Friedman. Ambos os testes têm 

como base a estatística não-paramétrica (indicadas quando 

N≤30), e objetivam identificar diferenças entre grupos. 

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Para estimar o poder descalcificante do ácido fosfórico 

sobre o esmalte dental em diferentes grupos, foi calculado 

seus diferentes pesos a partir da quantidade de cálcio que 

passa a dissolução de ácido fosfórico a 37%. O peso inicial 
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médio dos grupos variou de 80,43 (G-15d) à 83,90 (Controle). 

Após 15 segundos do contato com o referido produto, 

observou-se pesos variando de 78,06 (G-15d) à 81,26 

(Controle). O desvio-padrão do grupo controle foi o menor 

(DP=1,85). Após 30 segundos, também foi feita uma avaliação 

e constatado um peso mínimo aproximado entre os grupos G-

24h (M=75,82) e G-15d (M=75,76). Considerando que o G-15d 

apresenta uma perda constante nos diferentes momentos 

observados. Após 60 segundos, esta observação se reproduz 

e o grupo que apresenta o menor peso mínimo é o G-24h 

(M=73, 58). Estas informações estão discriminadas na Tabela 

(1) e podem ser visualizadas na figura (1). 

 

Tabela 1. Estatísticas descritivas do poder descalcificante do 
ácido fosfórico a 37% sobre o esmalte dental em dentes 
humanos, nos grupos controle, e após 24 e 72 horas e 15 
dias. 

Grupos 
Peso Inicial 

(M±DP) 

Após 15 seg 

(M±DP) 

Após 30 seg 

(M±DP) 

Após 60 

seg 

(M±DP) 

Controle 83,90±2,33 81,26±1,85 79,31±2,14 77,59±2,13 

G-24h 82,20±3,47 79,32±3,70 75,82±3,90 73,58±3,74 

G-72h 81,72±4,45 80,40±4,76 78,70±4,46 77,42±4,65 

G-15d 80,34±3,26 78,06±2,92 75,76±2,71 74,12±3,08 
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Figura 1. Poder descalcificante do ácido fosfórico em 
diferentes grupos. 

 
Fonte: SSPS 

 

A partir da representação gráfica da figura (1), pode-se 
observar que o grupo G-24h foi o que apresentou o menor 
peso final, a partir, portanto, da perda de cálcio. Para estimar 
se esta perda apresenta diferenças significativas entre os 
grupos, os dados foram submetidos ao teste de Kruskal-
Wallis. Os resultados encontrados apontam uma 
perdaaproximada entre os grupos decorridos 15 segundos, de 
forma que não se pode estimar diferenças estatisticamente 
significativas entre elas. No entanto, transcorridos 30 e 60 
segundos, observa-se uma diferença significativa do ponto de 
vista estatístico: o grupo G-24h apresenta a maior perda de 
cálcio (KW=8,151; p=0,043), ao passo que o G-72h, apresenta 
a menor perda do mesmo (KW=8,085; p=0,044), conforme 
consta na Tabela (2). 
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Tabela 2. Estatísticas descritivas e inferenciais da quantidade 
de cálcio que passa a dissolução de ácido fosfórico a 37% nos 
grupos Controle, G-24h, G-72h e G-15d 

Grupo

s 

Perda c/ 15 seg 

(M±DP) 

Perda c/ 30 seg 

(M±DP) 

Perda c/ 60 seg 

(M±DP) 

Friedman (p) 

Control

e 
2,64±0,49 1,95±1,24 1,72±0,64 

2,842 

(0,241) 

G-24h 2,88±1,63 3,50±1,01 2,24±0,74 
1,200 

(0,549) 

G-72h 1,32±0,75 1,70±0,75 1,28±0,26 
1,200 

(0,549) 

G-15d 2,28±0,88 2,30±0,73 1,64±0,45 
2,800 

(0,247) 

KW (p) 5,979 (0,113) 8,151 (0,043) * 8,085 (0,044)*  

* Diferença estatisticamente significativa ao nível de 5%. 
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Figura 2. Quantidade de cálcio que passa a dissolução de 

ácido fosfórico a 37% nos grupos Controle, G-24h, G-72h e G-

15d.  
 

 
Fonte: SSPS 

 

É sabido que o tratamento clareador, devido ao seu pH 

e ao processo de oxidação, é naturalmente desmineralizador, 

e estudos encontraram resultados que reafirmam que a perda 

de minerais e a diminuição na microdureza dos tecidos 

dentários são significativos após um tratamento deste tipo 

(VASCONCELOS, et al., 2017; CAREY, 2014; ATTIA, et al., 

2015; COCESKA, et al., 2015). A perda de minerais altera a 

composição dos tecidos dentários, podendo afetar a forma, 

sensibilidade, e função dos dentes (WEST, JOINER, 2014)e 

tais alterações advindas do tratamento clareador podem 
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muitas vezes levar o paciente a buscar tratamento adicional 

para buscar diminuir sintomas e desconfortos(CAREY, 2014). 

Esta desmineralização é, no entanto, reversível, e pode ser 

auxiliada pelo uso de dentifrícios remineralizadores 

(COCESKA, et al., 2015), revertendo assim o quadro de perda 

mineral inicial causado pelo clareamento, porém é preciso que 

a estrutura tenha tempo para se recuperar, tendo em vista que 

o processo de remineralização é gradativo e, a depender dos 

hábitos do paciente, vagaroso. 

Deste modo, os achados deste estudo condizem com 

resultados encontrados na literatura, uma vez que as amostras 

utilizadas mostraram uma menor desmineralização no grupo 

controle, mostrando assim que o clareamento provoca a 

suscetibilidade dentária à perda mineral. Tal achado é 

confirmado pela menor perda de cálcio no grupo experimental 

que passou 15 dias em armazenamento em saliva artificial, e 

teve, portanto, mais tempo para passar pelo processo de 

remineralização. Além disso, grupo experimental que mostrou 

maior perda de cálcio após o clareamento foi o grupo 

armazenado por apenas 24 horas em saliva artificial, 

reafirmando a influência do tempo na recuperação da estrutura 

dentária após tratamento clareador. O efeito de recuperação 

da estrutura dental observado por este estudo pode ainda ser 

otimizado pela utilização de recursos clínicos e/ou caseiros 

que visam remineralizar a estrutura dentária, como a aplicação 

tópica de flúor em clínica e a utilização de dentifrícios 

remineralizadores. 
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4 CONCLUSÕES  

 

 O tratamento clareador, apesar de ser considerado 

conservador, pode trazer efeitos adversos à estrutura dental e 

à polpa, demandando cuidado e atenção profissional.  

A utilização de um agente clareador acarreta em perda 

de minerais dos tecidos duros do dente, deixando o mesmo 

mais frágil a ataques ácidos. Esta perda mineral é, no entanto, 

reversível, e pode ser superada através de tratamentos 

remineralizadores e acompanhamento profissional adequado, 

e mais importante, com o tempo adequado de recuperação, 

tomando-se os cuidados necessários durante esse tempo. 

A clara influência do tempo no processo de 

remineralização da estrutura dental evidencia a importância de 

uma correta orientação ao paciente, bem como a adoção de 

bons hábitos pelo mesmo, pois o sucesso e a durabilidade do 

tratamento clareador (e também do tratamento 

remineralizador) depende dos cuidados tomados durante o 

tempo necessário para a recuperação das estruturas 

dentárias. É de suma importância, portanto, que o profissional 

obedeça ao tempo entre as sessões de clareamento, bem 

como entre diferentes procedimentos clareadores, e tenha 

conhecimento quanto aos efeitos de tais procedimentos, 

mantendo-se atualizado quanto às técnicas clareadoras e 

recomendações ao tratamento, e dedicando-se à devida 

recuperação da estrutura dentária, de modo a assegurar a 

qualidade de vida e satisfação do paciente. 

O clareamento dental é, portanto, uma opção viável na 

melhora estética da dentição de pacientes, apresentando 
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impacto positivo na qualidade de vida dos mesmos, contanto 

que sejam respeitadas as condições pós-tratamento, com 

pouca possibilidade de efeitos adversos não reversíveis, e 

resultados satisfatórios na grande maioria dos casos, sendo 

um tratamento, de fato, conservador.  
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RESUMO: O aumento mundial da prevalência da erosão 
dentária, nos últimos anos, tem atraído a atenção da 
comunidade científica. Assim, este estudo teve por objetivo 
atualizar os conceitos relacionados com o diagnóstico, 
prevenção e tratamento da erosão dentária, através de uma 
revisão bibliográfica atualizada.  A erosão é uma patologia 
oral, caracterizada pela dissolução mineral da superfície 
dentária, proveniente do contato frequente com ácidos, sem o 
envolvimento de bactérias. A sua etiologia é multifatorial e 
envolve a interação de fatores químicos, biológicos e 
comportamentais. O seu diagnostico é realizado clinicamente, 
apresentando uma lesão com perda de brilho da superfície do 
esmalte ou pela presença de pequenas concavidades, quando 
a doença encontra-se em estágios mais avançados. Existem 
diversas estratégias para prevenir e tratar a erosão dentária, 
dentre as quais a aplicação tópica de flúor, por meio do uso de 
dentifrícios fluoretados. Os dentifrícios possibilitam a 
remineralização do esmalte superficial amolecido e permitem 
que o flúor permaneça por mais tempo, no interior da cavidade 
bucal,em contato com os elementos dentários. Ademais, o 
flúor também contribui para a neutrilização rápida do pH  
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bucal, diante de um desafio erosivo. Portanto, pode-se concluir  
a lesão de erosão não pode ser negligenciada e que o 
cirurgião-dentista tem um papel fundamental no seu 
diagnóstico clínico, prevenção e tratamento.  
Palavras-chave:Erosão dentária.Esmalte.Flúor. 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

A erosão dental é definida como uma dissolução 

mineral da superfície dentária, de natureza progressiva, sem o 

envolvimento de bactérias, provocada por ácidos presentes no 

meio bucal (LUSSI et al., 2011; JOHANSSON et al., 2012). 

Atualmente, a comunidade científica tem despertado o seu 

interesse para o estudo desta patologia em virtude do 

aumento da sua prevalência, afetando diferentes grupos 

etários, na popualção mundial (JAEGGI; LUSSI, 2014; MAFLA 

et al, 2017; SALAS et al., 2017), com uma incidência média 

estimada entre 3,5% e 18% ao ano (JAEGGI; LUSSI, 2014).  

A etiologia da erosão dentária é multifatorial, pois 

envolve a interação de fatores químicos, biológicos e 

comportamentais, que desencadeiam uma desmineralização, 

por ácidos ou agentes quelantes, do tecido dentário 

mineralizado, que podem ter origem intrínsea ou extrínseca 

(CARVALHO et al., 2014).  

Os fatores etiológicos extrínsecos incluem os ácidos 

advindos da dieta, da ingestão de medicamentos e das 

doenças ocupacionais (BARBOUR; LUSSI, 2011; CARVALHO 

et al., 2014; JAEGGI; LUSSI, 2014). Os fatores de natureza 

intrínseca estão relacionados com as condições próprias do 

indivíduo, por exemplo, o contato freqüente com as 
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substâncias ácidas do suco gástrico, situação presente no 

refluxo gastro-esofágico e/ou nos distúrbios como a bulimia 

(LUSSI et al., 2011; LUSSI; CARVALHO, 2014).  

Esta diversidade de fatores etiológicos permite explicar 

porque alguns indivíduos apresentam maior risco à erosão do 

que outros (WANG; LUSSI, 2012; LUSSI; CARVALHO, 2014). 

Clinicamente, a lesão de erosão é notada pela perda de brilho 

na superfície do esmalte ou pela presença de pequenas 

concavidades, quando a doença encontra-se em estágio mais 

avançado (CARVALHO et al., 2014).  

Um melhor entendimento sobre o ambiente bucal e a 

erosão tem resultado em mudanças significativas na sua 

prevenção e tratamento (LUSSI; HELLWIG, 2014). Estudos 

têm sido desenvolvidos com o intuito de encontrar formulações 

e componentes eficazes para auxiliar na 

prevenção/remineralização da erosão (ROCHEL et al., 2011; 

OLIVEIRA et al., 2016a,b; ALENCAR et al., 2017; JOÃO-

SOUZA et al., 2017). Vários métodos e produtos têm sido 

propostos para promover a remineralização, tais como: a 

saliva (IONTA et al., 2014; ALENCAR et al., 2016; BAUMANN 

et al., 2016), os enxaguatórios bucais (OLIVEIRA et al., 

2016b), vernizes fluoretados (COMAR et al., 2015), os 

dentifrícios com diversos componentes e concentrações de 

flúor (NEHME et al., 2016; SOARES et al., 2017), a caseína 

fosfopeptídica, o fosfato de cálcio amorfo e o fosfosilicato de 

sódio e cálcio (OLIVEIRA et al., 2016a; SOARES et al., 2017).  

Diante do exposto, este trabalho teve por objetivo fazer 

uma revisão da literatura dos principais aspectos da 

problemática erosão dentária, enfatizando a sua prevalência, 

etiologia, características clínicas e histológicas, fatores 
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químicos e o papel da saliva e dos dentifrícios fluoretados na 

sua prevenção e remineralização. 

 

2. MATERIAIS E MÉTODO 

 

Este estudo consistiu numa revisão da literatura, com 

caráter descritivo. Foi realizada a pesquisa literária nos sites 

MeDLINE e PubMed para trabalhos de 2010 a 2017. Utilizou-

se os seguintes descritores: “enamel erosion”, 

“remineralization”, “saliva”, “fluoride” e “toothpaste”. Os títulos 

e resumos foram exibidos pela primeira vez antes que os 

artigos de texto completo fossem considerados. Foram 

selecionados apenas os artigos científicos em inglês. A 

inclusão de estudos, extração de dados e avaliação de 

qualidade foram realizadas de forma independente e em 

duplicado, por dois membros da equipe de revisão. Os 

desentendimentos foram resolvidos por discussão e consenso 

ou por um terceiro. Foram excluídos os trabalhos de 

conferência e resumos. 

Para organizar as ideias centrais, o texto foi dividido nas 

seguintes seções: definição, etiologia e prevalência da erosão 

dentária; características clínicas e histológicas da erosão 

dentária; fatores químicos relacionados à erosão dentária; a 

saliva e a erosão; o flúor e suas aplicações na erosão 

dentária. 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 
 A erosão dental é uma patologia conhecida há várias 

décadas. No entanto, a sua frequência e distribuição tem 
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mudado ao longo dos anos. Estudos tem se intensificado com 

o intuito de conhecer as suas formas de atuação e interação 

com os tecidos mineralizados na cavidade oral. Para tanto, a 

seguir foram descritos os aspectos mais relevantes, 

encontrados na literatura, para que se possa entender e 

prevenir a erosão dental. 

 

Definição, etiologia e prevalência da erosão dentária 

 

Durante muito tempo a erosão dentária foi de pouca 

importância para clínicos e pesquisadores, entretanto, na 

última década, ela tem chamado atenção da comunidade 

científica em virtude do aumento crescente e constante na sua 

prevalência e etiologia multifatorial (JAEGGI; LUSSI, 2014; 

LUSSI; CARVALHO, 2014; SHAHBAZ et al., 2016; MAFLA et 

al, 2017; SALAS et al., 2017). Estudos relatam significativas 

taxas de prevalência da erosão dentária, podendo variar de 

15% a 57%, sobretudo em indivíduos jovens (ALVES et al., 

2015; SHAHBAZ et al., 2016; MAFLA et al., 2017). Segundo 

Carvalho et al. (2014) e Alvarez et al. (2015), o risco e a 

progressão da erosão dentária é ainda maior na dentição 

decídua, visto que esses elementos dentários apresentam 

uma camada mais fina de esmalte. 

O termo clínico erosão dentária é usado para descrever 

uma lesão, não cariosa, que apresenta perda progressiva e 

irreversível de tecido dental mineralizado, devido ao processo 

químico de dissolução ácida, sem o envolvimento de 

microrganismos (GANSS et al., 2014; WEST; JOINER, 2014).  

Os ácidos responsáveis pela erosão não são produzidos pela 
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flora intraoral, mas advindos de fontes extrínsecas, 

ocupacionais ou intrínsecas (CARVALHO et al., 2014).   

Os fatores extrínsecos envolvem: dieta rica em 

alimentos e bebidas ácidas; ingestão frequente de 

medicamentos com caráter ácido, como, por exemplo: a 

vitamina C; exposição à ácidos presentes no meio ambiente, 

como no caso de trabalhadores de indústrias químicas, ou a 

permanência prolongada em piscinas cloradas (BARBOUR et 

al., 2011; CARVALHO et al., 2014). No entanto, a fonte 

extrínseca mais estudada e de maior importância é a dieta, 

que pode incluir inúmeros componentes e produtos com 

composição complexa e grande potencial para causar um 

dano erosivo (CARVALHO et al., 2014). Além dos ácidos 

dietéticos, o estilo de vida não saudável, como o consumo de 

drogas, o excessivo consumo de álcool e a dieta 

lactovegetariana, podem aumentar o risco de erosão (LUSSI; 

HELLWIG, 2014; BARBOUR; LUSSI, 2014). Portanto, os 

fatores comportamentais também podem influenciar 

decisivamente na progressão da erosão dentária (BARBOUR; 

LUSSI, 2014).  

A ocupação também pode ser considerado como um 

fator extrínseco para o desenvolvimento da erosão dentária 

(BARBOUR; LUSSI, 2014; LUSSI; CARVALHO, 2014). 

Trabalhadores de indústrias químicas ou, aqueles que atuam 

como provadores de vinho, apresentam  maior risco de 

desenvolver  lesões  erosivas nos elementos dentários, devido 

ao aumento do contato ácido-dente (LUSSI; HELLWIG, 2014). 

Além destes, atletas profissionais ou aqueles que praticam 

exercícios excessivos, devido a grande exposição à bebidas 

esportivas, com baixo pH, ou o aumento do refluxo 
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gastroesofágico, resultante do exercício extenuante, podem 

desenvolver a erosão induzida pelo esporte (LUSSI et al., 

2011). A severidade da erosão tende a aumentar com os anos 

de exposição ocupacional (GANSS; LUSSI, 2014). 

Os principais fatores intrínsecos são doenças que 

promovem diminuição do fluxo salivar, e distúrbios alimentares 

e/ou gastroesofágicos que tenham como consequência a 

constante regurgitação do suco gástrico (LUSSI; CARVALHO, 

2014). Em geral, o conteúdo gástrico ácido que entra na boca 

pode desgastar os dentes se estiverem em contato com os 

tecidos dentários mineralizados, regularmente, durante algum 

tempo (LUSSI et al., 2011). Os cirurgiões-dentistas são 

frequentemente os primeiros a descobrir os sinais clínicos 

desses distúrbios alimentares, detectando mudanças 

estruturais dos tecidos duros dentários e, portanto, induzindo 

diagnósticos e terapêuticas gerais (LUSSI; CARVALHO, 

2014).  

Esse novo cenário, desenhado nos últimos anos, pode 

estar relacionado à mudança de estilos de vida, que envolvem 

um aumento na quantidade total e frequência de consumo de 

alimentos e bebidas ácidas (LUSSI; CARVALHO, 2015). Os 

adolescentes representam o segmento populacional com 

maior risco de desenvolver lesões de erosão dentária, devido 

a seus hábitos alimentares (MULLER-BOLLA et al., 2015; 

MAFLA et al., 2017). Portanto, para evitar a erosão, deve-se 

enfatizar o diagnóstico precoce e estratégias preventivas 

adequadas, identificando os grupos de risco para o seu 

desenvolvimento (LUSSI et al., 2011; LUSSI; HELLWIG, 

2014). 
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Características clínicas e histológicas da erosão dentária 

 

O esmalte é um dos tecidos mais importantes do dente, 

tanto pelo aspecto funcional quanto pelo ponto de vista 

estético. Ele é um tecido acelular, composto de 

aproximadamente 85% do seu volume de mineral, formado por 

uma hidroxiapatita cabonatada deficiente em cálcio, pois 

apresenta cálcio (Ca10), fosfato (PO4) e hidroxila (OH), 

facilmente substituíveis pelo sódio (Na+), Magnésio (Mg2+), 

carbonato (CO3), e flúor (F-) (WEST; JOINER, 2014). Essas 

substituições na rede de cristais minerais, especialmente pelo 

carbonato, deixam a estrutura fragilizada e de fácil dissolução 

ácida. Apesar do seu alto conteúdo mineral, o espaço entre os 

cristais do esmalte é ocupado por água, em 12% do seu 

volume, e material orgânico, em 3% do seu volume (BUZALAF 

et al., 2011). É neste espaço cheio de fluido que ocorrem as 

reações de desmineralização e remineralização (SHELLIS et 

al., 2014). 

A perda parcial de mineral na superfície, resultante do 

ataque ácido, leva a uma perda irreversível de tecido 

mineralizado e é acompanhado por um amolecimento 

progressivo da superfície, o que tende a aumentar com a 

exposição contínua aos ácidos (GANSS et al., 2014; WEST; 

JOINER, 2014). Esse processo faz com que as superfícies de 

esmalte erodidas fiquem vulneráveis a forças mecânicas, 

como as da escovação (LUSSI et al., 2011; PORCELLI et al., 

2015). A abrasão da escovação remove o tecido superficial 

fragilizado (SOARES et al., 2017). E, nos processos de 

remineralização da erosão, o ganho mineral ocorre em parte, 

no esmalte superficial desmineralizado, diferentemente da 
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lesões iniciais de cárie, que remineralizam a estrutura 

subsuperficial do esmalte (LUSSI et al., 2011). 

O diagnóstico da erosão consiste em uma integração de 

informações obtidas no exame clínico dos elementos 

dentários, no uso de exames complementares, na conversa 

com o paciente e no conhecimento biológico do profissional 

(GANSS; LUSSI, 2014). Um diagnostico adequado não pode 

ser realizado sem a inspeção cuidadosa dos elementos 

dentários e tecidos bucais adjacentes (GANSS; LUSSI, 2014).  

Os primeiros sinais da erosão são difíceis de serem 

diagnósticados (CARVALHO et al., 2014). Eles se apresentam 

como uma superfície lisa, sem brilho e às vezes áspera 

(LUSSI; CARVALHO, 2014; LUSSI; HELLWIG, 2014). Nos 

estágios mais avançados são observadas alterações na 

morfologia do elemento dentário. Em superfícies lisas, as 

áreas convexas aplainam ou começam a apresentar 

concavidades, cuja largura excede a profundidade e bordas 

circulares sem ângulos nítidos podem estar presentes 

(CARVALHO et al., 2014). As lesões iniciais estão localizadas 

na região coronal a partir da junção amelocementária, com 

uma borda intacta de esmalte ao longo da margem gengival, 

que pode ser explicada devido a alguns remanescentes de 

placa, que atuam como barreira de difusão para ácidos ou 

devido a um efeito neutralizante do líquido sulcular, que é 

ligeiramente alcalino. Conforme a erosão dentária evolui, 

ocorre um arredondamento das cúspides, aparecimento de 

sulcos nas cúspides e bordas incisais e restaurações acima do 

nível das superfícies dos dentes adjacentes. Em casos graves, 

toda a morfologia oclusal desaparece (WANG; LUSSI, 2012; 

GANSS; LUSSI, 2014). 
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Fatores químicos relacionados à erosão dentária 

 

Numerosos episódios de exposição à agentes ácidos 

desencadeiam o processo erosivo. A taxa de dissolução do 

esmalte dental é influenciada por muitos fatores além da sua 

solubilidade, como: as propriedades da solução, a estrutura 

dos tecidos dentários e a forma como estes dois outros 

influenciam nas interações com os ácidos (SHELLIS et al., 

2014). Ademais, a frequência e duração do contato com o 

ácido pode determinar o desenvolvimento e a progressão das 

lesões de erosão (AYKUT-YETKINER et al., 2013). 

O potencial erosivo de uma bebida ácida ou gênero 

alimentício não depende, exclusivamente, do seu valor de pH, 

mas também da sua associação com o seu conteúdo mineral, 

a sua acidez titulável, a sua capacidade tampão e as suas 

propriedades de quelação do cálcio (WANG; LUSSI, 2012).   

A capacidade tampão e o pH são considerados 

importantes fatores na cinética da erosão (SHELLIS et al., 

2014). O valor de capacidade tampão é, geralmente, utilizado 

em química para definir a habilidade de uma solução para 

manter seu valor de pH (WANG; LUSSI, 2012). Portanto, 

quanto maior a capacidade tampão da bebida, maior será o 

seu desafio erosivo, e maior a quantidade de saliva necessária 

para neutralizar o ácido (WANG; LUSSI, 2012). 

O pH é um valor que proporciona uma medida inicial da 

concentração de íons de hidrogênio dissociado, no entanto, 

não indica o conteúdo total do ácido presente em uma bebida 

(LUSSI et al., 2011). O pH crítico  corresponde ao valor no 

qual uma solução encontra-se apenas saturada em relação ao 

mineral. Se o valor do pH da solução estiver abaixo do valor 
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crítico, ela está subsaturada e pode dissolver o tecido, 

enquanto que a hipersaturada, que ocorrerá com o pH acima 

do crítico, não permitirá a dissolução e pode precipitar 

minerais na superfície do esmalte (LUSSI et al., 2011). Sendo 

assim, está claro que o pH tem um efeito profundo na taxa de 

dissolução do esmalte (BARBOUR; LUSSI, 2014). 

A titulação ácida sugere, de forma mais precisa, o teor 

total de ácido presente, pois é caracterizada pela 

concentração total de todas as espécies de ácidos que se 

dissociam para fornecer íons H+ entre os valores de pH iniciais 

e finais (SHELLIS et al., 2014). A acidez titulável geralmente é 

medida para pH 5,5 ou pH 7,0 (BARBOUR et al., 2011). O 

impacto desta medida parece ser dependente, até certo ponto, 

do pH da solução (BARBOUR; LUSSI, 2014). 

Assim, quando o dente está em contato com soluções 

ácidas, ocorre a seguinte reação: uma pequena quantidade de 

mineral dentário se dissolve, liberando íons Ca, P e OH. Este 

processo continua até que a solução esteja saturada em 

relação a hidroxapatita. Nesse ponto, a taxa de dissolução 

mineral é igual à taxa de precipitação mineral (WANG; LUSSI, 

2012). Os alimentos e bebidas, que apresentam um potencial 

erosivo, geralmente possuem pequenas quantidades de cálcio 

ou fosfato, de modo que estão subsaturadas em relação ao 

tecido mineralizado. E, assim, ocorre o processo de 

desmineralização do elemento dental, com a  perda de íons da 

superfície do esmalte para a solução, até que esta se torne 

saturada em relação a hidroxiapatita (LUSSI; CARVALHO, 

2015).A desmineralização dos cristais de hidroxiapatita, 

adjacentes a solução ácida, diminuirá consideravelmente 

quando ocorrer um aumento de pH no local, devido a 
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dissolução da superfície do dente, causando a liberação de 

íons  para a camada adjcente ao esmalte. Entretanto, se 

houver um aumento na agitação da solução dentro da boca, o 

processo de dissolução continuará, visto que os íons 

presentes na solução, adjacentes ao dente, estarão sendo 

constantemente trocados, e nenhum grau de saturação será 

atingido (BARBOUR; LUSSI, 2014, SHELLIS et al., 2014). 

 

A Saliva e a Erosão dentaria 

 

A saliva é um líquido, produzido pelas glândulas 

salivares, que desempenha funções de digestão, através da 

amilase salivar, lubrificação, hidratação e formação do bolo 

alimentar. A sua constituição é dada por componentes 

orgânicos e inorgânicos. Entre os componentes inorgânicos, o 

bicarbonato está relacionado à sua capacidade de 

tamponamento, enquanto o cálcio e o fosfato permitem a 

manutenção da integridade do mineral dentário (BUZALAF et 

al., 2012). Os elementos orgânicos incluem: as glicoproteínas 

salivares, que podem ser mucosas (mucinas) ou serosas 

(glicoproteínas ricas em prolina), e a amilase salivar, que são 

enzimas salivares produzidas principalmente pelas glândulas 

parótidas e submandibulares (BAUMANN et al., 2016). 

A dissolução do esmalte na erosão dentária é um 

processo dinâmico que inicia com um amolecimento da 

superfície do esmalte seguido pela perda desse tecido 

superficial (LUSSI et al., 2011). Uma vez que ocorre a perda 

de superfície, o mineral não consegue mais ser substituído, 

então a erosão neste estágio é considerada um processo 

irreversível e pode resultar em exposição dentinária e pulpar 
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(JAEGGI; LUSSI, 2014). Diante da sua funcionabilidade e 

composição, a saliva humana é o fator biológico mais importante 

com capacidade de prevenir a desmineralização da superfície do 

elemento dentário devido: (a) à sua capacidade de diluir e 

neutralizar os ácidos, (b) formar um agente protetor recobrindo 

a superfície do elemento dentário, e (c) fornecer cálcio, fosfato 

e flúor para o esmalte e dentina que foram erodidos, 

favorecendo o processo de remineralização (BUZALAF et al., 

2012; HARA; ZERO, 2014). 

Após a erosão, as interações iónicas entre a superfície 

dentária desmineralizada e a saliva podem ocorrer, 

principalmente com íons de cálcio, fosfato e fluoreto (HARA; 

ZERO, 2014). A saliva age neutralizando os compostos 

presentes no meio bucal. Quando o pH é superior a 5,5, a 

remineralização ocorrerá naturalmente, uma vez que a saliva é 

supersaturada em relação ao mineral dentário. Além disso, 

quando existe a presença de flúor na solução durante o 

processo de desmineralização, a solução ficará altamente 

saturada em relação a hidroxiapatita, acelerando o processo 

de remineralização e podendo levar a adsorção do flúor  na 

superfície do elemento dental. Dessa forma, a hidroxiapatita 

agora agregada de flúor, e com baixo teor de carbonato, 

formará uma fase mineral menos solúvel, que será cada vez 

mais prevalente e tornará o esmalte mais resistente a futuros 

desafios ácidos (BUZALAF et al., 2012).  

Uma outra maneira de proteção é pela formação da 

película salivar, na superfície dentária (BAUMANN et al., 

2016). No momento em que o dente entra em erupção na 

boca, essa proteção já começa a se formar. A película é 

derivada de proteínas salivares específicas e lipídios que se 
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ligam à superfície do dente (SHELLIS et al., 2014). Quando 

uma solução ácida entra em contato com o esmalte, para 

interagir com o elemento dentário, ela deve primeiro se 

difundir através da película adquirida (WANG; LUSSI, 2012). A 

formação da película ocorre devido a interações iônicas e 

hidrofóbicas, ou a partir das forças de van der Waals, entre as 

proteínas e a superfície do esmalte (HANNIG; HANNIG, 2014). 

Este processo é seletivo, pois apenas um conjunto especifico 

de proteínas salivares está presente na película (HANNIG; 

HANNIG, 2014), fazendo-a manter a integridade e a 

homeostase mineral na superfície do esmalte (HARA; ZERO, 

2014).  

 

O flúor e suas aplicações na erosão dentária 

 

A descoberta do efeito preventivo do flúor (F) 

transformou-o no principal agente utilizado no combate a 

erosão dentária (ROCHEL et al., 2011; HUYSMANS et al, 

2014; PORCELLI et al., 2015; FITA; KACZMAREK, 2016; 

OLIVEIRA et al., 2016a,b). O fluoreto controla o 

desenvolvimento de lesões, principalmente através do seu 

efeito tópico, atuando nos processos de desmineralização e 

remineralização que ocorrem na interface entre a superfície do 

dente e os fluidos orais (BUZALAF et al., 2011; JOHANSSON 

et al., 2012). 

Os íons flúor de ação tópica são, em parte, adsorvidos 

na superfície do cristal e mantêm um equilíbrio dinâmico com 

os íons fluoreto que estão presentes nas soluções nas 

imediações do elemento dentário, e essa adsorção de flúor na 

superfície leva à conversão parcial do cristal em 
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fluorhidroxiapatita e, portanto, reduz a solubilidade da 

superfície (BUZALAF et al., 2011;ROCHEL et al., 2011 ). Além 

disso, o fluoreto presente na solução também vai atuar 

interferindo no processo de des-remineralização. Assim, esse 

é um mecanismo de proteção direta contra a 

desmineralização, através da adsorção de fluoreto nos cristais 

(LUSSI; CARVALHO, 2015). 

A formação do fluoreto de cálcio (CaF2) é decorrente 

dos íons de cálcio originários da saliva ou em parte do dente, 

quando são aplicadas soluções de fluoreto ligeiramente ácidas 

(LUSSI; CARVALHO, 2015), podendo acontecer em duas 

etapas. Inicialmente acontece uma ligeira dissolução da 

superfície do esmalte, liberando íons cálcio, e, posteriormente, 

estes reagirão com o flúor que é aplicado, formando os 

glóbulos de CaF2, que se precipitam sobre superfícies de 

esmalte, biofilme e película salivar. Estes glóbulos, em baixo 

pH, são dissolvidos e liberam o flúor e o cálcio para atuarem 

contra o processo de desmineralização (BUZALAF et al., 

2011). Quando o agente erosivo é neutralizado e removido da 

superficie dentária, o cálcio e o fosfato salivar podem 

remineralizar o esmalte erodido (REN et al., 2011)  

A escovação com dentifrícios fluoretados, portanto, 

mostra-se como uma forma eficaz para aumentar a 

disponibilidade de flúor na cavidade oral (BUZALAF et al., 

2011; TENUTA; CURY, 2010; YOUNG; TENUTA, 2011). Os 

efeitos benéficos dos dentifrícios fluoretados para a prevenção 

e tratamento da erosão estão relatados em diversos estudos in 

vitro e in situ (HARA; ZERO, 2014; PORCELLI et al., 2015; 

NEHME et al., 2016;  SOARES et al., 2017), demonstrando 

que há influências da sua composição e habilidades para 
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aumentar a absorção de flúor pelo esmalte e contribuir com a 

remineralização/proteção da erosão (HUYSMANS et al, 2014; 

PORCELLI et al., 2015; FITA; KACZMAREK, 2016)  

 

4.CONCLUSÕES  

 

A erosão dentária é uma doença multifatorial que sofre 

interação de fatores químicos, biológicos e comportamentais. É 

definida como uma lesão, não cariosa, que apresenta perda 

progressiva e irreversível de tecido dental mineralizado, devido ao 

processo químico de dissolução ácida, sem o envolvimento de 

microrganismos. O seu diagnóstico é complexo, tendo a inspecção 

clínica como uma das estratégias fundamentias. O seu tratamento 

tem sido bastante estudado na literatura. O flúor ainda é o composto 

mais difundido para atuar no seu processo de proteção e 

remineralização. Portanto, o cirurgião dentista tem um papel 

fundamental no diagnóstico, prevenção e tratamento das lesões 

erosivas.  
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RESUMO: Um dos aspectos que contribuem para o sucesso 
das restaurações de materiais resinosos está na polimerização 
adequada. A polimerização eficiente é influenciada pela 
qualidade do aparelho fotopolimerizador e intensidade de luz 
emitida, uma vez que a intensidade de luz pode promover 
alterações significantes no grau de polimerização dos 
compósitos, e, portanto, no grau de conversão e propriedades 
finais do material. O tipo do aparelho é muito importante para 
uma polimerização apropriada, pois variáveis, de controle do 
profissional ou do fabricante, podem refletir no desempenho 
dos mesmos, como: tipo de luz, intensidade luminosa, faixa de 
comprimento de onda, tipo e posição da ponteira, presença de 
resíduos de material na ponta ativa, calor gerado. O objetivo 
do nosso estudo foi uma revisão sobre a fotoativação dos 
compósitos resinosos através da história e evolução dos 
materiais e unidades fotoativadoras. Tanto a polimerização 
insuficiente quanto à polimerização excessiva podem interferir 
nas propriedades finais do material restaurador e a 
durabilidade do procedimento clínico. Portanto, O profissional 
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deve estar atualizado com as mudanças sobre os compósitos, 
técnicas e aparelhos fotopolimerizadores da atualidade e deve 
manter-se atento aos cuidados e a manutenção do aparelho 
de fotoativação, visto que este é uma ferramenta essencial no 
cotidiano clínico. Ao se observar o devido cuidado assegura-
se o correto desempenho do aparelho e a longevidade clinica 
do procedimento restaurador. 
Palavras-chave: Fotopolimerizadores; intensidade de luz; 
compósitos. 
 
1. INTRODUÇÃO 

 

Devido à estética, preço acessível, compatibilidade 

biológica, propriedades físicas, estabilidade química e 

facilidade de manipulação, os polímeros dimetacrilatos 

obtiveram grande popularidade na odontologia. Os compósitos 

resinosos fotoativados utilizados atualmente são uma 

evolução da 1ª geração de resinas compostas utilizadas entre 

a década de 50 a 60, que eram à base de PMMA 

(Polimetacrilato de metila) e possuía uma ativação química 

através da mistura de duas pastas, uma contendo um iniciador 

e a outra contendo o ativador (ANUSAVICE, 2005). 

As resinas restauradoras são constituídas por três 

componentes estruturais principais: matriz orgânica resinosa, 

carga inorgânica e agente de união. O que permite o uso 

desse material como restaurador é o fato de transforma-se em 

um material rígido a partir de uma massa plástica 

(ANUSAVICE, 2005; NOORT, 2004; REIS; LOGUERCIO, 

2007). 
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A matriz orgânica resinosa é o componente quimicamente 

ativo do compósito. A maioria das resinas compostas utiliza 

uma mistura de monômeros dimetacrilatos aromáticos e/ou 

alifáticos que formam polímeros com grande número de 

ligações cruzadas. Os dimetacrilatos produzem cadeias com 

ligações cruzadas ao longo das cadeias poliméricas. O que 

confere a matriz resistência ao amolecimento e à degradação 

por calor e solventes (ANUSAVICE, 2005; CRAIG; POWERS, 

2004; NOORT, 2004; REIS; LOGUERCIO, 2007).   

As partículas inorgânicas incorporadas na matriz orgânica 

são geralmente de vidro e de sílica. Desde que haja a união 

efetiva das partículas a matriz, a inclusão de partículas tem a 

função de melhorar as propriedades da resina através da: (1) 

redução do volume final de contração, pois as partículas não 

participam do processo de polimerização; (2) reforço da 

matriz, proporcionando aumento da dureza, resistência a 

compressão e diminuição do desgaste; (3) facilidade de 

trabalho, pois as cargas unidas à matriz conferem uma 

consistência de pasta ao compósito; (4) redução da expansão 

e contração térmica, pois as partículas de carga têm o seu 

coeficiente de expansão térmica próximo aos dos tecidos 

dentais; (5) radiopacidade, pois as partículas de vidro recebem 

a incorporação de metais pesados que absorvam os raios X; 

(6) maior estabilidade estética, pois as partículas reduzem a 

sorção de água, amolecimento e manchamento da matriz, 

controlando assim, a cor, a translucência e a fluorescência 

(ANUSAVICE, 2005; NOORT, 2004). A partir da boa união 

entre as partículas e a matriz, há uma transferência de 

tensões da matriz para a carga que possui maior módulo de 
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elasticidade. As primeiras resinas compostas com partículas 

não foram bem sucedidas porque as partículas de carga 

ocupavam espaço entre a matriz, mas não estavam unidas a 

esta (ANUSAVICE, 2005; NOORT, 2004).   

A falta de adesão entre esses dois componentes 

estruturais propicia uma transferência ineficaz da tensão 

gerada na matriz, o que pode acarretar em: (1) pontos de 

início de trincas e consequente falha por fadiga; (2) 

escoamento excessivo e possível fratura e desgaste da 

restauração. Entretanto, a resina é hidrófoba enquanto as 

partículas de carga são hidrófilas, não havendo por isso uma 

afinidade natural entre as duas estruturas. A utilização de um 

agente de união adequado como os organossilanos são os 

mais utilizados como agente de união por possuírem grupos 

hidroxilas em uma extremidade que podem unir-se a outros 

grupos silanos na superfície de carga através de uma ligação 

silânica. E possuem na outra extremidade um grupo 

metacrilato que forma ligações covalentes com a matriz 

quando a resina é polimerizada (ANUSAVICE, 2005; NOORT, 

2004).   

 O componente fotossensível que inicia a polimerização 

dos monômeros da resina ativando os radicais livres é o 

fotoiniciador. O sistema de ativação tradicional das resinas 

compostas fotoativadas consiste no fotoiniciador e numa 

amina ativadora que só interagem após exposição à luz azul 

na faixa adequada, e formam os radicais livres necessários ao 

início da reação de polimerização. (MONTE ALTO et al, 2018; 

SOUZA JR; MELLO, 2016; ANUSAVICE, 2005). 
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 A CQ (canforoquinona) é o fotoiniciador mais utilizado 

nos compósitos por absorver luz azul na faixa de 400-500 nm, 

tendo o pico de absorção em aproximadamente 468 nm. 

Mínimas quantidades de CQ são necessárias para iniciar o 

processo de ativação, cerca de 0,2% em peso na pasta. O 

número dos fotoiniciadores deve ser limitado a uma 

concentração necessária para a obtenção de uma conversão 

eficiente proporcionando uma ótima reação com a mais alta 

conversão possível dos monômeros, porque qualquer excesso 

de fotoiniciadores não reagidos, produtos de sua fotólise, ou 

qualquer monômero residual torna o material mais susceptível 

à degradação a partir de difusão da saliva para a matriz de 

polímeros. Por outro lado, para evitar a saída de 

fotoiniciadores não reagidos também é necessária uma 

quantidade suficiente de luz durante a polimerização. Além 

disso, a coloração amarelada da canforoquinona interfere na 

cor do compósito resinoso e pode limitar a fabricação de 

produtos com colorações mais claras e afetar a aparência do 

compósito em longo prazo (MONTE ALTO et al, 2018; 

OLIVEIRA et al, 2017;SOUZA JR; MELLO, 2016;SANTINI; 

GALLEGOS; FELIZ, 2013;BRANDT et al., 2010). 

 Em virtude dessas limitações da canforoquinona alguns 

sistemas fotoiniciadores alternativos têm sido amplamente 

estudados e incorporados em formulações comerciais de 

compósitos atuais, numa tentativa de diminuir ou substituir 

com outro fotoiniciador como o trimetilfosfato (TPO), benzoil 

germânio (Ivocerin) fenilpropanodiona (PPD) entre outros. 

Estes tipos de fotoiniciadores requerem a faixa de luz violeta 

para a sua polimerização, cerca de 380nm a 425nm para o 
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TPO e 350nma aproximadamente 490nm para o PPD(MONTE 

ALTO et al, 2018; SOUZA JR; MELLO, 2016;SANTINI; 

GALLEGOS; FELIZ, 2013; NEUMANN et al., 2006). 

 

2. MATERIAIS E MÉTODO 

 

Realizou-se uma revisão da literatura narrativa, 

baseada em artigos científicos disponíveis por completo na 

base dados Scielo e PubMed; e livros publicados entre os 

anos de 1987 a 2017; foram consideradas publicações de 

2018 que já foram impressas em 2017. Para a pesquisa, 

utilizaram-se os descritores: Fotopolimerizadores; intensidade 

de luz; compósitos, com o operador boleano AND. Os títulos e 

resumos que atenderam aos critérios de elegibilidade (resumo 

relacionado ao tema e texto completo disponível em português 

ou inglês). Foram incluídos capítulos de livros que abordavam 

os seguintes temas: fotoativação, polímeros, 

fotopolimerizadores, resinas odontológicas. Primeiramente, a 

seleção dos artigos e capítulos foi realizada de acordo com 

sua importância, por meio de leituras exploratórias dos 

respectivos resumos. Posteriormente, analisou-se 

integralmente o conteúdo dos estudos e selecionou-se a 

informação pertinente.   Foram excluídos artigos cujos 

resumos não demonstraram relação com o tema. 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

  

 A polimerização ocorre através de várias reações 

químicas nas quais um grande número de monômeros reage e 
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forma um polímero (ANUSAVICE, 2005; CRAIG; POWERS, 

2004; REIS; LOGUERCIO, 2007).  

 A polimerização acontece aleatoriamente, dependo 

do local de ativação da molécula, por isso as cadeias 

poliméricas que se formam possuem variações no 

comprimento e não há formação de macromoléculas lineares, 

mas cadeias que apresentam várias ramificações, 

denominadas ligações cruzadas (SANTINI; GALLEGOS; 

FELIZ, 2013; ANUSAVICE, 2005). 

 A reação de polimerização pode ser inibida com 

facilidade se houver alguma impureza ou substância capaz de 

reagir com os radicais livres, o que interfere diretamente na 

diminuição da velocidade de iniciação e/ou no aumento da 

velocidade de terminação, provocando alterações no peso 

molecular do polímero final (CRAIG; POWERS, 2004). 

 A presença de inibidor é conveniente para o 

transporte e armazenamento, mas não para a reação (tempo 

de indução). A hidroquinona, por exemplo, é um excelente 

inibidor quando nenhum iniciador estiver presente, mas 

quando há presença de iniciador apenas retarda a reação de 

polimerização. Por isso, geralmente é adicionado em 

pequenas porções nas resinas compostas fotoativadas de uso 

odontológico com a finalidade de prevenir a polimerização 

durante o armazenamento. O oxigênio e o eugenol são 

substâncias que também têm alto potencial reativo com os 

radicais livres (ANUSAVICE, 2005; CRAIG; POWERS, 2004; 

NOORT, 2004; REIS; LOGUERCIO, 2007). 

O grau de conversão reflete o percentual de duplas 

ligações que reagem durante a polimerização. Na fotoativação 
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o grau de conversão varia entre 60 a 75% (CRAIG; POWERS, 

2004). Clinicamente é desejável conseguir o mais elevado 

grau de conversão possível a fim aperfeiçoar as propriedades 

mecânicas do compósito e reduzir sua solubilidade 

(CALHEIROS et al., 2007; CORRER et al., 2005). Para que 

haja uma polimerização nesses valores é necessário uma 

otimização no processo de fotoativação, esta pode ser obtida 

sob o controle clínico do profissional sobre a espessura e a 

quantidade de energia, que deve ser em torno de 16J/cm2 

para uma camada de até 2 mm de espessura 

(RUEGGEBERG, CAUGHMAN; CURTIS 1994). Quanto maior 

a potência do aparelho, maior a velocidade de polimerização e 

o grau de conversão, no entanto, fontes de luz com alta 

intensidade não representam vantagens devido à tensão de 

contração produzida na interface dente/restauração 

(ANUSAVICE, 2005). Segundo Calheiros (2007) o pequeno 

aumento no grau de conversão corresponde a um aumento 

significativo de tensão de contração.  

Por muito tempo, no mercado encontrávamos diferentes 

tipos de fontes de luz: luz halógena, diodo emissor de luz 

(LED), laser de argônio, lâmpadas de arco de plasma. Sendo 

as mais acessíveis clinicamente as unidades 

fotopolimerizadores de lâmpadas halógenas e os diodos 

emissores de luz (ANUSAVICE, 2005; BUSATO et al., 2007; 

CONCEIÇÃO, 2007; CRAIG; POWERS, 2004; MACHADO et 

al., 2007; NOORT, 2004; REIS; LOGUERCIO, 2007). 

O halogênio foi amplamente utilizado em unidades 

fotoativadoras. As lâmpadas halógenas possuem emissão de 

cerca de 100 W, mas a maior parte desta luz é radiação 
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infravermelha, ou seja, calor. A produção exclusiva de luz azul 

com esta tecnologia não é possível, assim porções não 

desejadas de espectro devem ser filtradas. A transmissão 

dessa radiação deve ser dissipada com a incorporação de 

filtros e ventiladores. Enquanto, a fibra óptica conduz apenas a 

faixa de luz azul necessária a fotoativação, já que a luz 

produzida inicialmente é branca. Como resultado, somente 5% 

de toda a luz emitida era aproveitada para a fotoativação. Por 

isso, a maior parte dos fabricantes utiliza lâmpadas de 100 W, 

desejava uma emissão final de 500 mW (CAMPREGHER et 

al., 2007; MACHADO et al., 2007; REIS; LOGUERCIO, 2007). 

Estes aparelhos apresentavam algumas vantagens 

como tecnologia de baixo custo, efetividade de polimerização 

comprovada, boa intensidade de luz e potência, emissão de 

luz num espectro amplo, o que permite ativar algumas resinas 

que utilizam sistema fotoiniciador diferente da canforoquinona. 

(SEGRETOet al., 2016; BRANDT et al., 2010;MACHADO et 

al., 2007; REIS; LOGUERCIO, 2007).  

Entretanto, apesar da sua popularidade havia algumas 

limitações e desvantagens inerentes a esta tecnologia tal 

como: vida útil curta devido à duração limitada do bulbo; 

necessidade de filtros redutores; baixa eficiência na conversão 

de energia elétrica para emissão de luz, alta produção e 

emissão de calor; e requerer manutenção periódica devido à 

diminuição da irradiância com o passar do tempo. Essa 

redução de intensidade pode ser explicada pela degradação 

de seus componentes como: escurecimento ou opacificação 

do bulbo que afeta diretamente a saída de luz; degeneração 

do refletor, devido fraturas ou depósitos de detritos no filtro e 
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perda de reflexão da ponta ativa, que, por sua vez, 

compromete o grau de polimerização do material (BRANDT et 

al., 2010; CAMPREGHER et al., 2007; CONCEIÇÃO, 2007; 

GIACHETTI et al., 2006; REIS; LOGUERCIO, 2007). 

Os diodos emissores de luz, pelas suas características 

luminosas, assim como suas vantagens e durabilidade 

manipulativas dominaram o mercado. Os aparelhos de LED 

convertem a energia elétrica diretamente em luz azul por 

eletroluminescência através de feixes semicondutores, pro-

porcionando um mínimo aquecimento. A composição do 

material utilizado como semicondutor é o que determina o 

comprimento de onda e a cor da luz emitida. No caso do LED 

azul para fotoativação, os semicondutores consistem de nitreto 

de gálio (InGaN) e são capazes de emitir um espectro de luz 

de 450 nm a 490 nm, correspondendo à faixa de absorção 

pela canforoquinona que tem o seu pico máximo em 468 nm 

(BISPO, 2007; CAMPREGHER et al., 2007; REIS; 

LOGUERCIO, 2007).  

Estes aparelhos apresentam várias vantagens em 

relação à unidade halógena: Emitem luz fria e espectralmente 

mais seletiva dispensando assim a necessidade de filtros e, 

por terem um aquecimento bastante reduzido, não possuem 

ventilador, o que os torna leves, silenciosos, compactos e 

simples; dispõem de vida útil relativamente longa, cerca de 

10.000 h; além de trabalharem com uma baixa voltagem 

podendo, dessa forma, serem utilizados com bateria 

recarregável, sem fio (BISPO, 2007; CONCEIÇÃO, 2007; 

MACHADO et al., 2007; REIS; LOGUERCIO, 2007) 
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Um dos principais problemas que foi evidenciado pelos 

aparelhos da primeira geração com dispositivo de LED foi a 

baixa densidade de potência variando entre 50 a 300 mW/cm2, 

um dos principais problemas durante o processo de 

polimerização das resinas compostas. Esta baixa densidade 

de potência representa a quantidade de fótons, que são 

emitidos em mw/cm2. Mas a energia do fóton está relacionada 

com o comprimento de onda e não com a quantidade emitida, 

já que cada faixa espectral tem um quantum de energia 

radiante específico, no caso do LED de luz azul, emite os 

fótons na faixa necessária a ativação da CQ. A tecnologia LED 

difere bastante do halógeno, uma vez que sempre foi um 

consenso que aparelhos fotopolimerizadores deveriam emitir 

uma alta intensidade de luz para que conseguissem 

proporcionar uma polimerização adequada. Nos primeiros 

aparelhos, o numero de LED era muito variável, o que 

dificultou o estabelecimento de uma efetividade quanto ao uso 

dos mesmos, além de que os dispositivos tinham pouca área 

de superfície para emissão de radiação. Devido aos 

problemas encontrados foram desenvolvidos os aparelhos 

ditos de segunda geração, onde os dispositivos de LED foram 

substituídos por outros de maior superfície. Enquanto os de 

primeira geração eram montados com um conjunto de LED, 

estes novos aparelhos são montados com apenas um LED ou 

poucos associados, o que proporcionou um aumento da 

potência de emissão dos aparelhos (BISPO, 2007; 

CAMPREGHER et al., 2007; MACHADO et al., 2007; REIS; 

LOGUERCIO, 2007). 
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Campregher e colaboradores (2007) avaliaram a 

eficiência de polimerização de aparelhos LED de segunda 

geração através da dureza, profundidade de polimerização e 

resistência flexural, utilizando como controle uma unidade 

halógena. Os autores concluíram que os aparelhos LED 

testados são tão ou mais eficazes do que um aparelho de 

halogênio para a polimerização do compósito usado (Filtek 

Z250). 

Outra desvantagem desse tipo de aparelho é que só 

conseguia polimerizar compósitos que utilizassem a 

canforoquinona como fotoiniciador devido ao seu baixo 

espectro de radiação (OLIVEIRA et al., 2017; SANTINI, A.; 

GALLEGOS, I. T.; FELIZ, 2013; BRANDT et al., 2010; BISPO, 

2007; BUSATO et al., 2007; CAMPREGHER et al., 2007; 

MACHADO et al., 2007). Porém, uma nova abordagem do 

mercado consiste na associação de Diodos emissores de luz 

com comprimentos de ondas diferentes para que haja a 

ativação dos diversos fotoiniciadores utilizados, por causa 

dessa inovação, estas unidades fotoativadoras estão sendo 

denominadas de LED de terceira geração ou Polywave 

(OLIVEIRA et al., 2017; SANTINI; GALLEGOS; FELIZ, 2013). 

O aparelho Ultralume 5 da Ultradent possui a associação de 4 

LED, 4 dispositivos de emissão em 400nm e um dispositivo 

central com emissão em 468nm, e consegue emitir radiação 

na faixa de 375 a 510nm. Contudo, com esse aumento na 

potência do aparelho, é necessária a colocação de sistema de 

ventilação a fim de reduzir o calor gerado por estes LED mais 

potentes, verificando-se com isto que a geração de calor não 

está relacionada com o tipo de tecnologia, mas sim com a 
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produção de radiação em altas intensidades (MACHADO et 

al., 2007; REIS; LOGUERCIO, 2007). 

Monte Alto e colaboradores (2018) citam alguns 

exemplos de LED e suas densidades de potência: 

FotoativadorGnatus e Saevooptlight color (Saevo) de 

1200mw/cm2 comprimento de onda na faixa de 440 a 480 nm, 

Radii Plus (SDI) de 1500mw/cm2 comprimento de onda na 

faixa de 440 a 480 nm, equipamento Valo (Ultradent) pode 

variar de 1000 a 3000 mw/cm2 com 4 LED de faixa de 

comprimento de onda na faixa de 395 a 480 nm. 

Oliveira e colaboradores (2017) verificaram que LEDs 

de segunda geração não foram eficazes na polimerização de 

uma resina a base de lucerin, independente do tempo de 

exposição, diferente da unidade de fotoativação de terceira 

geração que forneceu um ótimo grau de conversão, em todos 

os tempos de exposição testados. 

Em 2016, Segreto e colaboradores obtiveram 

resultados similares na força de união de cimentos resinosos 

experimentais preparados com formulação de canforoquinona 

e ou PPD em sete formulações diferentes na dentina com 

unidade fotoativadora de luz halógena e um LED polywave 

Os Diodos emissores de luz produzem uma luz 

divergente e não coerente, como a luz halógena (MACHADO 

et al., 2007) e por isso ocorre à redução da intensidade com o 

distanciamento da ponteira (REIS; LOGUERCIO, 2007). O 

posicionamento da ponteira é outro fator que influencia a 

polimerização, a ponta deve ser mantida o mais próximo 

possível do material a ser polimerizado e mantido na posição 

perpendicular ao material ativado pelo LED para evitar perdas 
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de irradiação no alcance do feixe luminoso (MONTE ALTO et 

al, 2018). 

 Existe no mercado aparelhos capazes de medir a 

intensidade de luz das unidades fotoativadores denominados 

radiômetros. A sua utilização é de extrema importância para a 

segurança da eficiência de polimerização. Alguns destes 

aparelhos expressam a energia de luz de modo quantitativo, 

ou seja, expresso em valores numéricos, o que é ideal. Outros 

expressam qualitativamente, através de gráficos ou luzes que 

expressam porcentagem, apesar de não mostrarem 

exatamente o valor de emissão de luz, eles dão uma idéia, 

auxiliando no monitoramento do aparelho e alertando quanto à 

necessidade de manutenção (CONCEIÇÃO, 2007). 

 Uma fotoativação deficiente afeta o grau de 

polimerização das resinas compostas fotoativadas, 

aumentando a sorção de água (ARCHEGAS et al., 2008; 

SIDERIDOU et al., 2004; SIDERIDOU; ACHILIAS; KYRIKOU, 

2004) e a solubilidade (ARCHEGAS et al., 2008; SIDERIDOU 

et al., 2004), e diminuindo a sua dureza (BRISO et al., 2006; 

MILLS et al., 2002; PRICE; FELIX; ANDREOU, 2004; PRICE; 

FELIX; ANDREOU, 2005; SILVA; ARAÚJO; FRANCISCONI, 

2002; THOMÉ et al., 2007). Outras consequências são: a falta 

de resistência dos tags resinosos, causando uma retenção 

insuficiente à estrutura dentária, bem como a tensão de 

contração na interface dente/restauração (CALHEIROS et al., 

2007; RATIH; PALAMARA; MESSER, 2007) propiciando a 

formação de fendas (SILVA; ARAÚJO; FRANCISCONI, 2002); 

agressão pulpar devido aos monômeros não reagidos (CHEN; 

FERRACANE; PRAHL, 2007) ou ao aumento excessivo da 
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temperatura (BAGIS et al., 2008; RATIH; PALAMARA; 

MESSER, 2007); a mudança na coloração da resina devido à 

reação incompleta do acelerador e a absorção de corantes 

através da alimentação, além do aumento do desgaste pela 

diminuição das propriedades mecânicas da resina (LUIZ et al., 

2006; MILLS et al., 2002).  

 Muitos fatores podem interferir na eficiência de 

polimerização como: Tipo de lâmpada (MILLS et al., 2002; 

PRICE; FELIX; ANDREOU, 2005; RATIH; PALAMARA; 

MESSER, 2007); tipo de fibra condutora de luz halógena; 

potência do aparelho (BRISO et al., 2006; CALHEIROS et al., 

2007; LUIZ et al., 2006; MONTE ALTO et al., 2006; PRICE; 

FELIX; ANDREOU, 2004); tempo de exposição (PRICE; 

FELIX; ANDREOU, 2004); distância luz-restauração 

(GRUETZMACHER; DAROS; DIEGOLI, 2002; THOMÉ et al., 

2007); técnica de fotoativação (MONTE ALTO et al., 2006; 

SCHROEDER; VALLO, 2007; SILVA; ARAÚJO; 

FRANCISCONI, 2002); espessura do incremento (BRISO et 

al., 2006; CALHEIROS et al., 2007; MONTE ALTO et al., 2006; 

PRICE; FELIX; ANDREOU, 2004); composição do compósito 

(BRISO et al., 2006; CHEN; FERRACANE; PRAHL, 2007; 

DILÁSCIO, PRADO; D’AZEVEDO, 2005; SIDERIDOU; 

ACHILIAS; KYRIKOU, 2004; THOMÉ et al., 2007).  

 Garone Netto e Cheng, em 1988, comparam a 

eficiência de polimerização da fotoativação de cinco resinas 

compostas combinadas com 4 aparelhos de luz visível, e, um 

sistema e uma resina de luz UV, avaliando através da 

espessura em 1, 2 e 3 mm, tempo de exposição em 20, 40 e 

60s e da interposição de uma película de esmalte de 1 mm. 
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Constataram que as resinas compostas ativadas por luz visível 

têm diferentes capacidades de serem fotoativadas; as 

unidades fotoativadoras têm diferentes capacidades de 

fotopolimerização; em ambos os aparelhos de ativação por luz 

visível e por luz UV, quanto maior a espessura da resina 

menor a eficiência de polimerização, principalmente quando a 

espessura passou de 2 mm; o sistema de luz visível tem 

capacidade de fotopolimerizar com maior eficiência que o 

sistema de luz UV; em ambos os sistemas de luz quanto maior 

o tempo de exposição, maior a profundidade de polimerização; 

o sistema de luz visível tem a capacidade de polimerizar em 

menor tempo de exposição que o sistema de luz UV; e o 

sistema de luz UV não consegue polimerizar resinas 

compostas através do esmalte, porque esta capacidade é 

diminuída consideravelmente pela interposição do esmalte. 

 Moro e colaboradores (1998), verificaram a variação de 

temperatura produzida pela ponteira dos aparelhos e a 

capacidade dessa variação causar alterações na polpa in vitro, 

foram utilizados 3 aparelhos de diferentes marcas e todos 

novos, para evitar a influência da degradação dos 

componentes, e utilizado resina de micropartículas e híbridas 

em cada aparelho. O aumento de temperatura foi mensurado 

por um Calorímetro. Cada incremento possuía 2 mm e foi 

polimerizado por 30s. Os autores observaram neste estudo 

que não houve diferença significativa entre as resinas de 

micropartículas e híbridas; as médias de variação de 

temperatura foram acima de 5,5ºC, o que de acordo com a 

literatura representa um possível dano pulpar, sendo a menor 

variação de 9,21ºC e a maior de 16,44ºC; o tempo de 
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refrigeração do aparelho não demonstrou ter influência 

significativa na produção de calor, no entanto, sua influência é 

indispensável para a manutenção dos componentes dos 

aparelhos; não houve relação direta entre a intensidade de luz 

do aparelho e o calor produzido; sugerindo-se que se deve 

avaliar profundidade da cavidade a ser restaurada e se valer 

de técnicas que avaliam a qualidade do tecido remanescente e 

utilizam bases protetoras e uso de isolamento absoluto que 

impedem a transferência direta de calor ao tecido pulpar. 

 Araújo, Araújo e Fernandes (1997), conferiram a 

intensidade de luz e o calor com um radiômetro e um 

calorímetro, respectivamente produzido por 105 aparelhos 

fotopolimerizadores. E concluiu que aparelhos novos irradiam 

menor quantidade de calor e alta intensidade de luz, 

indispensável para uma correta fotoativação das resinas 

compostas; 75% dos aparelhos com menos de 5 anos 

apresentaram-se adequados ao uso enquanto apenas 11, 1% 

dos aparelhos antigos apresentaram-se adequados ao uso.  

 Em 2002, Gruetzmacher, Daros e Diegoli verificaram a 

influência da distância luz-restauração no grau de infiltração 

marginal em restaurações classe V, através das distâncias de 

0; 1; 2,5 e 5 cm. Os resultados mostraram uma maior 

infiltração marginal na parede cervical de todos os grupos; 

estatisticamente os resultados não foram significativos, mas os 

valores numéricos demonstraram uma menor infiltração no 

grupo com a maior distância (5 cm); neste estudo não foi 

possível determinar o valor da distância luz-restauração mais 

adequada para a polimerização de compósitos. 
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 Em 1996, Araújo, Araújo e Mendes observaram a 

influência da intensidade de luz de fotopolimerizadores na 

infiltração marginal, utilizando diferentes intensidades de luz e 

diferentes aparelhos fotopolimerizadores em cavidades do tipo 

classe V. A avaliação foi feita na parede gengival atribuindo 

escores de 0 a 5, observando que os aparelhos com 

intensidade de luz de 800 mW/cm2 promovem uma completa 

polimerização das resinas compostas, porém, induzem uma 

maior contração de polimerização, com consequente 

infiltração marginal; os aparelhos fotopolimerizadores com 

intensidade de luz entre 180 a 600 mW/cm2 mostraram-se os 

mais adequados ao selamento da restauração com resina 

composta. 

 A influência da matriz e da potência do aparelho 

fotopolimerizador na infiltração marginal em restaurações de 

cavidades classe II com resina composta foi observada por 

Loguercio e colaboradores em 1998. Utilizaram-se grupos 

avaliando matrizes de poliéster e de aço, e aparelhos com 

potências de 500 e 1000 mW/cm2 concluindo que as matrizes 

de aço podem ser utilizadas em restaurações de resina 

composta, pois apresentam comportamento similar às 

matrizes transparentes; foi grande o percentual de infiltração 

marginal independente das técnicas utilizadas neste estudo; 

não houve correlação entre a potência do aparelho e a 

capacidade de vedamento, em cavidades classe II.  
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 CONCLUSÕES 

O profissional deve verificar o tipo de fotoiniciador 

presente no material utilizado, pois os fabricantes estão 

produzindo resinas com canforoquinona associada a outros 

fotoinciadores, ou exclusivamente com fotoinciadores 

alternativos. É dever do cirurgião dentista estar atualizado com 

as mudanças nas técnicas e na evolução dos aparelhos 

fotopolimerizadores. Além de manter-se atento aos cuidados e 

a manutenção do aparelho fotoativador, visto que este é uma 

ferramenta essencial no cotidiano clínico. Ao se observar o 

devido cuidado assegura-se o correto desempenho do 

aparelho e a longevidade clinica do procedimento restaurador. 
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RESUMO: Cimentos resinosos são usados como agente de 
fixação entre o dente e as restaurações indiretas de resina ou 
cerâmica. O presente estudo teve  como objetivo avaliar a 
influência do modo de ativação e do tempo na polimerização 
de cimentos resinosos de dupla ativação através da dureza 
Vickers. Para isso, foram confeccionados 32 corpos de prova, 
onde 16 foram do cimento resinoso Enforce e 16 do RelyX 
ARC, sendo metade de cada ativados de modo físico-químico 
e metade de modo químico. Grupos foram divididos, conforme 
o tipo compósito, modo de ativação e tempo pós polimerização 
(8 grupos). Medidas de dureza foram realizadas após 20 
minutos e 24 horas, em microdurômetro HMV-G20 
(SHIMADZU). Foram feitas cinco endentações em cada corpo 
de prova e obteve-se uma média que foi transformada em 
número de dureza Vikers (VHN). Médias de microdureza 
foram submetidas à Análise de Variância e Teste de Tukey e 
diferença estatisticamente significante foi observada nos 
valores, quando os cimentos foram ativados de forma físico-
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química e química e quando comparado aos valores no tempo 
imediato e 24h após a ativação química (p<0,05). Cimentos 
ativados de modo dual apresentaram maiores valores de 
microdureza Vickers que os cimentos ativados de modo 
químico, assim como para o tempo de 24h em relação ao 
tempo imediato nos grupos onde a ativação foi apenas 
química (p< 0,05). 
Palavras-chave: Cimentos resinosos. Microdureza. 
Polimerização. Cimentos de resina. 
 

1 INTRODUÇÃO 

 

A Odontologia estética tem ocupado maior espaço em 

virtude do maior conhecimento dos pacientes sobre as novas 

tecnologias dentro da dentística e da prótese.  A evolução na 

Odontologia tem levado as pesquisas e os profissionais a se 

adequarem às novas exigências do mercado (VARGAS, 

BERGERON, DIAZ-ARNOLD, 2011). 

Os cimentos resinosos são indicados na cimentação de 

peças metálicas, de restaurações indiretas de resina e 

cerâmicas, de pinos intracanais de todos os tipos (FONSECA, 

SANTOS, ADABO, 2005; HILGERT et al., 2004; VALENTINO 

et al., 2010), além disso, cimentação de brackets ortodônticos, 

splints periodontais e porcelana tipo Verneers. Assim como, 

podem ser úteis em determinadas situações para aumentar a 

retenção das restaurações e de próteses parciais fixas. 

Estes cimentos surgiram nos anos 50 e são os que 

mais evoluíram desde a última década. Tendo constituição 

química semelhante à das resinas compostas (DE SOUZA et 

al., 2015; DUTRA-CORRÊA, RIBEIRO, CUNHA, 2006; 
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VALENTINO et al., 2010), no entanto, com constituintes em 

proporções diferentes para atender os requisitos de 

cimentação, ou seja, resistência e consistência (FONSECA et 

al., 2005).  

Na constituição da matriz orgânica dos cimentos 

resinosos está presente o Bis-GMA (Bisfenol–Ametacrilato de 

glicidila), TEGDMA (trietilenoglicoldimetacrilato) e UDMA 

(uretano di-metacrilato), junto com cargas inorgânicas tratadas 

com silano. As últimas mostram-se nas formas angulares, 

esféricas ou arredondadas, com conteúdo em peso entre 36 a 

77% (FERRACANE, 2011; FOXTON et al., 2003). Monômeros 

com grupos funcionais, utilizados para promover adesão à 

dentina, são freqüentemente incorporados aos sistemas de 

cimentação adesiva. Estes incluem o 4-META(4- Metacriloxietil 

trimelitato anidrido), MDP (10- metacriloxidecil di-hidrogênio 

fosfato) e HEMA (hidroxietil metacrilato) (FOXTON et al., 2003; 

NEPPELENBROEK, CRUZ, 2004; DE MUNK, VARGAS,VAN 

LANDUYT, 2004; FERRACANE, 2011). Em virtude das 

diferenças na composição, tais como quantidade de 

monômeros diluentes, de grupamentos funcionais e 

percentuais de partículas de carga, existe grande variação nas 

propriedades de um produto comercial para outro 

(FERRACANE, 2011; FOXTON et al., 2003). 

Os cimentos resinosos oferecerem melhor acabamento, 

ajuste das bordas, ótimos resultados estéticos, facilidade de 

manipulação, adesão à estrutura protética e pouquíssima 

solubilidade quando se obtém uma boa polimerização 

(DUTRA-CORRÊA, RIBEIRO, CUNHA, 2006; HILGERT et al., 

2004). Assim como, consistência adequada, fina espessura da 
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linha de cimentação, propriedades mecânicas superiores e 

reduzida microinfiltração. (FONSECA et.al., 2005; 

NEPPELENBROEK, CRUZ, 2004; DE SOUZA et al., 2015). 

Entretanto, a cimentação utilkizando cimentos resinosos é 

uma técnica sensível e requer manipulação, inserção e 

remoção cuidadosa do cimento, podendo estar associado com 

sensibilidade pós-cimentação (ATTAR, TAM, MCCOMB, 2003; 

NEPPELENBROEK, CRUZ, 2004; VALENTINO et al.,2010).  

Diversas fatores contribuem para uma união duradoura 

e previsível entre o cimento e a estrutura dentária, dentre elas 

o material adesivo, o mecanismo de polimerização, a unidade 

ativadora, a espessura e o tipo do material restaurador. O 

cimento resinoso apresenta algumas limitações quando a 

polimerização é incompleta, tais como maiores valores de 

absorção e solubilidade que leva a uma degradação mais 

rápida do cimento pelos ácidos presentes no biofilme oral e 

consequente diminuição da resistência de união entre ele e o 

substrato (KAMPOSIORA et al., 1994; ERNST et al., 2005; DE 

SOUZA et al., 2015; SOUZA-JUNIOR et al., 2014; 

VALENTINO et al., 2010). 

Os cimentos resinosos são classificados de acordo com 

o modo de ativação em três grupos: em autopolimerizáveis 

(ativação química), fotopolimerizáveis (ativação por ação de 

luz visível) e dual (ativação química e física) (HOFMANN et al., 

2001; ATTAR, TAM, MCCOMB, 2003; BERNARDO et al., 

2008; NEPPELENBROEK, CRUZ, 2004; SHIOMUKI et al., 

2013; VALENTINO et al., 2010). 

Os cimentos resinosos de presa dual foram 

desenvolvidos para somar as características favoráveis da 
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polimerização química e da fotopolimerização (ARRAIS, 

GIANNINI, RUEGGEBERG, 2009; ARRAIS et al., 2007). Estes 

permitem a imediata polimerização pela luz e nos locais mais 

profundos onde a luz não atingiu, a ativação química 

assegurará a completa polimerização do cimento (BRAGA, 

CÉSAR, GONZAGA, 2002; FOXTON et al., 2003;  SANTOS 

JR., 2004; CEBALLOS et al., 2007; VALENTINO et al., 2010). 

Estes cimentos podem atingir um alto grau de conversão de 

monômeros em polímeros na presença ou na ausência de luz, 

conseguindo ótimas propriedades mecânicas (BRAGA, 

CÉSAR, GONZAGA, 2002; SHIOMUKI et al., 2013). 

Os cimentos de presa possuem os co-iniciadores, 

peróxido e amina, encontrados nos compósitos restauradores 

quimicamente ativados, e adicionalmente um fotoiniciador 

(canforoquinona), que também está presente nos compósitos 

restauradores fotoativados (VALENTINO et al., 2010). Os 

cimentos resinosos dual são indicados em situações onde a 

opacidade material pode inibir a luz a ser transmitida ao 

cimento. Inlays, onlays e coroas ceramo-cerâmicas são 

comumente fixadas com cimentos resinosos de dupla 

ativação. 

Nestas situações, a intensidade da luz que alcança o 

cimento pode ser suficiente para começar o processo de 

polimerização, mas auto-polimerização é necessária para 

assegurar alto grau de converção onde a exposição à luz é 

crítica (BERNARDO et al., 2008, BRAGA, CÉSAR, 

GONZAGA, 2002; VALENTINO et al., 2010). 

A conversão de monômeros dependente da energia 

fornecida, caracterizada como sendo o produto da intensidade 
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luminosa e do tempo de exposição (GUIRALDO, 2014; 

SOUZA-JUNIOR et al., 2014). As propriedades mecânicas dos 

cimentos resinosos são influenciadas pelo tipo e pela 

composição da matriz da resina, pelo tipo de carga de 

preenchimento, tipo de fonte de luz, intensidade de luz, tempo 

de exposição à fonte de luz e pelo comprimento de onda da 

luz emitida  As partículas de preenchimento incorporadas na 

matriz fornecem propriedades mecânicas muito melhores do 

que a própria matriz (ATTAR, TAM, MCCOMB, 2003; 

FERRACANE, 2011).  

Os cimentos dual possuem muitas vantagens como alta 

fluidez, bom percentual de carga, bom escoamento, linha de 

cimentação fina, variedades de cores e opacidades, 

polimerização nas áreas não atingidas pela luz. Além da dupla 

ativação permite o controle da polimerização, proporcionando 

tempo necessário para remoção dos excessos, assegurando 

estabilidade e posicionamento da peça protética sobre o 

preparo. A ativação química é quem determina o tempo de 

trabalho dessa categoria de cimentos (DUTRA-CORREIA, 

RIBEIRO, CUNHA, 2006; VALENTINO et al., 2010).  

O grau de polimerização está relacionado à dureza do 

cimento resinoso, portanto uma polimerização incompleta 

pode ser determinada por uma baixa intensidade de luz, baixo 

tempo de exposição e falha na execução da técnica. 

Resultando em baixa taxa de conversão de monômeros em 

polímeros, com alta quantidade de duplas uniões residuais, 

que causam propriedades físicas inferiores, aumentando a 

sorção e solubilidade do cimento (VALENTINO et al., 2010). 
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O grau de conversão é afetado pelo tipo de cerâmica, 

incrementos acima de 3 mm e tempo de radiação, sendo o 

primeiro o mais relevante. À medida que a passagem de luz 

através dos discos de cerâmica diminui o grau de conversão 

também diminui, já o aumento do tempo de polimerização nem 

sempre aumentou o grau de conversão em cimentos resinosos 

dual (DE SOUZA et al., 2015; HOORIZAD GANJKAR et al., 

2017; SOUZA-JUNIOR et al., 2014). 

A maneira mais eficaz e a mais comumente utilizada 

para avaliar o grau de conversão de monômero em polímero é 

o estudo da dureza através de ensaios de microdureza 

(HILGERT et al., 2004). Os diferentes tipos de aparelhos 

fotoativadores, espessura do material restaurador indireto e a 

cor do cimento são fatores que influenciam diretamente na 

dureza dos cimentos resinosos (DO NASCIMENTO et al., 

2017; SOUZA-JUNIOR et al., 2014). 

Portanto, estudos que avaliam a influência de fatores 

intrínsecos e extrínsecos na efetividade da polimerização e o 

efeito nas propriedades finais dos cimentos resinosos de dupla 

ativação são de considerável importância e subsidiam os 

critérios para escolha de materiais e técnicas que possam ser 

empregados, disponibilizando informações relevantes para 

melhorar a performance e a longevidade clínica das 

restaurações indiretas e peças protéticas. Assim, o presente 

estudo teve como objetivo avaliar a microdureza imediata e 24 

horas após a polimerização de cimentos resinosos dual. 
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3 MATERIAIS E MÉTODO 

 

Para execução da metodologia experimental, foram  

utilizados dois convencionais cimentos resinosos dual. Na 

Tabela (1) estão listados  a descrição dos materiais e do 

aparelho fotoativador, nome comercial e fabricante. 

Os grupos foram divididos, conforme o tipo compósito, 

modo de ativação e tempo pós-polimerização perfazendo um 

total de 08 grupos. Foram confeccionados 32 corpos de prova, 

onde 8 foram do cimento resinoso Enforce ativados de forma 

dual e 8 ativados de forma química; 8 do cimento resinoso 

RelyX ARC ativados de forma dual e 8 de forma química 

Tab.2. 

 

Tabela 1. Descrição dos materiais e equipamentos que foram 
utilizados no estudo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fonte: Pesquisa direta. 2016 

 

Material  Fabricante 

 
Cimento resinoso 

RelyX ARC  

 
 

3M ESPE, St. Paul, 
MN, USA 

 
 

Cimento resinoso 
Enforce Cor: A2 

 

 

 

 

Dentsply Indústria  

eComércio Ltda,  

Petrópolis, Brasil 

Aparelho fotoativador 
Optilight LD Max LED 

 
 

 
GNATUS 
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Tabela 2. Grupos experimentais. 

Fonte: Pesquisa direta 2016. 

Os cimentos resinosos foram manipulados seguindo as 

recomendações do fabricante.  Para confecção dos corpos de 

prova foi utilizada uma matriz metálica com cavidade central 

de 5.0 mm de diâmetro por 1.0 mm de espessura. Após a 

inserção do compósito na cavidade da matriz e colocação da 

tira matriz de poliéster e lâmina de vidro para regularizar a 

superfície e eliminar os excessos. Nos grupos 1A, 2A, 1B e 2B 

foram realizadas a fotoativação com aparelho de luz Ultraled 

(DABI ATLANTE) com intensidade de luz aferida em 

800mw/cm2, conforme leitura do radiômetro RD-7 (ECCEL), 

por 40 segundos com a ponteira do aparelho tocando a tira 

matriz de poliéster. Após a fotoativação os corpos de prova 

foram mantidos na matriz protegidos da influência da luz por 

papel preto, sendo a matriz ainda envolta por papel alumínio e 

guardada em uma caixa metálica durante. Após o período de 

20 minutos foram retirados para a realização do ensaio de 

microdureza imediata. Para o grupo testado após o período de 

24 horas os corpos de prova foram mantidos na matriz em 

temperatura de 37°C  até a realização do ensaio de 

microdureza. 

Material Grupo 1 Grupo 2 Grupo 3 Grupo 4 

 
ENFORCE 

 

1A – 
ativação 
dual 20 
minutos 

1B - ativação 
dual 

24 horas 

1C - Ativação 
química 

20 minutos 

1D - Ativação 
química 
24 horas 

 
 

RELYX ARC 
 

2A - ativação 

dual 20 

minutos 

2B - ativação 
dual 

24 horas 

2C - Ativação 

química 

20 minutos 

2D - Ativação 
química 
24 horas 
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 Nos grupos 1C, 2C, 1D e 2D, cujo modo de ativação foi 
química,  procedeu- se da mesma forma dos  anteriores, no 
entanto o procedimento de fotopolimerização não foi realizado. 

As medidas de dureza foram realizadas após 20 

minutos e 24 horas, contadas a partir da obtenção dos corpos 

de prova, em microdurômetro HMV-G20 (SHIMADZU). 

  A medida de dureza Vickers foi realizada nas 

superfícies de topo, em cinco pontos eqüidistantes, utilizando 

carga de 40 gramas por 15 segundos. A média das diagonais 

de cada indentação foi aferida, e em seguida aferida a média 

das cinco indentações realizadas no tempo de 20 minutos e a 

média das cinco identações realizadas no tempo de 24 horas 

de cada corpo de prova, para determinação da dureza Vikers 

(VHN). 

 A média das cinco indentações realizadas nos dois 

tempos em cada superfície do corpo de prova foi tabulada e os 

dados obtidos foram submetidos à análise de variância e ao 

teste de Tukey a 5% de probabilidade. 

 

4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Os resultados da análise da microdureza após 20 

minutos e após 24 horas dos cimentos resinosos ativados de 

forma físico-química e somente química foram submetidos à 

análise de variância (ANOVA) pelo programa estatístico SPSS 

versão 20.0 que mostrou haver diferenças significativas entre 

os grupos. Sequencialmente foi empregado o Teste t pareado 

ao nível de 5% de probabilidade Tabela 3 e 4.  

Como observado na Tabela 3 quando somente ativados 

quimicamente, com relação aos tempos avaliados, os 
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cimentos resinosos apresentaram valores de microdureza 

imediata menores que ao final das primeiras 24 horas, sendo 

estes estatisticamente significantes (Teste t pareado,p< 0,05).   

O cimentos resinosos não diferiram estatisticamente na 

ativação físico-química em relação aos tempos avaliados. 

 

Tabela 3. Influência do tempo após a polimerização em 

relação ao material e ao tipo de polimerização  

*valores de p<0,05 indicam que houve diferenças estatísticas 
Fonte: Pesquisa direta. 2016 

 

Tabela 4. Médias e desvio-padrão dos valores de microdureza 

Material Ativação t GL* Valor de p 

 
ENFORCE 

 

QUÍMICA 
imediato*24 horas 

-5,779 7 0,001** 

FÍSICO- QUÍMICA 
imediato*24 horas 

-2,521 7 0,040** 

 
 

RELYX 
 

QUÍMICA 
imediato*24 horas 

-4,217 7 0,004** 

FÍSICO- QUÍMICA 
imediato*24 horas 

0,452 7 0,665 

Material Tempo Ativação n Média Desvio 
padrão 

 
ENFORCE 

 

Imediato Química 8 39,00b 2,78341 

Físio-química 8 42,18a 2,02230 

24 horas Química 8 50,62a 3,74892 

Físico-química 8 44,83a    2,00342 
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Fonte: Pesquisa direta. 2016 

Quando se comparou a influência dos tipos de 

polimerização (química ou físico-química), em cada um dos 

tempos de polimerização, pode-se verificar que os cimentos 

ativados de modo dual apresentaram estatisticamente maiores 

valores de microdureza Vickers que os cimentos ativados de 

modo químico (p<0,05) para a maioria das condições 

experimentais. Comparando os tempos de polimerização, os 

valores microdureza Vickers no tempo imediato foi menor que 

a do tempo de 24 horas nos grupos onde a ativação foi 

apenas química, para o cimento Enforce. (Teste t pareado, p< 

0,05) como pode ser visualizado nas Fig. (1 e 2) e na Tab. (4) 

(Teste t pareado, p< 0,05). 

 

Figura 4. Comparação entre a microdureza após polimerização 
química e físico-química imediatamente e 24 horas após a 
polimerização do cimento Rely X 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

RELYX 
 

imediato Química 8 30,267b 2,39138 

Físico-química 8 46,42a 4,71650 

24 horas Química 8 33,80b 2,54114 

Físico-química 8 45,67a 2,68907 
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Fonte: Pesquisa direta. 2016 

Figura 5. Comparação entre a microdureza após 
polimerização química e físico-química imediatamente e 24 
horas após a polimerização do cimento Enforce 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fon
te: pesquisa direta. 2016 

 

Cimentos resinosos de ativação dupla (ativação pela luz 

e química) são os mais usados, pois possuem a capacidade 

de polimerizar pelo modo de ativação química nas áreas não 

irradiadas pela luz (DUTRA-CORRÊA et al., 2006; 

FERRACANE, 2011; FOXTON et al., 2003; SANTOS JR, 

2004; SOUZA-JUNIOR et al., 2014; VALENTINO et al., 2010). 

No entanto, ainda é questionável a capacidade de 

polimerização destes cimentos nas regiões não atingidas pela 

luz (ATTAR, TAM, MCCOMB, 2003; FOXTON et al., 2003).  

Uma adequada polimerização é atingida quando 

ocorre a maior quantidade de conversão de monômeros de 

cimento resinoso em polímeros. A  avaliação indireta utilizando 

a microdureza superficial é um método eficaz e confiável para 

determinar o grau de polimerização dos cimentos resinosos 

35

40

45

50

IMEDIATA 24 HORAS APÓSV
a

lo
re

s
 d

e
 M

ic
ro

d
u

re
z
a

(M
P

a
)

ATIVAÇÃO

QUÍMICA

ATIVAÇÃO

FÍSICO-

QUÍMICA



INFLUÊNCIA DO MODO DE ATIVAÇÃO NA POLIMERIZAÇÃO DE 
CIMENTOS RESINOSOS DUAL 

143 
 
 
 

(BERNARDO et al., 2008; ROSALEM et al., 2014; 

VALENTINO et al., 2010). 

Neste trabalho foi utilizada a dureza Vickers para 

determinar o grau de polimerização dos cimentos resinosos 

dual. A dureza Vickers é determinada pela força necessária 

para criar uma deformação na superfície da amostra e a 

dimensão da deformação permanente.  

Seria  ideal que os cimentos dual tivessem valores de 

microdureza similares quando ativados do modo dual e 

apenas no modo químico, fato observado neste estudo em 

relação ao cimento resinoso RelyX. Entretanto o cimento 

resinoso Enforce apresentou neste estudo, quando ativados 

de forma físico-química (G 1 e 2) apresentaram maiores 

valores de microdureza do que os cimentos ativados apenas 

quimicamente (G 3 e 4), corroborando com os resultados de 

Braga, César, Gonzaga (2002); Hilgert et al. (2004); Bernardo 

et al. (2008) e Valentino (2010). 

 Apenas a ativação química não é suficiente para os 

cimentos dual alcançarem o máximo grau de conversão 

(FERRACANE, 2011; BERNARDO et al., 2018; FONSECA, 

SANTOS, ADABO, 2005; LIMA et al., 2016; SHIOMUKI et al., 

2013; VALENTINO et al., 2010), o que também foi observado 

neste estudo já que os grupos onde a ativação foi apenas 

química (G 3 e 4) foi os que apresentaram menores valores de 

microdureza Vickers. Isto pode ser explicado pela insuficiente 

quantidade de iniciador químico incorporado nos materiais, 

não permitindo que o cimento atinja adequada conversão de 

monômeros em polímeros e conseqüente menor valor de 

microdureza, na ausência de luz (SOH, YAP, 2004). Portanto, 
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deve haver um balanceamento dos iniciadores químicos e 

físicos para otimizar o grau de conversão de monômeros.  

Estes resultados também estão de acordo com os 

achados de Hilgert et al. (2004), Santos et al. (2004), Bernardo 

et al. (2008), Faria-e-Silva et al., 2010, Valentino (2010), Shim 

et al., (2017) e Shiomuki et al. (2013), que também 

demonstram que os cimentos resinosos dual dependem da 

fotoativação para alcançar seus valores máximos de grau de 

conversão ou microdureza, evidenciando que o componente  

de ativação química dos mesmos não é capaz de determinar a 

completa polimerização nas regiões mais profundas, onde a 

intensidade de luz é insuficiente. 

A dureza de materiais resinosos medida em diferentes 

estágios da reação de polimerização podem ser um indicador 

útil do grau de conversão de monômeros. Tipicamente, a 

dureza do material se torna maior quanto maior for o grau de 

conversão destes em polímeros (FERRACANE, 2011; 

SANTOS JR  et al., 2004; SOUZA-JUNIOR et al., 2014).  

Analisando o aumento progressivo da dureza com o 

tempo de armazenamento das amostras, neste estudo não 

houve diferença estatística na dureza imediata e 24 horas nos 

grupos onde ocorreu a fotoativação (G 1 e 2). O que 

provavelmente se deve ao aumento da viscosidade após a 

fotoativação dos materiais impedindo a migração dos radicais 

ativos responsáveis pela ativação química adicional.  

Fonseca et al. (2004) constataram que a dureza 

imediatamente após a ativação foi menor que sete dias após 

esta. Neppelenbroek e Cruz (2004) observaram a dureza do 

cimento resinoso dual Variolink imediatamente e 24 horas 
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após a polimerização e encontraram que a dureza obtida após 

24 horas foi superior à imediata. O grau de conversão de 

cimentos fotopolimerizáveis vai aumentando nos primeiros 30 

minutos e em alguns cimentos esse comportamento pode 

durar por até 24h, principalmente quando usado no modo dual 

(DE SOUZA et al., 2015; SOUZA-JUNIOR et al., 2014). 

Adicionalmente, em seu estudo Shiomuki et al. (2013) 

encontrou que após o período de 6 horas  da 

fotopolimerização não houve aumento significativo na dureza 

dos cimentos resinosos avaliados, entretanto,  após 24 horas 

os valores encontrados foram aproximadamente o dobro do 

verificado aos 30 minutos após a polimerização, o que 

provavelmente ocorreu devido a polimerização química do 

cimento dual que não é completada em um curto espaço de 

tempo, bem como ocorre nos cimentos quimicamente 

ativados.  

Entretanto, quando os cimentos resinosos não foram 

fotoativados, ou seja, tiveram apenas ativação química a 

dureza imediata (G 3) foi menor do que após 24 horas (G 4), 

mostrando a progressão da reação de polimerização. 

  

4 CONCLUSÕES  

 

Baseado na metodologia empregada pode-se concluir 

que: 

1. Houve diferença estatística nos valores de microdureza 

Vickers quando os cimentos foram ativados de forma 

físico-química e apenas química 
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2. Os cimentos ativados de modo dual apresentaram 

maiores valores de microdureza Vickers que os cimentos 

ativados de modo apenas químico 

3. Não houve diferença estatística nos valores de 

microdureza Vickers no tempo imediato e 24 horas após a 

ativação por luz  

4.  Os valores de microdureza Vickers no tempo imediato foi 

menor que a do tempo de 24 horas nos grupos onde a 

ativação foi apenas química. 
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RESUMO: As Lesões Cervicais não Cariosas são 
caracterizadas pela perda de tecido duro ao nível da junção 
amelocementária, que ao promoverem a exposição da dentina 
podem provocar hipersensibilidade dentinária. A presença 
dessas lesões não provém do envolvimento bacteriano e se 
apresentam de três formas: abrasão, erosão e abfração.Esse 
trabalho teve como objetivoavaliaratravés das fichas clínicas 
dos pacientes atendidos na clínica de Dentística II da 
Universidade Federal da Paraíba a prevalência das Lesões 
Cervicais não Cariosas. Essa pesquisa científica foi realizada 
na Clínica de Dentística II da UFPB. O universo da pesquisa 
foi composto por 270 fichas clínicas compreendidas entre os 
períodos letivos de 2014.2 a 2016.1 dos pacientes atendidos 
na referida clínica, destas obteve-se uma amostra 
probabilística composta por 76 fichas clínicas com a presença 
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de Lesão Cervical não Cariosa. A coleta de dados ocorreu 
utilizando-se um formulário, elaborado pelas pesquisadoras. 
Os dados obtidos analisados por meio de estatística descritiva 
utilizando o Software StatisticalPackage for the Social 
Sciences – SPSS, em sua versão 20.0 e teste exato de Fisher. 
De acordo com os resultados obtidos, foram constatadas 249 
Lesões Cervicais não Cariosas. A lesão de abfração foi a mais 
prevalente com 34,1%, a face dentária mais acometida foi a 
vestibular com 52,1% e a hipersensibilidade dentinária foi 
observada em 52% dos casos relatados. 
Palavras-chave: Hipersensibilidade.Lesão cervical. 

Prevalência. 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

As Lesões Cervicais não Cariosas (LCNCs), 

caracterizadas pela perda de tecido duro no nível da junção 

amelocementária sem a presença de lesão cariosa, ou seja, 

sem o envolvimento bacteriano, vêm sendo observadas com 

mais frequência na prática clínica odontológica e podem 

causar nos pacientes dor e consequências estéticas devido ao 

desnudamento da área cervical (FERREIRA, 2016; 

FIGUEIREDO; SANTOS; BATISTA, 2013, ISPAS et al. 2016; 

TOMER; MIGLANI; MUNI, 2016). 

As LCNCs podem ocasionar problemas estéticos e 

funcionais, sendo de grande importância registrar as 

considerações clínicas (tipo de lesão, face dentária envolvida 

e se há presença de hipersensibilidade), variáveis 

comportamentais e sistêmicas comuns aos pacientes 

portadores destas lesões, e que possam, eventualmente,  
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favorecer o seu tratamento, pois sua etiologia é 

multifatorial(BARTLETT; SHAH, 2006; HOEPPNER; 

MASSAROLLO; BREMM, 2007; POPESCU et al. 2016; 

YAMASHITA et al., 2014). 

As LCNCsapresentam grandes variedades de formas e 

podem ocorrer nas superfícies vestibular, lingual e/ou proximal 

de adultos e idosos, embora possam se manifestar em todos 

os grupos etários. São lesões que acometem principalmente o 

terço cervical da superfície vestibular de todos os dentes, em 

maior número nos dentes posteriores (BARATIERI; MELO; 

MONTEIRO JÚNIOR, 2014; LUCCHESI, 2007; SANTAMARIA 

et al., 2013). 

De modo geral, os dentes superiores mais comumente 

afetados são os primeiros pré-molares, seguidos pelos 

primeiros molares, segundos pré-molares e caninos. Quanto 

aos dentes inferiores, os primeiros pré-molares novamente 

são os mais acometidos, seguidos pelos segundos pré-

molares, primeiros molares e caninos(CAVALCANTE, 2012; 

GONÇALVES; DEUSDARÁ, 2011; XAVIER; PINTO, 2012). 

As LCNCsse apresentam de três formas: abrasão, 

erosão e abfração. A erosão é causada por um processo 

químico que afeta os elementos dentais que pode ser 

provenientes de ácidos endógenos ou exógenos (SHAIK, 

2017). A abrasão é causada por um processo mecânico em 

que há um desgaste horizontal dos elementos proveniente de 

uma escovação inadequada(ALMEIDA et al., 2015; KINA et 

al., 2015, TEXEIRA, 2013). Por fim, a abfração é causada por 

um estresse na região cervical onde há uma menor espessura 

de esmalte, causada principalmente, por tensões provocadas 
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por flexões na região cervical da estrutura dental, levando a 

ruptura dos cristais de hidroxiapatita (EL-MARAKBY et al., 

2017).  

É muito comum o paciente que apresenta LCNC relatar 

dores ao ingerirem alimentos frios, doces, ou mesmo até ao 

escovarem os dentes (YANG; LEE; JIN, 2016). Dores de curta 

duração, que desaparecem com a retirada do estímulo, 

súbitas e agudas são características da hipersensibilidade 

dentinária. Esta é sugerida pela exposição de dentina em 

resposta a estímulos térmicos, osmóticos, táteis, evaporativos 

que não pode ser concedida a nenhuma outra forma de defeito 

ou patologia dental (ALBUQUERQUE et al. 2016; AMORAS et 

al., 2010; ANDRADE et al., 2012; MATIAS et al., 2010). 

De acordo com Almeida, Menezes e Aguiar (2006), a 

hipersensibilidade dentinária afeta 35% da população mundial. 

Essa hipersensibilidade dentinária cervical foi avaliada e 

verificado que afeta 1 a cada 6 pessoas, com incidência maior 

em indivíduos na faixa etária dos 30 anos e igualmente 

dividido entre homens e mulheres. 

Um diagnóstico correto é de suma importância quando 

se tem lesões cervicais associada à sensibilidade dentinária 

(CARVALHO, 2010; CATELAN; GUEDES; SANTOS, 2010). 

Segundo Hotta et al. (2006), a sensibilidade dentinária pode 

ser confundida com outras condições dentárias que causam 

sintomas parecidos (cáries, sensibilidade pós-operatória, 

síndrome do dente rachado, fraturas de restaurações, 

traumatismo oclusal e processos inflamatórios reversíveis ou 

até irreversíveis). 
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A prevalência das LCNCs vem aumentando à medida 

que se eleva a expectativa de vida da população, variando de 

5 a 85%, independentemente da forma e da etiologia. Todavia 

estudos epidemiológicos não são comuns, por conta da 

dificuldade em obter e comparar dados de diferentes 

populações, que apresentam características próprias e 

metodologia pouco padronizada(BANDEIRA et al., 2012; 

LUTHI, 2010). 

Pode-se considerar que o primeiro passo de qualquer 

tratamento das LCNCs encontra-se, sem dúvida, na 

identificação e classificação da lesão, além da necessidade da 

eliminação dos fatores causais, pois sem o correto diagnóstico 

ocorre recidiva das lesões, causando o fracasso do 

tratamentoe a presença da sintomatologia dolorosa (ALVES et 

al., 2012; ANDRADE et al., 2012; SANTOS et al., 2013; 

BARBOSA; PRADO JÚNIOR; MENDES, 2009; BRANCO, 

2008; CARDOSO, 2007; TUNCER et al., 2017). 

Portanto, os objetivos desse trabalho são avaliar a 

prevalência das Lesões Cervicais não Cariosas nas fichas 

clínicas dos pacientes atendidos na Clínica de Dentística II da 

UFPB,identificar qual o tipo de Lesão Cervical não Cariosa é 

mais prevalente (erosão, abrasão ou abfração), avaliar qual 

face dentária é mais acometida na presença das Lesões 

Cervicais não Cariosas e identificar a relação da Lesão 

Cervical não Cariosa com a hipersensibilidade dentinária. 

 

2 MATERIAIS E MÉTODO 
De acordo com os objetivos desse estudo foi realizada 

uma pesquisa descritiva, através do método indutivo e 
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procedimento comparativo, com abordagem quantitativa 

(LAKATOS; MARCONI, 2011), no qual foram utilizadas fichas 

clínicas dos pacientes atendidos na clínica de Dentística II da 

Universidade Federal da Paraíba. 

A presente pesquisa foi desenvolvida na Clínica de 

Dentística II, do Departamento de Clínica e Odontologia 

Social, da Universidade Federal da Paraíba (UFPB). 

O universo da pesquisa foi composto por 270 fichas 

clínicas dos pacientes atendidos na Clínica de Dentística II da 

UFPB, compreendido entre os períodos letivos de 2014.2 a 

2016.1. 

A amostra do presente estudo foi probabilística 

composta por 76 fichas clínicas, que forneceram informações 

sobre a presença de LCNCs. O cálculo amostral foi validado 

através do ranqueamento de Cohen (1988), gerando uma 

magnitude alta e um poder de 86%, resultando em um p<0,05. 

Foram incluídas no presente estudo as fichas clínicas 

dos pacientes atendidos no período letivo compreendido entre 

2014.2 a 2016.1, as que foram preenchidas adequadamente, 

como também aquelas que indicaram a presença de Lesão 

Cervical não Cariosa no paciente. 

Foram excluídas do estudo as fichas clínicas que não 

estavam adequadamente preenchidas ou as que não 

apresentaram Lesão Cervical não Cariosa. 

No presente estudo, a coleta de dados ocorreu por meio 

da utilização de um formulário, elaborado especificamente 

para esta pesquisa. O formulário de coleta constou da 

presença de Lesões Cervicais não Cariosas, dos tipos 

(abrasão, erosão e abfração), das faces dentárias envolvidas e 
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se houve ou não a presença de hipersensibilidade dentinária. 

O formulário foi dividido em três tabelas para facilitar a coleta, 

uma vez que nas fichas que estavam presentes as lesões, 

algumas não estavam identificadas nem o tipo e nem a face 

envolvida, ou estava presente a face envolvida, mas não o tipo 

de lesão. Para cada ficha clínica foi utilizado um formulário. 

Após a aprovação do Comitê de Éticaem Pesquisa da 

UFPB e da Comissão de Avaliação de Pesquisa (CAP) do 

Departamento de Clínica e Odontologia Social (DCOS), 

responsável pela disciplina de Dentística Clínica II, as fichas 

foram avaliadas na própria clínica de Dentística da UFPB, em 

dias previamente acordados pelas pesquisadoras e pela 

responsável da clínica, de modo que não trouxe prejuízos na 

funcionalidade da mesma. 

 

Na análise dos dados foram obtidas distribuições 

absolutas e percentuais e as medidas estatísticas média, 

desvio padrão, valor mínimo e valor máximo (Técnicas de 

estatística descritiva). A digitação dos dados foi realizada na 

planilha EXCEL e os cálculos estatísticos foram realizados 

através do programa SPSS (StatisticalPackage for the Social 

Science) na versão 22.0 para Windows 10 e teste exato de 

Fisher. A análise estatística se deu através de um 

procedimento comparativo, estatístico, descritivo e correlativo, 

pela técnica de documentação direta extensiva por meio do 

formulário. O cálculo amostral foi realizado pelo método de 

conveniência, tendo uma magnitude de efeito alta (0,8) de 

acordo com o ranqueamento de Cohen (1988), escore Z tipo II 

(1,96) bicaudal, gerando um poder de 86%. Dessa forma, 
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resultou-se em um tamanho amostral de 76 (n=76), 

considerando um p estatisticamente significativo (p<0,05). 

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

No presente estudo, foram avaliadas 76 fichas clínicas 

de pacientes atendidos na Clínica de Dentística II da UFPB. 

Foram colhidas informações sobre a presença de LCNCs, as 

faces dentárias envolvidas e a presença de hipersensibilidade 

dentinária. Muitas fichas indicaram a presença de LCNCs, mas 

não informavam qual tipo de lesão, nem mesmo se 

apresentavam hipersensibilidade. Outras, por sua vez, 

indicaram a presença da lesão, a face dentária envolvida e a 

presença de hipersensibilidade. 

Do universo de 270 fichas clínicas, 76 forneceram 

informações sobre a presença de LCNCs. Isso siginifica que 

28% foi a prevalência geral das LCNCs encontrada nas fichas 

clínicas dos pacientes. Esse resultado vai de encontro com o 

estudado por Kumar et al. (2015), que avaliou a prevalência de 

LCNCs em 383 crianças, com necessidades especiais. De um 

total de 87 crianças com a presença de lesões, a prevalência 

foi de 22,7%. 

De acordo com a tabela 1, podemos observar a 

frequência absoluta, média e desvio padrão das LCNCs dos 

pacientes atendidos na Clínica de Dentística II da UFPB. 

 
Tabela 1: Representação da frequência absoluta, média e 
desvio-padrão das Lesões Cervicais não Cariosas de 
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acordo com as fichas clínicas dos pacientes atendidos na 
Clínica de Dentística II da UFPB 

Fonte: Dados da pesquisa 
 
A prevalência de LCNCs de pacientes atendidos na 

Clínica de Dentística II, pode ser observada de acordo com a 

Figura 1: 

 

Tipos de Lesões 
Cervicais Não 
Cariosas (LCNCs) 

 

fi 

 

 

% σ 

 

Erosão 9 3,6%        3,43       0,765 

Abrasão 15 6,1% 

Abfração 
 
Não identificado 
 
Total 

85 
 
140 
 
249 

34,1% 
 
56,2% 
 
100 
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Figura 1: Prevalência das Lesões Cervicais não Cariosas 
de acordo com as fichas clínicas dos pacientes atendidos 
na Clínica de Dentística II da UFPB. João Pessoa, 2017. 

 
Fonte: Dados da pesquisa 

 

De acordo com a figura podemos observar: 

Foram encontradas 9 LCNCs do tipo erosão, 

perfazendo um percentual de 3,6%, de um total de 249 lesões; 

as lesões de abrasão foram encontradas em quantidade de 

15, perfazendo um percentual de 6,1%, de um total de 249 

lesões; as lesões de abfração foram as que se apresentaram 

em maior quantidade, totalizando 85 lesões, obtendo um 

percentual de 34,1%, de um total de 249 lesões;56,2% foram 
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àquelas lesões presentes na cavidade bucal, mas que não 

estavam identificadas nas fichas clínicas qual era o tipo. 

Nesse sentido, a lesão de abfração foi a que 

apresentou maior prevalência, seguida da lesão de abrasão e 

de erosão. 

As lesões que foram identificadas o tipo totalizaram 

109. Nesse caso, 140 lesões não foram identificadas se era do 

tipo erosão, abrasão ou abfração. 

De acordo com esse estudo, as lesões de abfração 

foram as mais prevalentes, na qual de 249 LCNCs, 34,1% 

foram de abfração, seguida de abrasão com 6,1% e erosão 

com 3,6%. Os resultados dessa pesquisa quanto aos dados 

da lesão de abfração vão de encontro aos estudos de Lima, 

Humerez Filho e Lopes (2005), nos quais de 108 pacientes 

avaliados quanto a prevalência de LCNCs, 66% dos pacientes 

apresentaram lesão de abfração, e com os estudos de Santos 

et al. (2013), que de 121 dentes com LCNCs, 52,89% 

apresentaram lesão de abfração. Porém esses dados 

divergem da pesquisa de Dodhiya, Hegde e Yelapure (2014), 

na qual fizeram um estudo para avaliar a prevalência das 

LCNCs em 2000 mil pacientes no serviço de Dentística e 

Endodontia do Instituto Memorial de Ciências Dentais, na Índia 

e a maior prevalência nesse estudo foram as lesões de 

abrasão com 27,9% dos pacientes, seguida da abfração com 

5,8% e erosão com 1,8%. Entretanto a presença de erosão de 

3,6% foi observada em poucos casos, assim como no estudo 

dos autores citados. 

Esse estudo também avaliou as faces dentárias 

acometidas pelas LCNCs. A tabela 2 representa a frequência 
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absoluta, média e desvio padrão das faces dentárias 

envolvidas. 

 
Tabela 2: Representação da frequência absoluta, média e 
desvio-padrão das faces dentárias acometidas pelas 
Lesões Cervicais não Cariosas de acordo com as fichas 
clínicas dos pacientes atendidos na Clínica de Dentística II 
da UFPB 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

A Figura 2 demonstra as faces dentárias envolvidas 

pelas LCNCs. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Faces acometidas  fi 

 
%                   σ 

 

Vestibular 132 52,1%        1,72       1,941 

Lingual 12 10,6% 

Distal 
Não identificado  

 
Total 

2 
103 
 
249 

3,2% 
34,1% 
 
100 
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Figura 2:Faces dentárias acometidas pelas Lesões 
Cervicais não Cariosas de acordo com as fichas clínicas 
dos pacientes atendidos na Clínica de Dentística II da 
UFPB. João Pessoa, 2017.  

 
Fonte: Dados da pesquisa 

  

Analisando a Figura 2 podemos notar: 

Foram observadas 132 lesões nas faces vestibulares, 

perfazendo um percentual de 52,1%, de um total de 249 

lesões; as faces linguais apresentaram 12 lesões, perfazendo 

um percentual de 10,6%, de um total de 249 lesões; as faces 

distais apresentaram 2 lesões, perfazendo um percentual de 

3,2%, de um total de 249 lesões;34,1% foram àquelas lesões 

presentes na cavidade bucal, mas que não foram identificadas 

as faces dentárias envolvidas. 
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Dessa maneira, a face dentária com maior 

acometimento pelas LCNCs foi a face vestibular, seguida da 

face lingual e distal. 

As lesões que não foram identificadas qual face foi 

envolvida totalizaram 103, e 146 lesões foram mencionadas. 

As lesões podem se manifestar em qualquer face 

dentária, entretanto, a mais comum é a face vestibular ser 

envolvida (BARATIERI; MELO; MONTEIRO JÚNIOR, 2014). 

Nesse estudo, de um total de 249 lesões identificadas, 132 

acometeram a face vestibular, seguido da face lingual com 12 

e a face distal com 2 lesões. As demais lesões não foram 

identificadas qual face foi afetada. Dessa maneira mais da 

metade dessas lesões estavam presentes na face vestibular. 

Estas informações vão de encontro com o estudo de Oliveira, 

Dasmacena e Souza (2010), que objetivou identificar a 

presença deLCNCs, e de 100 pacientes avaliados, 44% 

apresentaram lesões e a face vestibular foi acometida em 

98,7% dos casos. Os resultados obtidos neste estudo 

reforçam a teoria multifatorial ou idiopática para a etiologia 

dessas lesões. Outro estudo realizado por Telles (2000) teve 

como objetivo identificaras LCNCs já existentes em pacientes 

jovens assintomáticoseestabelecer a incidênciade novas 

lesões em um período de 3 anos. Dos 40 estudantes 

analisados, 29 apresentaram pelo menos um dente com Lesão 

Cervical não Cariosa com ocorrência predominantemente na 

facevestibulardos dentes atingidos. E no estudo de Santos et 

al. (2013), que avaliou as características clínicas e a 

prevalência de LCNCs, resultou em 121 dentes com LCNCs, 

sendo a face vestibular a mais comprometida pelas lesões. 
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Ainda como objetivo desse estudo foi possível 

identificar uma relação das LCNCs com a presença de 

hipersensibilidade dentinária. 

A tabela 3 representa a frequência absoluta, média e 

desvio padrão da relação entre hipersensibilidade dentinária e 

as LCNCs. 

 

Tabela 3: Relação entre hipersensibilidade dentinária e 
Lesões Cervicais não Cariosas de acordo com as fichas 
clínicas dos pacientes atendidos na Clínica de Dentística II 
da UFPB 

LCNCs  
Hipersensibilidade 

 

fi % σp 

Ausência de 
hipersensibilidade 

 

71 48% 0,51     0,5020,04 
 

Presença de 
hipersensibilidade 

75 52% 0,12    0,438 

Fonte: Dados da pesquisaCorrelação estatisticamente significante (Valor 
de p <0,05) 

 

Aplicado o teste exato de Fisher ao intervalo de 

confiança de 95% e nível de 5% de significância (p=0,04), 

conclui-se que existem evidências estatísticas de que a 

hipersensibilidade dentinária está relacionada 

significativamente com as Lesões Cervicais não Cariosas. 

A Figura 3 representa a distribuição da presença da 

hipersensibilidade dentinária de acordo com as faces dentárias 

envolvidas. 
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Figura 3: Presença de hipersensibilidade dentinária 
conforme a face dentária envolvida, de acordo com as 
fichas clínicas dos pacientes atendidos na Clínica de 
Dentística II da UFPB. João Pessoa, 2017.  

 
Fonte: Dados da pesquisa 

  

Conforme a Figura pode-se considerar: 

As faces vestibulares, na qual foram encontradas 132 

lesões, a hipersensibilidade dentinária esteve presente em 73 

dessas lesões e ausente em 59; as faces linguais, na qual 

foram encontradas 12 lesões, a hipersensibilidade dentinária 

esteve presente em 2 dessas lesões e ausente em 10; as 

faces distais, na qual foram encontradas duas lesões, não foi 

observada a presença de hipersensibilidade dentinária.  

Dessa forma, a hipersensibilidade dentinária foi 

observada em 52% de um total de 146 lesões. E das 146 
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lesões, 71 relataram a ausência de hipersensibilidade, 

resultando em um percentual de 48%. As demais lesões (103) 

não foram mencionadas se haviam ou não a presença de 

hipersensibilidade dentinária. 

A relação entre hipersensibilidade e as LCNCs foi 

realizada de acordo com as faces dentárias acometidas. Não 

entrou nesse dado àquelas lesões que estavam presentes, 

mas que não foi identificada a face dentária envolvida e nem o 

tipo de lesão, pois ficaria fora dos parâmetros (viéis) para 

mensuração dos valores estatísticos. 

A presença dessas lesões, além do envolvimento 

estético e funcional, pode desencadear hipersensibilidade 

dentinária, em consequência da exposição dos túbulos 

dentinários. Com isso o paciente pode queixar-se de dor 

(YAMASHITA et al., 2014). No presente estudo fizemos uma 

relação entre a presença de hipersensibilidade dentinária e as 

LCNCs. Os achados apontaram a presença de 

hipersensibilidade em 75 lesões, assim como a ausência de 

hipersensibilidade em 71 lesões. Nas demais lesões não foi 

identificado se houve ou não a presença de hipersensibilidade. 

Isso significa que de 146 lesões, 52% apresentaram 

hipersensibilidade e 48% ausência da mesma. Esses valores 

vão de encontro com o estudo de Lima, Humerez Filho e 

Lopes (2005), que avaliou a prevalência, diagnóstico 

diferencial e fatores etiológicos relacionados com as LCNCs. 

As lesões foram avaliadas de acordo com a idade, sexo do 

paciente, hábitos parafuncionais e grau de sensibilidade. 

Foram escolhidos 108 pacientes, 66% apresentaram lesão de 

abfração, com 341 dentes afetados. Nos resultados 
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encontrados nesta avaliação, detectou-se que a ocorrência de 

sensibilidade chegou a estar presente em 76% dos pacientes. 

A sensibilidade é uma consideração clínica presente na 

maioria dos casos de LCNCs. No estudo efetuado por Oliveira, 

Catão e Carneiro (2011), dos 50 alunos selecionados 

aleatoriamente para verificar a presença de LCNCs, mais de 

1/3 apresentaram sensibilidade aguda apenas durante a 

aplicação do estímulo, estando a hipersensibilidade dentinária 

relacionada à presença de LCNCs. 

Diante das interpretações dos gráficos e tabelas, de um 

total de 76 fichas clínicas, foram constatadas 249 LCNCs, 

perfazendo uma média de 3,3 lesões por paciente, ou seja, um 

mesmo paciente poderia apresentar mais de uma lesão.  

Esses resultados assemelham-se com o estudo de 

Oliveira, Damascena e Souza (2010), que de 100 pacientes 

examinados, 44% apresentaram LCNCs. O grupo de 

pacientes com lesão apresentou 148 dentes com a ocorrência 

dela, que variou de 1 a 12 dentes lesionados por paciente.A 

média foi de 3,36 lesões por pessoa. Outra pesquisa realizada 

por Oliveira, Catão e Carneiro (2011), feita com estudantes do 

curso de Odontologia da Universidade Estadual da Paraíba, 

da qual do universo de 215 estudantes, 50 foram escolhidos 

de forma aleatória. Cada sujeito da pesquisa foi submetido a 

um exame clínico para verificar a presença de lesões 

dentárias não cariosas, reconhecer-lhes as características e 

identificar os contatos prematuros. Pode-se concluir da 

pesquisa, que houve prevalência de lesões cervicais em 

dentes posteriores com perda mínima de contorno e uma 
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média de 4 lesões por indivíduo. Este dado condiz com o 

encontrado no nosso estudo. 

A literatura é escassa quando se procura informações 

recentes sobre a prevalência de LCNCs. Como o estudo de 

prevalência é frequentemente usado para planejamento em 

saúde pública e como etapa inicial para avaliar programas de 

controle, mostra-se assim, a relevância desse estudo, que se 

traduz em orientar a população quanto a esse problema, que é 

desconhecido pela maioria da sociedade, contribuindo no 

processo de informação e prevenção desses tipos de lesões. 

Devido a isso, novos estudos, com diferentes abordagens 

sobre o tema devem ser realizados, a fim de enriquecer o 

conhecimento na área, já que seu diagnóstico é complexo, e 

propiciar melhor qualidade de vida para população. 

 

4 CONCLUSÃO 

 

Tomando-se por base as considerações clínicas das 

LCNCs relacionadas ao tipo de lesão, face dentária envolvida 

e presença de hipersensibilidade, pode-se concluir que: 

- A prevalência das LCNCs foi semelhante ao 

encontrado na literatura; 

- A lesão de abfração foi a que apresentou maior 

prevalência nos pacientes, seguida da lesão de abrasão e de 

erosão; 

- A face dentária com maior acometimento pelas LCNCs 

foi a face vestibular, seguida da face lingual e distal; 

   - A hipersensibilidade dentinária está relacionada 

significativamente com as Lesões Cervicais não Cariosas 



LESÕES CERVICAIS NÃO CARIOSAS: PREVALÊNCIA E 
CONSIDERAÇÕES CLÍNICAS EM PACIENTES ATENDIDOS NA CLÍNICA 

DE DENTÍSTICA DA UFPB 

168 
 
 
 

tendo sido observada em mais da metade dos casos 

avaliados. 
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RESUMO: Este estudo objetivou avaliar a profundidade de 
polimerização dos compósitos do tipo bulk-fill de acordo com a 
especificação 4049/2000 da ISSO (International Organization 
for Standardization). O universo da pesquisa foi composto 
pelos compósitos bulk-fill de baixa viscosidade, Filtek Bulk-Fill 
Flowable Restorative (FBF) (3M-ESPE) e SDR  Posterior Bulk 
-Fill Flowable Base (SDR) (DENTSPLY), e grupo controle 
Filtek Z350 XT Flow (3M/ESPE). Para cada material foram 
confeccionados 04 corpos de prova em matriz bipartida de 
teflon com orifício central de 4,0 mm e profundidade de 10,0 
mm. Após a inserção do compósito, a ponteira do 
fotopolimerizador foi posicionada no centro do orifício do anel 
superior e a fotoativação realizada de acordo com as 
orientações do fabricante. Após fotopolimerização as amostras 
foram submetidas ao teste de profundidade de polimerização 
preconizado pela ISSO 4049, e armazenadas em água 
destilada e temperatura de 37 ºC. Os resultados 
demonstraram haver diferença significativa entre as 
profundidades avaliadas dos compósitos bulk-fill (FBF e SDR) 
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e o compósito FXT. Para o controle, compósito de baixa 
viscosidade FXT, encontrou-se a menor profundidade de 
polimerização visível. Para os materiais do tipo bulk-fill, a 
profundidade de polimerização foi ideal segundo as normas da 
ISSO 4049/2000, sem relação maior do que 0,5 mm quando 
comparado à afirmação da profundidade de polimerização 
feita pelo fabricante. 
Palavras-chave:ISSO 4049. Compósito baixa viscosidade. 

Polimerização. 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

Na odontologia, os conhecimentos acerca dos materiais 

restauradores, principalmente dos compósitos resinosos, 

estão em constante progresso e se tornaram extremamente 

importantes à medida que investigam o aperfeiçoamento do 

material – composição, quantidade e tamanho de partículas –, 

e o aprimoramento de técnicas para uso e protocolos clínicos. 

A odontologia tem promovido avanços excepcionais no 

desenvolvimento de materiais restauradores desde o 

surgimento do primeiro compósito, gerando novas 

perspectivas para o tratamento restaurador odontológico. 

Cada nova evolução desses compósitos possibilita a criação 

de novas e diferentes categorias de resinas que resultam em 

produtos mais eficientes que outros tipos de materiais 

restauradores já existentes, possibilitando realizar tratamentos 

mais estéticos, conservadores e com menor custo e tempo 

clínico para o profissional (FERNANDES et al., 2014).  
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Na década de 90, a classe dos compósitos de baixa 

viscosidade ou “flow” surgiram no mercado odontológico e 

trouxe consigo novas maneiras de se realizar o tratamento 

restaurador (LABELLA et al., 1999). Os primeiros compósitos 

dessa nova categoria foram caracterizados por um menor teor 

de carga comparado aos compósitos convencionais, 

conferindo menor viscosidade ao material (IKEDA et al., 2009; 

LEE et al., 2010). Devido a fluidez, este material apresenta 

alto escoamento e molhamento das paredes da cavidade, 

proporcionando melhor adaptação, diminuindo o risco de 

aprisionamento de ar (ENDE et al., 2013; IKEDA et  al., 2009; 

LEE et al., 2010).  

Os compósitos resinosos de baixa viscosidade 

possuem a vantagem de evitar que ocorra contaminação e a 

criação de espaços vazios entre uma camada e outra, pois 

não necessitam da técnica incremental para serem utilizados 

(KIM et al., 2014). Consequentemente, aumentam as chances 

de sucesso e longevidade da restauração. Ainda, a baixa 

viscosidade permite que o material seja aplicado de forma 

injetável por meio de um dispensador, simplificando o 

processo de inserção, principalmente em cavidades de difícil 

acesso, além de reduzir o tempo clínico em casos de 

cavidades amplas e profundas (BENETTI et al., 2015; IKEDA 

et  al., 2009; LASSILA et al., 2012). 

A última versão de compósitos de baixa viscosidade 

lançado no mercado, são os chamados compósitos do tipo 

bulk -fill (JANG et al., 2015), eles apresentam baixo módulo de 

elasticidade que proporciona a dissipação das tensões 
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geradas durante a contração de polimerização, reduzindo 

problemas na interface dente/restauração, e assim, favorecem 

a integridade marginal e melhoram a qualidade da restauração 

(BENETTI et al., 2015;  BICALHO et al., 2014b). 

As resinas do tipo bulk-fill surgiram como opção às 

resinas compostas convencionais e se tornaram diferenciadas 

pelo seu método de uso. Enquanto que as convencionais 

devem ser colocadas na cavidade pela técnica incremental em 

incrementos com até 2 mm de espessura, as resinas do tipo 

bulk-fill são indicadas para serem utilizadas em um único 

incremento com espessura de até 4 mm, sem que ocorra 

nenhuma alteração em suas propriedades ou que diminua a 

qualidade da restauração final (CZASCH; ILLIE, 2013). Eles 

são encontrados em dois tipos de viscosidade: alta e baixa. Os 

de alta viscosidade são mais resistentes às falhas e possuem 

maior conteúdo de partículas inorgânicas. Os de baixa 

viscosidade possuem melhores propriedades de adaptação 

cavitária e menor quantidade de partículas, porém, 

apresentam maior contração de polimerização e propriedades 

mecânicas inferiores quando comparados aos de alta 

viscosidade; ainda assim, demonstram melhores propriedades 

quando comparados às resinas convencionais. 

Os compósitos resinosos são constituídos 

principalmente por partículas inorgânicas e por uma matriz 

resinosa orgânica. Cerca de 20 a 40% do peso da matriz 

resinosa é constituída por um material resinoso e, sobretudo 

por componentes monoméricos – monômeros base 

(principalmente BisGMA, TEGDMA, UDMA, BisEMA), co-
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monômeros e aditivos (ALSHALI et al., 2015; CEBE et al., 

2015). As diferentes combinações e proporções de 

monômeros inseridos nos compostos resinosos resultam em 

diferentes sistemas de cadeias poliméricas. Tais cadeias 

formam a estrutura final do compósito e definem as 

propriedades do material. Para que os monômeros se 

convertam em cadeias poliméricas, é necessário que um 

ativador promova esse trabalho. Tal ativador pode ser 

classificado como fatores intrínsecos, como a estrutura 

química do monômero e a concentração do fotoiniciador, ou 

fatores extrínsecos, tais como as condições de polimerização 

como energia da luz emitida pelo fotopolimerizador, distância 

entre a fonte de luz e o material restaurador ou a espessura do 

material restaurador (CEBE et al., 2015).  

Um dos grandes problemas da odontologia 

restauradora é avaliar o grau de polimerização e conversão 

dos monômeros nas zonas mais profundas da cavidade. Uma 

vez que o grau de conversão dos monômeros em polímeros é 

fator crucial para o sucesso da restauração. Para que ocorra 

adequada polimerização nas maiores profundidades do 

compósito, alguns fatores dependem de variáveis tais como a 

capacidade de penetração da luz por entre as camadas e o 

poder de transmissão da luz pelo compósito (ALRAHLAH; 

SILIKAS; WATTS, 2014). O primeiro fator está vinculado com 

o tipo de fonte emissora de luz e de seu comprimento de onda, 

ao passo que o segundo está ligado à translucidez do 

material. 
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A maior profundidade de polimerização deve-se as 

alterações na composição dos monômeros que permite maior 

translucidez do material; menor quantidade de partículas em 

sua matriz e/ou um aumento no tamanho das partículas, que 

resultam em maior transmissão e penetração de luz, e 

consequentemente, maior grau de conversão de monômeros; 

além disso, houve a incorporação de novos sistemas 

fotoiniciadores que melhoram a fotopolimerização (ENDE et 

al., 2013; KIM et al., 2014; LASSILA et al., 2012). 

Comumente, materiais do tipo bulk-fill apresentam em 

sua composição novos monômeros, partículas translúcidas e 

novos sistemas fotoiniciadores que aumentam a profundidade 

de polimerização, consequentemente, o grau de conversão 

dos monômeros (PONGPRUEKSA et al., 2015; 

TOMASZEWSKA et al., 2015). 

Uma boa e adequada fotopolimerização é um fator 

essencial para se alcançar adequadas propriedades físicas e 

mecânicas, resistência ao desgaste e biocompatibilidade do 

material resinoso. A falha em uma dessas propriedades pode 

causar reações adversas devido à lixiviação dos componentes 

monoméricos do compósito (DIONYSOPOULOS et al., 2016; 

ZORZIN et al., 2015). A análise do grau de conversão e da 

profundidade de polimerização garantem se essas e outras 

características foram devidamente alcançadas.  

No final da década de 80, a Organização Internacional 

de Padronização (ISO) estabeleceu um método para definir a 

máxima profundidade de polimerização e a maior espessura 

do incremento do compósito resinoso que deveria ser utilizado 
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para se conseguir bons resultados. O método foi nomeado de 

Profundidade de polimerização: ISO 4049. De acordo com o 

método, o compósito resinoso é depositado em uma matriz de 

formato tubular, fotopolimerizado, retirado do molde, e então 

as partes não fotopolimerizadas (amolecidas) são removidas 

por raspagem com uma espátula, deixando apenas as partes 

endurecidas da amostra. Após a raspagem, a amostra é então 

mensurada e o valor dividido por dois. O resultado final é 

obtido e interpretado como a profundidade de polimerização e 

o valor máximo da espessura do compósito é assim definido 

(FLURY et al., 2012). 

 Sabe-se que muitos fatores influenciam diretamente na 

profundidade de polimerização dos compósitos resinosos. 

Alguns dependem da luz fotopolimerizadora, como: tipo de luz, 

intensidade da luz, comprimento de onda, tamanho e diâmetro 

da ponta emissora de luz, tempo de exposição ou o modo de 

fotopolimerização; outros são influenciados pela composição 

do material:  monômeros, partículas, fotoiniciadores, agentes 

silanos, cor e translucidez do compósito; e outro está sujeito à 

distância entre a luz e a superfície do material resinoso 

(DIONYSOPOULOS et al., 2016). 

O presente trabalho tem como objetivo avaliar a 

profundidade de polimerização pelo método da ISO 4049 para 

compósitos de baixa viscosidade do tipo bulk-fill.  
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2 MATERIAIS E MÉTODO 

 

Foram utilizadas três tipos de resinasTab.(1) e Fig.(2): 

duas de baixa viscosidade do tipo bulk-fill - Filtek Bulk-Fill 

Flowable Restorative(3E/ESPE) (FBF), SDR Posterior Bulk-Fill 

Flowable Base (Dentsply) (SDR); e uma resina de baixa 

viscosidade Filtek Z350 XT Flow (3E/ESPE) (FXT). 

Utilizou-se uma matriz bipartida em teflón acoplada a 

uma base. Os dois blocos tinham dimensões de profundidade 

de 10mm e raio 2mm de diâmetro. Quando encaixados na 

base, formavam uma matriz única Fig.(1), com 10mm de 

profundidade e 4mm de diâmetro, no total. 

 
Figura 1. Matriz bipartida conforme as normas da ISO 4049 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: Pesquisa direta 2017 
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Tabela 1. Especificações dos materiais resinosos 

MATERIAL TIPO TEMPO  FABRICANTE 

Filtek Bulk-Fill  

Flowable 

Restorative 

(FBF) 

Baixa 

viscosidade  do 

tipo bulk -ill 

 

    40’s 

 

3M/ESPE 

SDR Posterior 

Bulk-Fill 

Flowable Base 

(SDR) 

Baixa 

viscosidade  do 

tipo bulk -fill 

      20’s     DENTSPLY 

Filtek Z350 XT 

Flow 

(FXT) 

Baixa 

viscosidade 

     20’s                  3M/ESPE 

    

Fonte: Pesquisa direta 2017 

 

Figura 2. Resinas de baixa viscosidade 
 

 
Fonte: Pesquisa direta. 2017 
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O universo de amostras foi constituído por 12 

espécimes (n=4). 

Os dois blocos da matriz bipartida foram presos à base 

fixadora e separados por uma fita matriz de poliéster formando 

dois compartimentos. A resina foi inserida nos dois 

compartimentos de forma semelhante e a amostra foi então 

fotopolimerizada de acordo com as instruções do fabricante. A 

ponta emissora de luz LED (Ultraled, DABI ATLANTE) com 

intensidade de luz aferida em 800mw/cm2, conforme leitura do 

radiômetro RD-7 (ECCEL), foi posicionada paralela ao orifício 

central da matriz. Após fotopolimerização, as amostras foram 

mensuradas em seu comprimento total e submetidas ao teste 

de profundidade de polimerização preconizado pela ISO 4049 

– método por raspagem -, e novamente avaliadas em seu 

comprimento. 

A profundidade de polimerização, segundo a ISO 4049, 

foi realizada pela raspagem manual com uma espátula plástica 

do material amolecido e não polimerizado na porção mais 

profunda de cada corpo de prova Fig. (3). Cada amostra foi 

medida em seu comprimento antes (após fotopolimerização) e 

depois da raspagem  por um paquímetro digital (Mitutoyo, 

Absolute Digimatic). Asamostras foram então armazenadas 

em recipientes à prova de luz, imersas em água destilada e 

guardadas em uma estufa seca à 37˚C. 
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Figura 3.Ilustração das medidas dos comprimentos obtidos 

após raspagem nas amostras do grupo MB. 

 

 

            Fonte: Pesquisa direta. 2017 

 

4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Na análise visual muitos corpos de prova aparentavam 

estar completamente polimerizados ao final dos 10,0 mm de 

profundidade. No entanto, após o teste de profundidade de 

polimerização, algumas das amostras apresentavam material 

amolecido Tab.(2) eFig.(3), claramente não polimerizado.  
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Tabela 2.Comprimentos inicial e final de topo, base e 

profundidade das amostras 

 

Material 

 

Tempo 

 

Comprimento 

Inicial(mm) 

 

Comprimento 

Final(mm) 

Profundidade  

Poimerização  

ISO 4049 

FXT 20’s 10 9.71 4.85±1 

SDR 20’s 10 9.98 4.99±1 

FBF 40’s 10 9.99 4.99±1 

     

Fonte: Pesquisa direta. 2017 

 

Para a resina de baixa viscosidade convencional FXT, a 

mesma mostrou-se com menor profundidade de 

polimerização, apresentando maior quantidade de material 

brando eliminado à raspagem; ainda assim não houve 

diferença significativa quando comparada aos resultados das 

do tipo bulk-fill.   

O uso de compósitos de baixa viscosidade e de baixa 

viscosidade do tipo bulk-fill estão sendo largamente utilizados 

devido às suas propriedades melhoradas quando comparadas 

às resinas convencionais. A considerável facilidade de uso, a 

diminuição da contração de polimerização, a redução de 

tempo clínico e o aumento da profundidade de polimerização 

desses materiais, são alguns dos fatores que levam ao uso 

crescente desses compósitos nos dias atuais. Este fato é 

devido as diferentes estratégias que os fabricantes estão 
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utilizando para aumentar a profundidade de polimerização, 

como a incorporação de novos fotoiniciadores e o aumento do 

tamanho das partículas de carga (CHESTERMAN et al., 

2017). 

Uma adequada polimerização por toda a profundidade e 

extensão do compósito resinoso influencia o sucesso clínico 

da restauração.O grau de conversão (DC) é uma importante 

ferramenta para estimar as propriedades físicas, mecânicas e 

biológicas dos compósitos e há relação com a profundidade de 

polimerização, como já descrito na literatura (BENETTI et al., 

2015; FLURY et al., 2012). 

Um elevado grau de polimerização (ou grau de 

conversão) é um fator essencial para obter melhores 

resultados das propriedades do compósito. A inadequada 

polimerização pode levar ao escoamento marginal, 

 ontribuírem e diminuição das propriedades do compósito 

resinoso. Já um baixo grau de conversão implica no aumento 

do número de monômeros não convertidos, levando a uma 

diminuída biocompatibilidade da restauração e pobreza das 

propriedades físico-mecânicas do compósito (ABEDet 

al.,2015).Assim, podendo levar ao insucesso do procedimento 

restaurador e longevidade da restauração. 

Os monômeros influenciam diretamente as 

propriedades físico-mecânicas e algumas características do 

material resinoso e, como, a viscosidade, o poder de 

transmissão da luz pelo material e a transparência. No 

presente estudo, os compósitos do tipo bulk-fill(SDR e FBF) 

mostraram maior profundidade de polimerização do que o 
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compósito FXT (baixa viscosidade). Isso pode ser atribuído às 

diferentes composições químicas da matriz orgânica de cada 

material Tab. (3), e da quantidade do tipo de monômeros 

presente. A quantidade de matriz orgânica, o tamanho e 

distribuição de partículas, o tipo e densidade dos monômeros 

são alguns dos fatores que alteram essas propriedades. O 

grau de polimerização de diferentes sistemas de monômeros 

aumenta com a  ontribu ordem: BisGMA ˂ BisEMA˂ UDMA ˂ 

TEGDMA (ABEDet al.,2015). 

 

Tabela 3.Composição química das resinas de acordo com o 

tipo de monômeros presentes. 

MATERIAL                       COMPOSIÇÃO  

SDR                           EBPADMA, TEGDMA, CQ, BHT  

FXTBis-GMA, UDMA, TEGDMA e bis-EMA,  

TEGDMA 

 

 

FBFBis-GMA, bis-EMA, AUDMA, UDMA 

e 1,12 – dodecano-DMA 

 

    

Fonte: Pesquisa direta 2016. 

 

A Organização Internacional de Normalização (ISO) 

através da resolução 4049/2000, preconiza que para materiais 

restauradores à base de polímeros, o teste de profundidade de 

polimerização deve seguir tais requisitos: os corpos de prova 
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devem ser feitos a partir de um molde metálico com 6 mm de 

comprimento e 4 mm em diâmentro. No entanto, quando o 

fabricante dita a profundidade de polimerização e essa é maior 

que 3 mm, a matriz deverá apresentar comprimento duas 

vezes maior que a profundidade de polimerização afirmada 

pelo fabricante do material. No presente estudo, realizado com 

materais do tipo bulk-fill, onde os fabricantes afirmam que tal 

material possui ótima polimerização em até 5 mm de 

profundidade, optou-se por realizar uma matriz com 10 mm de 

comprimento e fabricada em teflon, que facilitaria a remoção 

dos corpos de prova (ISO 4049/2000). 

Para materiais restauradores, a ISO preconiza que o 

teste de profundidade de polimerização poderá apresentar-se 

em até 0,5 mm menor do que indicado pelo fabricante. Não 

mais que isso. No presente estudo, todos os materiais 

testados obtiveram a meta estabelecidade pelo fabricante e 

pela ISO. Porém, a FXT obteve menor resultado.Para a 

fotopolimerização das resinas convencionais, como  a FXT, a 

literatura indica uma energia de 16 J/cm2para um incremento 

do material de 2 mm (RUEGGEBERG et al., 1994). Com isso, 

esses materiais não possuem a capacidade de polimerização 

quando utilizados em incrementos maiores do que 2 mm, 

como demonstrado neste estudo. 

Para um adequada fotopolimerização das resinas bulk-

fillé indicado uma exposição radiante de 20 J/cm2, durante 20 

segundos (ILIE N., BUCUTA S., DREAENERT, 2013).Assim, 

os compósitos bulk-fill,quando aplicados e fotopolimerizados 

corretamente, proporcionam algumas vantagens como a 
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facilitação do procedimento restaurador e a dimuição do tempo 

na realização nos procedimentos  ontribu. Apesar da 

adequada profundidade de polimerização demostrada pelas 

resinas bulk-fill, outros problemas inerentes a essa resina 

podem surgir durante o uso deste material restaurador. Um 

dos principais pontos em discussão é a contração e tensão de 

polimerização gerada pelos compósitos bulk-fill. Os estudos 

demonstram resultados controversos e não conclusivos (AL-

HARBI et al., 2016;ROSATO et al., 2015).Com isso, é 

extremamente necessário a realização de pesquisas que 

objetivem investigar a contração e tensão de polimerização 

apresentadas pelas resinas bulk-fill. Assim como, a avaliação 

do desempenho clínico dessas resinas precisa ser conduzida, 

objetivando proporcionar informações e resultados confiáveis 

para que os compósitos bulk-fill se tornem uma opção viável 

de material restaurador. 

Sabe-se que a profundidade de polimerização está 

intimamente relacionada com outras propriedades do material, 

como a microdureza e o grau de polimerização dos 

monômeros. O fato de obtermos amostras duras e 

relativamente polimerizadas no presente estudo, não convém 

afirmar que nas regiões mais profundas ocorreu, de fato, 

adequada polimerização e conformação dessas propriedades. 

Isso implica dizer que, apesar de obtermos amostras 

relativamente duras a olho nu, microscopicamente, elas 

podem apresentar valores baixos de microdureza e grau de 

polimerização e  ontribuírem para o insucesso clínico das 

restaurações. Este estudo demonstrou o desempenho das 
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resinas bulk-fill em relação a sua profundidade de 

polimerização, servindo como base para futuras pesquisas 

que investiguem outras propriedades deste material. Portanto , 

é necessário a realização de estudos in vitro e in vitroque 

utilizem outras metodologias para confirmarem os resultados 

encontrados neste estudo. Assim como, a avaliação de outras 

propriedades dos compósitos bulk-fill. 

 

4 CONCLUSÕES  

 

É conclusivo que a espessura do compósito influencia 

na propriedade física dos compósitos de baixa viscosidade e 

dos compósitos de baixa viscosidade do tipo bulk-fill. Assim,  

faz-se necessário conhecer a composição e as propriedades 

dos materiais restauradores para que possam ser 

corretamente indicados e utilizados na clínica odontológica. 

Somente o conhecimento básico dos materiais poderá 

garantir a longevidade clínica das restaurações de resina 

composta. 

Para os materiais do tipo bulk-fill, a profundidade de 

polimerização foi ideal segundo as normas da ISO 4049/2000, 

já que nenhum material teve uma relação maior do que 0,5 

mm quando comparado à afirmação da profundidade de 

polimerização feita pelo fabricante. 
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RESUMO: O leite materno é considerado o melhor alimento 
para o bebê, promove a saúde adequada ao sistema 
estomatognático, além da amamentação ser importante como 
fator estimulador docrescimento normal dos maxilares. A esse 
respeito, objetivou-se avaliar a possível associação entre o 
período de aleitamento materno e instalação de hábitos bucais 
deletérios. Para tanto, um formulário foi aplicado a 50 
responsáveis por crianças com idades entre 03 a12 anos, 
atendidas na clínica-escola das Faculdades Integradas de 
Patos-FIP na cidade de Patos, PB. Foi verificado que 96% das 
crianças foram amamentadas naturalmnet de forma 
exclusivaaté um mês para 10%, 02 e06 meses para 46%, mais 
de 06 meses para 4%. A mamadeira foi o principal artifício 
usado para aleitamento artificial (88%). Dos hábitos bucais 
instalados em algum momento, o mais prevalente foi a sucção 
de chupeta (52%),  hábito de ranger os dentes (32%), sucção 
de dedo (12%), morder o lábio (8%) e 38% das crianças não 
apresenta hábito atualmente.A análise da relação entre o 
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tempo de amamentação exclusiva e a presença de hábitos 
bucais revelou que as crianças que não receberam a 
amamentação exclusiva ou receberam por um período menor 
que seis meses (58%), apresentaram hábitos bucais com 
maior frequencia (p<0,01).Assim, constatou-se que o menor 
tempo de amamentação está fortemente relacionado ao 
aparecimento de hábitos bucais deletérios. 
Palavras-chave:Aleitamento materno. Hábitos bucais. 

Oclusão. 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

O leite materno tem sido considerado o melhor alimento 

para o bebê recém-nascido na visão dos nutricionistas, pois o 

mesmo ajuda a reforçar a imunidade do bebê para combater 

doenças infecciosas, alérgicas e também exercendo 

importante papel na redução da mortalidade infantil, além dos 

benefícios nutricionais, imunológicos, satisfação afetiva 

mantida pelo contato diretamente com sua mãe e 

proporcionando maior segurança emocional (MIOTTO et al., 

2014; ANTUNES, 2008). 

O aleitamento materno é considerado indispensável nos 

seis primeiros meses de vida da criança e a manutenção do 

aleitamento materno, com complemento nutricional, por até 

dois anos ou mais. O leite materno promove a saúde 

adequada ao sistema estomatognático, sendo a amamentação 

um estimulante ortopédico para o crescimento normal dos 

maxilares, permitindo ao bebê um desenvolvimento normal do 

complexo craniofacial, um correto estabelecimento da 
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respiração nasal e da deglutição (MIOMAZ et al., 2013; 

CASAGRANDE et al., 2008). 

Os desvios no desenvolvimento do sistema 

estomatognático podem começar a se instalar precocemente, 

logo depois do nascimento, bastando apenas que não ocorra a 

estimulação ideal ou não adequada das funções orais nessa 

época, como pode ocorrer em uma criança que não obteve o 

tempo adequado ao aleitamento materno, e causar possíveis 

consequências e mudanças no trabalho neuromuscular 

adequado à sucção, respiração e/ou deglutição (FERREIRA et 

al., 2010; OLIVEIRA et al., 2016). 

Crianças com menor tempo de aleitamento demonstram 

sete vezes maior probabilidade de adquirirem hábitos orais 

deletérios nocivos, pela sensação de segurança e conforto 

que hábitos como o uso de chupeta e sucção digital, podem 

transmitir em substituição à amamentação (MOIMAZ et al., 

2011; SILVEIRA et al., 2013; CASAGRANDE et al., 

2008).Segundo Massuia, Carvalho e Matsuo (2011) quase 

toda criança normal pratica algum tipo de hábito bucal 

deletério, e o seu prolongamento pode levar a instalação de 

uma má oclusão.  

As possíveis alterações são determinadas por fatores 

como frequência, intensidade, duração, idade da criança na 

época em que se iniciou o hábito bucal e também da 

predisposição individual relacionado aos fatores genéticos, 

diretamente realciobadas ao padrão de crescimento do 

paciente. Os hábitos bucais deletérios devem ser 

abandonados o quanto antes a fim de evitar algumas 

alterações estruturais e/ou também funcionais graves ao 
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individuo, sabendo que quanto mais cedo sua remoção, danos 

menores surgirão (MASSUIA; CARVALHO; MATSUO, 2011; 

ALMEIDA et al., 2000). 

Diante do exposto e sabendo que a saída da mulher 

para o mercado de trabalho nos dias atuais, vem diminuindo 

ainda mais o período de de amamentação materno para o 

bebê (MOIMAZ et al., 2011), podendo proporcionar um meio 

mais favorável para instalação de hábitos bucais deletérios, 

buscou-se avaliar a possível associação entre o período de 

aleitamento materno e instalação de hábitos bucais deletérios.  

 

2. MATERIAIS E MÉTODO 

 

Esta pesquisa foi realizada de acordo com todas as 

exigências éticas solicitadas pelo Conselho Nacional de 

Saúde/Ministério da saúde, através da Resolução nº 466/12 e 

aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) em seres 

humanos das Faculdades Ontegradas de Patos - FIP, sob o 

parecer de número 1.928.401. 

Realizou-se um estudo observacional prospectivo  

natureza transversal, por meio de uma abordagem quantitativa 

e método estatístico comparativo. 

 A pesquisa foi realizada com os responsáveis pelas 

crianças atendidas na clínica escola do curso de Odontologia 

das Faculdades Integradas de Patos.  Sendo a amostra parte 

da população selecionada, o formulário foi aplicado a 50 

cuidadores responsáveis por usuários das clinicas, com idade 

de 03 a 12 anos selecionada por conveniência, no período 

letivo de 2017.1.Para realização do cálculo amostral foi 
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utilizado o programa estatístico Epi Info 6.04, considerando um 

grau de confiança de 95%, erro de 5% e poder de 50%. 

Foram incluídos nesta pesquisa mães, pais, familiares e 

cuidadores que tiveram contato direto com a criança e a mãe 

durante o período de amamentação. Crianças acometidas de 

fendas labiais/palatinas e aquelas que sofreram trauma na 

região facial foram excluídas do estudo. 

Os dados obtidos foram registrados em formulário 

específico, elaborado para essa pesquisa composto por 

questões fechadas e aberto aplicado por um único  

pesquisador em linguagem simples e clara, pouco científica, 

propositadamente, tendo em conta a população a que se 

destina.Estavam presentes questões de identificação do 

responsável, delimitadas ao essencial necessário para 

enquadramento no perfil e plano amostral; gênero e idade 

dacriança. E questões relativas ao objetivo da pesquisa; tipo e 

tempo de aleitamento materno, se obteve alguma alternativa 

nutritiva complementar, presença de algum hábito bucal 

deletério e hábitos não nutritivos. 

Após serem coletados, os dados foram analisados 

utilizando o programa StatisticalPackage for the Social 

Sciences - SPSS versão 24.0. Para que fosse possível 

caracterizar a amostra, foi realizada uma análise descritiva dos 

dados em relação à natureza das variáveis em 

estudo.Diferenças estatisticamentes significativas entre as 

variáveis foram avaliadas através de teste estatístico com 

intervalo de confiança de 95% (p<0,05).A correlação entre 

período de amamentação de instalação de hábitos bucais 
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deletéricos foi obtida através do teste Exato de Fisher 

(p<0,05). 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Das crianças consultadas através de seus 

responsáveis,  26 (52%) eram do sexo feminino e 24 (48%) do 

sexo masculino. A maioria das crianças (46%) tinham entre 06 

e 08 anos de idade Tabela (1).  

Ao realizar a relação entre as variáveis sexo e idade foi 

obtida a seguinte disposição: dos 48% participantes do sexo 

masculino representam entre idades de 03 a 05 anos 10%, de 

06 a 08 anos 18% e de 09 a 12 anos representando 20% da 

amostra pesquisada. 

 

Tabela 1. Distribuição da amostra relativamente à frequência 
de idade por sexo. 

  Quantidade Percentual 

Feminino 26 52% 

03 a 05 anos  03 6% 

06 a 08 anos  14 28% 

09 a 12 anos 09 18% 

Masculino 24 48% 

3 a 5 anos  05 10% 

6 a 8 anos  09 18% 

9 a 12 anos 10 20% 

Total geral 50 100% 

Fonte: Pesquisa Própria 
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Dos 52% participantes do sexo feminino representam 

entre idades de 03 a 05 anos 6%, de 06 a 08 anos 28% e de 

09 a 12 anos 18%. A média de idade foi 06 a 08 anos, com o 

mínimo de 03 anos e o máximo de 12 anos, a amostra 

apresentou-se de forma simétrica e distribuída de forma 

homogênea. 

Em relação a amamentação natural, apenas 02 (4%) 

crianças não foram amamentadas Figura (1). Quanto ao 

tempo de amamentação exclusiva, 05 (10%) foram 

amamentados exclusivamente entre 01 a 30 dias, 14 (28%) 

entre 02 a 04 meses,09 (18%) até 06 meses, 10 (20%) entre 

07 meses a 1 ano, 10 (20%) por mais de 1 ano Tabela (2).  

 

Figura 1. Distribuição da amostra quanto a frequência de 
amamentação natural. 
 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 
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Tabela 2.Tempo de amamentação exclusiva relacionado a 

presença de hábitos bucais deletérios. Letras diferentes na 

mesma linha indicam diferença estatistica segundo o teste 

exato de Fisher (p<0,01). 

  

Amamentação 

Exclusiva 

Presença de 

HábitosBucais  

   (%)           (n) (%)           (n) 

Não Teve 2%a 4 100%b 4 

Até 1 mês 10%a 5 100%b 5 

2 a 5 meses  28%a 14 85,7%b 12 

6 meses 18%a 09 55,5% a 5 

7 meses a 1 ano 20% a 10 20% a 2 

Mais de 1 ano  20%a 10 20% a 2 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Os períodos de amamentação menor que 6 meses 

tiveram forte correlação com a instalação de hábitos bucais 

deletérios (p<0,01), como demonstrado por vários estudos 

(OLIVEIRA et al., 2016; MIOTTO et al., 2014; SILVEIRA et al., 

2013; MIOMAZ et al., 2013; NEU et al., 2011; FERREIRA et 

al., 2010; MENDES et al., 2008; NEIVA et al, 2003). 

Quanto ao tempo de amamentação mista, 05 (10%) 

tiveram-na entre 01 a 11 meses, 11 (22%) entre 01 a 02 anos, 

11 (22%) de 03 anos ou mais, 13 (26%) não souberam 

responder e 09 (18%) não tiveram amamentação mista e 

apenas 01 (2%) respondeu que ainda permanece sendo 

amamentado.  
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Figura 2. Distribuição da amostra quanto ao tempo de 

amamentação mista 

 
Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Embora que a maioria das crianças (28%) foram 

amamentadas até cinco meses de vida, é bem notável que na 

atualidade, uma proporção de 22% tenha sido amamentada 

mesmo que de forma mista até mais de 2 anos de idade. 

Contrariamente em em seu estudo, Ferreira et al. (2010) 

encontrou que a duração do aleitamento materno relatada foi 

inferior a 6 meses.A literatura que mostra que a saída da 

mulher para o mercado de trabalho nos dias atuais influencia 

positivamente na redução do período de amamentação 

materno para o bebê (MOIMAZ et al., 2011) 

No que respeito ao artifício usado caso o aleitamento 

artificial, 36 pessoas (88%) afirmaram utilizar mamadeira, 

seguido de 05 (12%) o copo. Canudo e outros não foram 

marcados por nenhum dos participantes. 
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Figura 3. Distribuição da amostra quanto ao utensílio usado 
para amamentação artificial 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

 Embora neste estudo não tenha sido realizada 

correlação entre o uso da mamadeira para o aleitamento 

artificial e a instalação de hábitos bucais deletérios, estudos 

demonstraram que o uso damamadeira tem forte influência na 

instalação de hábitos bucais deletérios e no desenvolvimento 

das más oclusões, como afirmam Almeida (2001), Furtado 

(2007) e Larsson (2001), devendo sempre ser priorizado o 

aleitamento materno exclusivo até os 6 meses. 

Dentre os hábitos relatados, o de sucção de chupeta foi 

o mais prevalente. Vinte e seis particioantes (52%) afirmaram 

que a criança faz ou já fez uso da chupeta e 24 (48%) 

disseram que não. A maioria das crianças (73%) fez uso da 

chupeta desde o nascimento Tabela (3) e 54% delas deixou o 

hábito entre 02 a 03 anos. Três crianças (12%) ainda não 

deixaram de chupar chupeta até o momento desta pesquisa. 
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Tabela 3.Distribuição da amostra quanto à idade que começou 
usar chupeta. 

  Quantidade Percentual 

Recém Nascido 19 73% 

01 a 11 meses 04 15% 

01 a 02 anos 02 8% 

03 anos ou mais  01 4% 

Total geral 26 100% 
Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Tabela 4. Distribuição da amostra quanto à idade que deixou 
de usar chupeta. 

  Quantidade Percentual 

Até 01 ano 02 8% 

02 a 03 anos 14 54% 

04 e 05 anos 04 14% 

Mais de 6 anos 03 12% 

Ainda não deixaram 03 12% 

Total geral 23 100% 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

Em um estudo com prontuários Ferreira et al. (2010) 

também encontram a sucção de chupeta como hábito mais 

prevalente (76,4%), seguido da respiração bucal (22,7%), 

bruxismo (14,7%) e sucção digital (12,2%), concordando com 

o presente estudo. Outros estudos também esncotraram o 

hábito sucção de chupeta como o mais prevalente (BOECK et 

al., 2013). 

Hábitos de sução de chupeta ou dedo acarretam uma 

série de problemas de má oclusão como a mordida aberta 

anterior, atresia maxilar, mordida cruzada posterior, mordida 
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cruzada anterior, apinhamento e mordida em topo, conforme 

verificado por Boecke et al (2013).  

Embora a frequência de uso da chupeta encontrada 

seja muito alta (73%) já no recém-nascido, a remoção do 

hábito precocemente, ainda na dentadura decídua, como foi 

aqui encontrada (76%) contribui positivamente para a 

regressão expontânea dos efeitos danosos deste hábito, 

corroborando com outros estudos (BOECK et al., 2013; 

MACHO et al., 2012).Se o hábito for removido durante uma 

certa época, por volta dos 4 anos, na maior parte das vezes, o 

crescimento ósseo se processa de maneira normal, ocorrendo 

“auto-correção” da maloclusãoe desaparecendo 

completamente os problemas oclusais decorrentes do 

hábito(BOECK et al., 2013).  

 De acordo com os resultados deste estudo, a maioria 

das crianças que fazem uso da chupeta, usam-na durante a 

noite (58%), seguido do dia todo (38%) conforme pode ser 

verificado no Gráfico (4) 
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Figura 4.Distribuição da amostra quanto à frequência do uso da 
chupeta. 

 
Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

 Em relação ao hábito de sucção digital, apenas 06 

(12%) afirmaram que têm ou já tiveram o hábito Gráfico (5).  

 

Figura 5. Distribuição da amostra quanto ao hábito de chupar 

dedo. 

 
Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Assim como o hábito de sucção de chupeta, as crianças 

começaram a chupar o dedo prevalentemente ao nascer 
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(67%) e 50% (3) delas ainda permanecem Tab (6) e Tab (7). 

Quanto a frequência deste hábito,  04 (67%) chupam dia e 

noite e 02 (33%) só a noite.  

 

Tabela 6.Distribuição da amostra quanto à idade que começou 
com o hábito de chupar dedo. 

  Quantidade Percentual 

Recém Nascido 4 67% 

1 a 11 meses 1 17% 

1 a 2 anos 1 17% 

Total geral 6 100% 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

  

Tabela 1. Distribuição da amostra quanto à idade que parou 
com o hábito de chupar dedo. 

  Quantidade Percentual 

Até 01 ano 01 17% 

02 a 03 anos 01 17% 

04 e 05 anos 01 17% 

Mais de 6 anos 03 12% 

Ainda não deixaram 03 50% 

Total geral 23 100% 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Em relação ao hábito de respirar pela boca, 27 (54%) 

relataram apresenta-loGráfico (6). Das crianças respiradoras 

bucais, 37% (10) adiquiriram este hábito após os 4 anos de 
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idade, seguida de 33% (9) que respiram pela boca desde o 

nascimento (Tabela 8).  

 

Gráfico 6.Distribuição da amostra quanto ao hábito de respirar 
pela boca. 

 
Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Tabela 8. Distribuição da amostra quanto à idade que 
começou com o hábito de respirar pela boca. 

  Quantidade Percentual 

Recém Nascido 09 33% 

01 a 11 meses 03 11% 

02 a 03 anos  03 11% 

04 anos ou mais  10 37% 

Não Sabe 02 7% 

Total geral 27 100% 

Fonte: Elaborado pelo autor. 
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 Quando questionados sobre o bruxismo, 34 (68%) 

afirmaram que as crianças não rangiam os dentes e  16 (32%) 

rangiam Figura (7). A Tabela (9) mostra que não houve uma 

predominância na idade de inicio do hábito de bruxismo, mas 

a ideda mais mencionada foi entre 4 e 7 anos (38%). Das 

crianças com hábito de bruxismo, apenas 1 (6%) deixou o 

hábito até o momento desta pesquisa Tabela (10). 

 

Figura 7. Distribuição da amostra quanto ao hábito de ranger 

os dentes. 

 
Fonte: Elaborado pelo autor. 

Embora poucos estudos tenham analisado o 

desenvolvimento natural do bruxismo noturno, Bader e 

Lavigne (2000) afirmam que esta parece ser uma doença 

crônica persistente.  
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De acordo com Abe e Shimakawa (2009), o bruxismo, 

quando identificado na infância, persiste em 35% dos 

pacientes até a vida adulta. 

 

Tabela 9.Distribuição da amostra quanto à idade que começou 

com o hábito de ranger os dentes. 

  Quantidade Percentual 

01 a 03 anos 04 25% 

04 a 07 anos  06 38% 

08 anos ou mais  03 19% 

Não Sabe 03 19% 

Total geral 16 100% 
Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Tabela 10.Distribuição da amostra quanto à idade que deixou 

o hábito de ranger os dentes. 

  Quantidade Percentual 

Acima de 05 anos 01 6% 

Permanece 15 94% 

Total geral 16 100% 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

 Em relação a frequência do bruxismo, dos 16 (32%) que 

confirmaram ter o hábito, 75% (12) range apenas à noite, 19% 

(03) durante dia e noite e 6% (1) só range durante o dia Figura 

(14). 
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 Segundo Molina (1994), 48% das crianças portadoras 

da parafunção do bruxismo apresentam tensão emocional 

aumentada, possuindo personalidade agressiva, ansiosa e 

tensa, provavelmente devido a emoções reprimidas em 

períodos iniciais da vida. 

 

Figura 14.Distribuição da amostra quanto à frequência do 

hábito de ranger os dentes. 

 
Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Em relação a algum outro hábito, 38% (19) disse não 

ter nenhum hábito, 28% (14) morder objetos, 26%(13) roer 

unha e 8% (04) relataram morder lábio.  

 

4. CONCLUSÕES  

 

  O menor tempo de amamentação exclusiva da criança 

está fortemente relacionado ao aparecimento de hábitos 

bucais deletérios. O hábito bucal deletérico mais frequente foi 

o uso da chupeta.  
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RESUMO: Problemas bucais que acometem as crianças 
podem gerar um impacto negativo na qualidade de vida e na 
ansiedade frente ao tratamento odontológico. Objetivou avaliar 
a ansiedade e qualidade de vida  relacionada a saúde bucal 
em crianças de 3 a 5 anos de idade frente ao tratamento 
odontológico. A amostra foi composta por 54 indivíduos, sendo 
27 crianças atendidas por alunos de graduação e 27 
pais/responsáveis por cada uma das crianças. A pesquisa foi 
realizada na Clínica Escola de Odontologia do UNIPÊ 
Professor Afonso Pereira na disciplina de Clínica Infantil I e II, 
sendo utilizados dois instrumentos: Facial ImageScale (FIS) e 
o EarlyChildhood Health ImpactScale (ECOHIS). Os dados 
foram tabulados de acordo com as variáveis em plataforma 
Microsoft Excel 2016 e analisados mediante estatística 
descritiva no software estatístico IBM SPSS versão 21.0. 
Diante dos resultados encontrados, 66,67% das crianças 
escolheram as faces positivas do FIS, 11,1% e 7,40% 
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escolheram faces de afeto relativamente positivas, enquanto 
que 11,1% e 3,70% escolheram as faces negativas. Obtiveram 
como somatório dos itens o valor 6, sendo assim, um 
resultado relativamente baixo. Para uma melhor compreensão 
e abordagem do paciente infantil, é importante a quantificação 
em parâmetros da dor, ansiedade e a influência das alterações 
bucais e orofaciais no bem estar da criança e sua família. 
Palavras-chave: Odontopediatria. Comportamento infantil. 
Qualidade de vida. 
 

1 INTRODUÇÃO 

 

A cárie dentária pode ser considerada um agravo a 

nível mundial de grande impacto na morbidade bucal, 

causando assim, algumas limitações na vida de alguém ao 

provocar dores e perdas de elementos dentários. É uma 

doença crônica recorrente na infância que pode desenvolver 

algumas características e afetar no desenvolvimento e 

crescimento das crianças. Porém, a cárie pode ser controlada, 

prevenida e revertida (GOES et al,2010; LIMA et al., 2016). 

As desordens bucais podem acarretar problemas 

psicológicos, sociais, econômicos, interferindo no bem estar 

da criança e de seus familiares também. Logo, é importante 

que desde cedo, as crianças tenham o hábito de frequentar o 

Cirurgião Dentista e haver uma boa comunicação entre 

ambos, pois pode trazer benefícios para a saúde bucal. É 

necessário que o profissional tenha sensibilidade para atender 

de acordo com a faixa etária e nível de desenvolvimento 

cognitivo, pois existem aspectos que influem no 
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comportamento infantil (JANKAUSKIENE; NARBUTAITE 

2010). 

Ansiedade refere-se a um temor sem a presença de um 

objeto real. Normalmente, a reação da ansiedade vem seguida 

de uma sensação de perigo, junto com os sentimentos de 

desassossego, tensão e medo. Há uma proporção direta entre 

ansiedade e dor (GOES et al., 2010; LIMA et al., 2016). 

Medidas formais de avaliação dessas sensações são 

importantes. A escala Facial ImageScale (FIS) é muito usada 

para mensurar a ansiedade e compreende cinco faces que 

varia entre muito feliz a muito triste. As crianças indicam a 

expressão que melhor reproduz o seu estado emocional no 

momento da consulta odontológica (OLIVEIRA et al., 2010). 

Em crianças, a qualidade de vida está relacionada à saúde 

geral e bucal, devendo ser considerada de forma 

individualizada, havendo assim um grande interesse pelo 

desenvolvimento e utilização de instrumentos de mensuração 

com o objetivo de avaliar o impacto da doença na vida do 

individuo (JANKAUSKIENE; NARBUTAITE 2010; FELIX et al., 

2016).  

Doenças e desordens bucais são comuns durante a 

infância e desestabilizam a qualidade de vida das crianças. 

Nas últimas décadas, houve um significativo aumento na 

frequência das avaliações de Qualidade de Vida Relacionada 

à Saúde Bucal (QVRSB) em crianças, provavelmente por 

causarem impacto na sua vida diária e na vida de suas 

famílias.  

Os problemas bucais mais presentes que acometem as 

crianças são cárie, doença periodontal, traumatismos 
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dentários e maloclusão, podendo gerar um impacto negativo 

na qualidade de vida, pela presença da dor, dificuldade de 

mastigar, diminuição no apetite e do rendimento escolar, 

insônia, alteração no comportamento, causando um número 

de faltas escolares e restrições de atividades (ABANTO et al., 

2012; ORTIZ et al., 2014;  PULACHE et al., 2015; FELIX et al., 

2016). O desenvolvimento de instrumentos que avaliem o bem 

estar e a qualidade de vida tem sido cada vez mais enfatizado, 

havendo um crescimento de instrumentos de avaliação de 

qualidade de vida relacionada à saúde (BUCZYNSKI; 

CASTRO; SOUZA, 2008; MENESES et al., 2017).  

Atualmente, diversos índices foram desenvolvidos, 

entretanto, sua maioria voltada para pacientes adultos ou 

idosos. Apenas recentemente, alguns estudos começaram a 

avaliar além da prevalência e gravidade das alterações bucais, 

o seu impacto no cotidiano do indivíduo. Todavia, estudos 

voltados ao público infantil ainda são escassos.  Os 

instrumentos de mensuração da qualidade de vida medem o 

quanto os aspectos da vida das pessoas são afetados pelas 

condições bucais. The EarlyChildhood Oral Health 

ImpactScale (ECOHIS-B) obtém o impacto da saúde bucal no 

cotidiano da criança, como também o impacto relacionado aos 

tratamentos odontológicos que ela possa ter feito (TESCH; 

OLIVEIRA; LEÃO, 2008; MARTINS et al., 2016; MENESES et 

al., 2017).  

O objetivo deste estudo compreendeu em avaliar a 

cárie dentária e seu impacto na ansiedade e qualidade de vida 

em crianças de 3 a 5 anos de idade frente ao tratamento 

odontológico atendidos na Clínica Escola de Odontologia do 
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UNIPÊ Professor Afonso Pereira nas disciplinas de Clínica 

Infantil I e II. Por ser um estudo de temas pouco abordado, 

poderá trazer contribuições para discussão científica, 

diagnóstico epidemiológico, no sentido de auxiliar o 

planejamento em saúde bucal da população pesquisada e 

contribuir para a melhoria de qualidade de vida das crianças. 

 

2 MATERIAIS E MÉTODO 

 

 Esta pesquisa respeitou todos os preceitos éticos 

previstos pela Resolução CNS/MS 466/12 (BRASIL, 2013), 

que regulamenta a pesquisa envolvendo seres humanos no 

Brasil. Portanto, a coleta de dados apenas foi devidamente 

iniciada após a aprovação Comitê de Ética em Pesquisa 

(CEP) do UNIPÊ sob o CAAE: 643776.16.2.0000.5176 e 

recebimento do Parecer Consubstanciado: 1.960.271.  

 O instrumento utilizado para avaliação da ansiedade 

odontológica foi o FIS (BUCHANAN; NIVEN, 2002). 

Compreende cinco faces variando de muito feliz a muito triste. 

As crianças apontam a imagem que mais representa seu 

estado emocional no momento. O escore da escala varia de 

um para a resposta mais positiva a cinco para a resposta mais 

negativa.   

 O questionário para avaliar o impacto da saúde bucal na 

qualidade de vida das crianças foi o ECOHIS (PAHEL; 

ROZIER; SLADE, 2007), em sua versão validada para a língua 

portuguesa (TESCH; OLIVEIRA; LEÃO, 2008; MARTINS et al., 

2016).  
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 As dimensões de impacto na qualidade de vida avaliadas 

por este questionário são: saúde bucal da criança, dificuldades 

com a alimentação, sono e educação, bem como o impacto 

que tais aspectos causam na estrutura familiar. 

 A coleta dos dados foi realizada na Clínica Integrada 

Infantil I e II do UNIPÊ. Os responsáveis pelas crianças que se 

enquadraram nos critérios de inclusão foram abordados na 

instituição enquanto aguardavam o atendimento odontológico, 

e foram cuidadosamente esclarecidos sobre a importância da 

pesquisa, seus objetivos, métodos, riscos e benefícios, bem 

como a importância da precisão nas informações prestadas. 

Foi garantido aos participantes o livre arbítrio na decisão de 

contribuir ou não ao estudo. Aqueles que concordaram com a 

participação da criança no estudo, foram convidados a assinar 

o TCLE atestando a concordância livre e voluntária com o 

estudo. Além disso, após a obtenção do consentimento dos 

pais/responsáveis foi solicitado o assentimento das crianças 

participantes do estudo por meio do TALE, sendo respeitadas 

as expressões verbais ou corporais dos participantes que não 

tinham capacidade de assinar esse instrumento.  

 Num primeiro momento, o questionário ECOHIS foi 

aplicado aos pais/responsáveis na sala de espera da clínica. 

Em relação à aplicação do FIS às crianças, esta foi realizada 

antes ao atendimento, também na sala de espera da clínica.  

 As crianças foram levadas individualmente pela aluna 

pesquisadora a um local reservado que apresentou as figuras 

do FIS. Foi pedido que a criança apontasse a imagem da 

escala que representasse seu estado emocional no primeiro 

momento e foi anotado o escore correspondente. Para tal 
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coleta, a aluna pesquisadora não esteve trajando roupas 

brancas ou avental, a fim de não influenciar os resultados 

inerentes à ansiedade, já que as crianças poderiam ficar mais 

ansiosas ao associarem o tratamento à vestimenta. 

 

Figura 1: Facial ImageScale (FIS) 

 

  

 

 

 

 
Fonte: Buchanan; Niven, 2002. 
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Figura 2: Questionário EarlyChildhood Health ImpactScale 

(ECOHIS) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: Pahel, 2007. 
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Análise dos Dados  

 

 Os dados foram tabulados de acordo com as variáveis em 

plataforma Microsoft Excel 2016 e analisados mediante 

estatística descritiva no software estatístico IBM SPSS versão 

21.0. 

 

5 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

 A cárie é uma significante fonte de dor e desorganizações  

funcionais e estéticas da boca, sendo a doença bucal mais 

prevalente na infância. A experiência de cárie consiste de três 

dimensões: prevalência, gravidade e acesso dos indivíduos ao 

tratamento odontológico (ANTUNES; PERES; MELLO, 2006; 

MARTINS et al., 2016).  

 Constitui-se como a doença crônica mais comum na 

infância, transmissível, cuja etiologia refere-se à interação 

complexa entre os fatores biológicos, como dieta, hospedeiro 

susceptível e presença de microrganismos cariogênicos e 

fatores sociais, tais quais acesso aos serviços odontológicos, 

hábitos de higiene bucal, condições culturais e educacionais.  

 A sua alta prevalência na infância se dá em função dos 

recém-nascidos e lactantes serem mais vulneráveis, pois o 

organismo ainda é prematuro e está em fase de 

amadurecimento, apresentando baixa resistência à carência 

nutricional e a vulnerabilidade comum nesta fase da vida, além 

da destituição de informações e conscientização dos 

responsáveis sobre os cuidados necessários com a saúde 

bucal das crianças (ALMEIDA et al., 2015).  
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 De acordo com a americanacademyofpediatricdentistry 

(aapd) o termo cárie precoce (earlychildhood caries – ecc), 

reporta-se a existência de um ou mais dentes cariados, 

incluindo lesões cavitadas e as não-cavitadas, dentes 

ausentes em decorrência da cárie ou restaurados, em crianças 

com até 71 meses de idade.  

 Em crianças menores de três anos, qualquer sinal de 

superfície livre cariada seria considerado como cárie precoce 

severa (severyearlychildhood caries– s-ecc) (BRANDÃO et al., 

2006). O esmalte dentário nos seus primeiros 20 meses após 

a erupção sofre um processo de maturação. Os primeiros 

dentes decíduos constituem um esmalte jovem, que ainda 

passará pela maturação pós eruptiva em um ambiente bucal 

que não exibe qualquer condição motora de controlar o 

biofilme dental. Assim, temos o primeiro desafio cariogênico 

com a acomodação do biofilme no esmalte (CORRÊA, 2010).  

 Biofilme dental e açúcar são fatores primordiais e 

determinantes para a aparecimento da doença carie. As 

bactérias precisam se acumular nas superfícies dentárias e 

serem frequentemente expostas a açúcares provenientes da 

dieta  alimentar para que assim a doença se desenvolva.  

 A doença progride silenciosamente até que seja 

clinicamente visível as lesões brancas presentes, sendo 

opacas e rugosas. Então, o importante controle dessas lesões 

ativas implica num processo transitório para as manchas 

inativas, as quais apresentam aspectos lisos e brilhantes ou, 

eventualmente as manchas brancas ativas podem 

desaparecer (CURY; TENUTA, 2009). Úlceras bucais, 

erupções dentárias e a própria cárie dentária podem ocasionar 
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a dor. Esta última é a queixa clínica mais consistente da dor 

de dente, principalmente nos grupos de indivíduos com fatores 

socioeconômicos desfavorecidos e com acesso restrito aos 

cuidados odontológicos. Crianças com a doença cárie estão 

mais susceptíveis a sofrer dor de dente (MOURA-LEITE et al., 

2008).  

 Os dados da pesquisa nacional de saúde bucal (sb brasil 

2010) destacam um declínio no número de cárie dentária e 

número de crianças que nunca tiveram na vida. Os resultados 

indicam que, segundo a classificação adotada pela oms, o 

brasil saiu de uma condição de média prevalência de cárie em 

2003 (cpo entre 2,7 e 4,4), para uma condição de baixa 

prevalência em 2010 (cpo entre 1,2 e 2,6). A redução mundial 

da cárie dentária está associada às medidas preventivas do 

uso do flúor, como a implementação da fluoretação no 

abastecimento público de água e uso de dentifrícios 

fluoretados (PAREDES et al., 2009).  

 O controle e reversão da doença são possiveis se 

diagnosticadas no começo da manifestação quando há 

manchas brancas no esmalte dentário e não há cavitação.na 

presença de cavidades, o tratamento precisa ser curativo e 

preventivo, com o intuito de mudar as condições que 

contribuiram para o desenvolvimento da cárie.o progresso da 

doença causa grande destruição dos elementos dentários ou a 

sua perda, podendo causar problemas locais, sistêmicos, 

psicológicos e sociais (LOSSO et al., 2009).  

 A sua manifestação e evolução é vigorosamente motivada 

pela ingestão de hidratos de carbono na dieta alimentar. O 

açúcar é a sacarose mais cariogênica que existe, fermentada 
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em ácidos e metabolizadas em polissacarídeos intra e 

extracelulares por microrganismos do biofilme (PAREDES et 

al., 2009).   

 Estudos demonstram que há uma associação entre 

streptococcusmutans e a doença cárie, havendo uma relação 

entre o progresso da doença e a quantidade da bactéria 

presente na saliva. A presença destes microrganismos varia 

de acordo com o fluxo e capacidade tampão da saliva e 

presença de imunoglobulinas (VICENTE et al., 2008). Se inicia 

com a presença de lesão branca opaca, sem cavitação, 

resultante do processo de desmineralização do esmalte do 

dente (LOSSO et al., 2009).  

 O tratamento da cárie dentária pode exercer um impacto 

financeiro na renda familiar, devido aos custos com consultas 

odontológicas, tratamentos de urgência e medicamentos, além 

de gastos indiretos com transporte e o absenteísmo do 

trabalho e escola (RIBEIRO et al., 2015). Quanto mais 

deficiente a condição socioeconômica, maior a quantidade de 

dentes acometidos pela cárie e sua agressividade também 

(LOPES; ROSSI; CANGUSSU, 2009).  

 Ela está concentrada preeminentemente em grupos de 

risco, como crianças institucionalizadas moradoras de abrigos, 

situação familiar instável e com restrito aos cuidados 

odontológicos (VIEIRA; KARBAGE, 2009). Os primeiros anos 

de vida são substanciais para uma vida plena e saudável 

desenvolvimento mental, emocional e social da criança 

(LIMEIRA et al., 2010).  

 A eclosão da cárie é responsável pela dor frequente, 

desconforto e dificuldade à mastigação, interferindo 
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negativamente na qualidade de vida e desenvolvimento 

biopsicossocial da criança (MELO et al., 2011). A situação 

socioeconômica do brasil é considerada um aspecto decisivo 

do risco à cárie. A baixa renda familiar pode ser considerada 

um fator indireto responsável pela cárie por estar relacionado 

ao nível educacional, valor atribuído à saúde, modo de vida e 

acesso as informações sobre os cuidados com a saúde 

(MOURA, M.; MOURA, L.; MENDES, 2010). 

 

 Participaram deste estudo 27 crianças, sendo 33,3% 

meninos e 66,67% meninas com faixa etária entre três e cinco 

anos de idade. A média corresponde a 3,78 (Tabela 1) 

 

Tabela 1- Análise descritiva da frequência das crianças 
participantes da pesquisa. 

 
 Fonte: Dados da pesquisa, 2017 

 

 N Mínimo Máximo Média 

IDADE 27 2 5 3,78 

N válido (de lista) 27    
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Figura 1- Distribuição percentual quanto ao sexo das crianças 

participantes da Pesquisa 

 
 
 
 

 

 

 

 

 
 
 
Fonte: Dados da pesquisa, 2017 

 
Figura 2- Frequência percentual dos resultados do FIS das 
crianças estudadas de ambos os sexos 
 

Fonte: Dados da pesquisa, 2017 
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 Em relação ao nível de ansiedade dos participantes da 

pesquisa, quando aplicado o questionário do fis, 66,67% 

escolheram as faces de afeto positivas; 11,1% e 7,40% 

escolheram faces de afeto relativamente positivas, enquanto 

que 11,1% e 3,70% escolheram as faces negativas, conforme 

Figura 2. Este resultado corrobora os achados de buchanan e 

niven feito em 2002, onde somente 7% das crianças escolheu 

a face de afeto quatro e cinco na escala fis, logo, muitas 

crianças não estão ansiosas antes do atendimento 

odontológico. 

 

Figura 3-  Frequência percentual dos resultados do ECOHIS 
das crianças estudadas de ambos os sexos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Fonte: Dados da pesquisa, 2017 
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  A escala de impacto da saúde bucal na primeira 

infância (ecohis) analisa o impacto de problemas bucais e os 

devidos tratamentos odontológicos sobre a qualidade de vida 

das crianças com idades entre três e cinco anos e de suas 

famílias. Os resultados apresentados no gráfico 5, corroboram  

os achados de Ribeiro et al., (2015) que realizaram um estudo 

no município de campina grande – pb. Visto que um total de 

14,81% dos participantes relataram um impacto financeiro 

sobre a família em decorrência de problemas com seus filhos. 

Obtiveram como somatório dos itens o valor 6, sendo assim, 

um resultado relativamente baixo, pois a amostra utilizada 

neste estudo foi menor. Somente poucos estudos avaliaram a 

frequência da assimilação dos pais/responsáveis sobre o 

impacto financeiro em decorrência de desordens bucais em 

crianças pré-escolares.  

  A taxa de prevalência quanto ao impacto de 11,2% no 

estudo em campina grande, concorda com estudos anteriores 

feitos por bonecker, raggio e viegas et al., (2011-2014) que 

demonstraram taxas variando de 2,3% a 11,9%. As 

divergências podem ter ocorrido em função de motivos 

socioeconômicos entre as amostras. Em outro estudo 

desenvolvido por paher et al. (2007) foi relatado mais impacto 

sobre as crianças do que sobre os familiares. 

Aproximadamente 42% e 54% dos pais não relataram 

impactos nas seções de criança e família, respectivamente. 

Assim, não foram notados efeitos maiores sobre tais seções. 
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4 CONCLUSÕES  

 

Diante dos resultados encontrados e atendendo aos objetivos 

propostos na presente pesquisa, destacamos que:  

 

a) As crianças participantes não apresentaram um alto nível 

de ansiedade antes do atendimento odontológico. Onde 

mais da metade escolheram as faces de afeto positivas; e 

menos da metade dos entrevistados escolheram faces de 

afeto relativamente positivas e negativas.  

b) Na avaliação quanto ao ECOHIS, uma pequena parcela dos 

participantes relataram um impacto financeiro sobre a 

família em decorrência de problemas com seus filhos. 

Obtiveram como somatório dos itens o valor 6, sendo 

assim, um resultado relativamente baixo, pois a amostra 

utilizada neste estudo foi menor. 
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RESUMO: A doença cárie, tratando-se de saúde bucal, é a 
mais comum, ela provoca impacto na qualidade de vida da 
criança em decorrência do desconforto da dor. A cárie 
progride lentamente em muitos casos, raramente é 
autolimitante e, caso não seja tratada, avança até destruir 
totalmente a estrutura dentária. O objetivo deste trabalho foi 
avaliar a prevalência da dor por doença cáre e o impacto na 
qualidade de vida em crinças de 3 a 5 anos de idade 
associado ao tratamento odontológico e analisar a prevalência 
da dor de dente pelo instrumento Dental Discomfort 
Questionnaire (DDQ). A amostra foi composta por 54 
indivíduos, sendo 27 crianças atendidas por alunos de 
graduação e 27 pais/responsáveis por cada uma das crianças. 
A pesquisa foi realizada na Clínica Escola de Odontologia do 
UNIPÊ Professor Afonso Pereira na disciplina de Clínica 
Infantil I e II. Os dados foram tabulados de acordo com as 
variáveis em plataforma Microsoft Excel 2016 e analisados 
mediante estatística descritiva no software estatístico IBM 
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SPSS versão 21. O DDQ, verificou mais dor de dente quando 
havia dentes com lesões cariosas, um total de 14,81% dos 
participantes relataram um impacto financeiro sobre a família 
em decorrência de problemas com seus filhos. 
Palavras-chave: Doença cárie. Odontopediatria. Qualidade de 
vida. 
 

1 INTRODUÇÃO 

 

A situação socioeconômica do Brasil é considerada um 

aspecto decisivo do risco à cárie. A baixa renda familiar pode 

ser considerada um fator indireto responsável pela cárie por 

estar relacionado ao nível educacional, valor atribuído à 

saúde, modo de vida e acesso as informações sobre os 

cuidados com a saúde (MOURA; MOURA; MENDES, 2010). 

A doença cárie, tratando de saúde bucal, é a mais 

comum em crianças, ela origina impacto na qualidade de vida 

da crinça em decorrência do desconforto da dor.  A eclosão da 

cárie é responsável pela dor frequente, desconforto e 

dificuldade à mastigação, interferindo negativamente na 

qualidade de vida e desenvolvimento biopsicossocial da 

criança (SILOTTI, 2012; MELO et al., 2011).  

Na infância, a cárie é a condição clínica, com relação 

com a dor dentária, mais consistente. Há evidências de que 

esta dor é frequente entre crianças pré-escolares, mesmo em 

populações com níveis historicamente baixos de experiência 

de cárie, e de que a dor produz impacto na qualidade de vida 

das crianças e suas famílias (LEMES et al., 2015). 

A doença cárie progride lentamente em muitos casos, 

raramente é autolimitante e, caso não seja tratada, progride 
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até destruir totalmente a estrutura dentária. Na verdade, o 

conceito de cárie difere em alguns aspectos de autor para 

autor, todavia, abrange sempre o binômio saúde-doença. Os 

primeiros anos de vida são substanciais para uma vida plena e 

saudável desenvolvimento mental, emocional e social da 

criança (MIOTTO, 2012; LIMEIRA et al., 2010). 

A etiologia refere-se a fatores determinantes como a 

interação entre hospedeiro, dieta, biofilme e tempo e também 

aos fatores sociais, econômicos e comportamentais, os quais  

podem influenciar no desenvolvimento da doença cárie. O 

tratamento da doença cárie requer uma valiação criteriosa e 

um controle dietélico, haja visto ser o consumo frequente de 

carboidratos fermentáveis um fator favorável para o 

desenvolvimento da doença (LEMES et al., 2015).  

O dano aos tecidos e as dores de dentes provocadas 

pela cárie, muitas vezes não são óbvias para os pais, assim, 

eles não notam que o filho possui uma dor de dente. Ademais, 

o comportamento das crianças em função da dor é 

usualmente confundido pelos pais como dor de ouvido, sendo 

algo mais familiar. Para que a avaliação de dor em crianças 

não seja inconsistente, propõe o uso de uma ferramenta de 

observação validada que considere a dor baseando-se na 

observação de comportamentos pertinentes a ela (DAHER, 

2014). 

O Dental DiscomfortQuestionnaire (DDQ) é fruto de um 

estudo feito por cirurgiões-dentistas que observaram, após 

entrevistas com os pais ou responsáveis, os comportamentos 

que as crianças apresentavam frente à dor dentária e ver se 
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tais comportamentos poderiam ser usados para identificar a 

dor (DAHER et al., 2014; VERSLOOT et al., 2006).  

Foi elaborado a partir de determinados comportamentos 

mais frequentes em consequência da dor de dente. Foram 

realizadas pesquisas com um grupo de 146 crianças com 

idade entre 30 a 59 meses, com e sem cárie ou dente. Com 

base nos resultados obtidos, nove comportamentos 

relacionados a dor foram detectados como “chorar durante as 

refeições”, “mastigando de um lado”  ou “problemas com 

escovar os dentes”. Estes aspectos foram mais notados em 

crianças com cárie e dores de dente, além de terem sido 

utilizados no desenvolvimento do DDQ (VERSLOOT et al., 

2008). 

É baseado em dois aspectos: 1) dificuldades em comer, 

dormir ou escovar os dentes em razão da cárie e dor de dente; 

2) o relato da dor pelas crianças depende do grau de 

desenvolvimento cognitivo. A primeira versão do DDQ incluiu 

12 itens relatando comportamentos associados à dor em 

conformidade com os hábitos bucais da criança; a versão final 

do DDQ, foi validado na Holanda, contêm oito itens mais 

frequentes em crianças com cárie e dor de dente do que em 

crianças sem cárie e dor de dente. Haviam três itens 

relacionados à dor de ouvido e um a problemas de sono 

frequentes em ambos os grupos, porém foram retirados. Então 

esses oito itens têm boas propriedades psicométricas e 

mostrou satisfatoria consistencia interna (DAHER et al., 2014). 

A sua versão em ingles não foi adaptada para a 

aplicação em outras culturas, devido aos cuidados com a 

saúde bucal da criança ser influenciados por razões culturais e 
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linguísticas. E para o levantamento fidedigno através do DDQ 

é primordial que ele seja amplamente explorado em distintas 

populações. Mais que isso, no Brasil não há um instrumento 

validado para julgá-la em crianças com idade menor que cinco 

anos (COSTA; DAHER; VERSLOOT, 2014). 

Em virtude da idade das crianças, os pais foram 

convidados a responder o questionário DDQ. Para cada item o 

pai avaliava o episodio especifico de seu filho. As respostas 

diversificam em uma escala de tres pontos: 0 – “nunca” -, 1 – 

“às vezes” – e 2 – “muitas vezes” - .Os escores variam de 0 a 

24. No DDQ a soma é baseada em pelo menos, seis das nove 

perguntas respondidas. Quanto aos valores em falta, é feita 

uma tecnica no qual o respectivo valor em falta é substituido 

com média do sujeito para os itens preenchidos (VERSLOOT; 

HOOGSTRATEN, 2006). 

A Organização Mundial da Saúde considera a dor de 

dente como um problema de saúde bucal mundial, ela causa 

um grande impacto sobre a qualidade de vida dos indivíduos. 

O objetivo deste trabalho foi avaliar a prevalência da dor por 

doença cárie o impacto na qualidade de vida em crinças de 3 

a 5 anos de idade em consonância com o tratamento 

odontológico e analisar a prevalência da dor de dente pelo 

Dental Discomfort Questionnaire (DDQ). 

 

2 MATERIAIS E MÉTODO 

 

Este estudo refere-se a uma pesquisa exploratória, 

descritiva, embasada em um estudo bibliográfico e pode ser 

caracterizado como observacional do tipo transversal, com 
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abordagem quantitativa. O desenvolvimento da pesquisa foi 

devidamente autorizado por meio da emissão do termo de 

anuência. Foi encaminhado ao Comitê de Ética em Pesquisa 

do UNIPÊ, e após a aprovação a coleta de dados foi 

executada. 

O público alvo foi constituído por crianças na faixa 

etária de 3 a 5 anos de idade, que foram atendidas e tratadas 

na Clínica Escola de Odontologia do UNIPÊ Professor Afonso 

Pereira na disciplina de Clínica Infantil I e II e na Clínica de 

Especialização em Odontopediatria da Faculdade COESP. Os 

participantes foram recrutados de acordo com os critérios de 

inclusão e exclusão do estudo. Os instrumentos definidos para 

a coleta de dados foram dois questionários (observação direta 

extensiva) para os pais ou responsáveis e uma escala de 

imagem facial direcionada para as crianças.  

Os critérios de inclusão para os pais/responsáveis 

foram os indivíduos maiores de idade, em plena capacidade 

de suas faculdades mentais, que tinham convívio diário com a 

criança e que concordaram em participar do estudo assinando 

o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE).  

Os critérios de exclusão para os pais/responsáveis que 

tendo assinado o TCLE retirassem a autorização a qualquer 

etapa do estudo, ou aqueles cujas respostas estivessem 

incompletas ou ilegíveis.  

Os critérios de inclusão para as crianças foram os 

indivíduos na faixa etária de 3 a 5 anos que estavam sendo 

atendidos na Clínica Escola de Odontologia do UNIPÊ 

Professor Afonso Pereira nas disciplinas de Clínica Infantil I e 

II que os responsáveis autorizaram a participação no estudo 
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assinando o TCLE e os pacientes que assinaram o Termo de 

Assentimento Livre e Esclarecido (TALE) ou expressaram a 

anuência de forma verbal ou corporal.  

Como critérios de exclusão para as crianças foram os 

indivíduos que apresentassem alterações cognitivas ou que o 

responsável tendo assinado o TCLE retirasse a autorização 

em qualquer etapa do estudo. 

Para aferir a dor de dente das crianças foi aplicado o 

questionário Dental Discomfort Questionnaire (DDQ) 

(VERSLOOT et al., 2006) validado para a língua portuguesa 

(HERDMAN, 1998). Este questionário é composto por duas 

partes. A primeira parte inclui uma pergunta sobre a 

ocorrência da dor de dente e a segunda parte é composta por 

12 questões sobre diferentes comportamentos associado com 

a dor de dente em decorrência da doença cárie. As perguntas 

podem ser respondidas em uma escala de três pontos: 0 

“nunca”, ‘ “às vezes”, 2 “muitas vezes”. Os scores totais 

variaram de 0 a 24. O questionário DDQ foi aplicado aos 

pais/responsáveis na sala de espera das clínicas. 

Presume-se a não interferência no bem-estar da 

criança, a aplicação da escala de desconforto foi realizado 

apenas pelo pesquisador para que fosse estabelecido um 

vínculo pessoal, evitando, assim, o desconforto e 

constrangimento. 

Os dados coletados foram tabulados em planilhas no 

Excel for Windows 2010 e posteriormente analisados pelo 

software SPSS (StatisticalPackageof Social Sciences), versão 

22.0. Para avaliação dos questionários entre os grupos foram 

aplicados testes Qui-Quadrado. 
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3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

A saúde bucal é parte fundamental da qualidade de vida 

de cada um, de maneira que seja permitido a todos falar, 

comer, saborear os alimentos, sorrir, viver sem dor ou 

desconforto e relacionar com outras pessoas sem qualquer 

incomodo ou constrangimento. A capacidade de se alimentar e 

o aparecimento de dor e desconforto podem ser considerados 

os aspectos positivos e negativos mais relevantes para a 

qualidade de vida (LEÃO; TESH; OLIVEIRA, 2007; TONIAL et 

al., 2015). Participaram deste estudo 27 crianças, sendo 

33,3% meninos e 66,67% meninas com faixa etária entre três 

e cinco anos de idade. A média corresponde a 3,78. 

 
Figura 1: Frequência percentual do DDQ das crianças de 
ambos os sexos. 
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Fonte: Pesquisa direta. 2017 

 

Na “Fig. (2)” observamos que as crianças participantes 

desse estudo obtiveram um DDQ com predominância da soma 

dos escores 2 e 6, ou seja, os participantes não tinham 

características relacionadas a dificuldades de aprendizagem, 

todavia, eram pequenas em idade pré-escolar e escolar sem 

apresentar qualquer alteração de comportamento.  

Segundo o estudo realizado por Verslool et al., em 

2008, com 58 crianças na faixa etária entre 6 e 13 anos, na 

cidade de Belfast (Reino Unido) em uma escola especial para 

crianças com dificuldades de aprendizagem, presença de 

alguns traços de autismo, síndrome de Down, dentre outros 

tipos de comportamentos, as crianças participantes com cáries 

e dores de dente apresentaram escores médios mais elevados 

em relação às crianças que não tinham cárie ou dor de dente 

mais claras aos pais/responsáveis. 

De acordo com Daher et al. (2014) comportamentos 

associados a dor e ao sono foram mais comuns em crianças 

com dentes decíduos e dor de dente com relação as crianças 

que não possuíam cárie e dor de dente. Observou-se também 

que segundo relatos dos pais/responsáveis, algumas crianças 

tinham problemas com alguns alimentos, sendo maior a 

prevalência em crianças que apresentavam dentes cariados. 
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Figura 2: Análise descritiva percentual e comparativa em 
ambos os sexos do DDQ. 

Fonte: Pesquisa direta. 2017 

 

Notadamente, verificou que os meninos demonstraram 

maiores pontuações do DDQ em relação às meninas, mas não 

houve uma diferença entre meninos e meninas que fossem 

consideras relevantes quanto a incidência de dor declarada 

pelos pais. Os meninos na idade pré-escolar podem ter uma 

facilidade maior em se expressar do que as meninas. No 

gráfico 4, é possível perceber que não houve diferença entre 

meninos e meninas, sendo 22,2% de ambos os sexos 

apresentando um baixo resultado para o DDQ.  
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No entanto, as meninas representam a mesma 

porcentagem para um resultado mais elevado. Pelo fato da dor 

de dente ser relatada pelos pais/responsáveis, isso pode 

resultar em alguma referência imperfeita. Assim, verificou mais 

dor de dente quando havia dentes com lesões cariosas e a 

presença da cárie dentária estava associada a dor de dente. É 

válido salientar que um estudo de coorte realizado por Tickle, 

Blinkhom e Milson (2008) no Noroeste da Inglaterra, identificou 

que a existência da dor de dente é eventualmente 32 rara em 

crianças que não tem cárie dentária, mas é corriqueira em 

crianças com cárie.  

Em um estudo desenvolvido por Versoolt et al. (2006) 

com 146 crianças entre 30 e 59 meses de idade, os 

participantes foram divididos em dois grupos: 94 crianças 

foram encaminhadas para um centro de atendimento 

odontológico especial ou para uma clínica privada 

especializada em atender crianças. Todas as crianças 

participantes tinham dentes cariados.  

Segundo relatos do pais/responsáveis, aquelas com 

dentes cariados têm claramente mais dores de dente do que 

crianças sem dentes cariados. No caso de dentes cariados, a 

proporção de crianças com dor de dente é igual à proporção 

de crianças sem dor de dente.  

O estudo realizado por Versoolt et al. (2006) em função 

do questionário respondido pelo pai/responsável, 53% das 

crianças com dentes cariados sofrem dor de dente. Porém, um 

terço das crianças com dentes cariados sem dor de dente de 

tinha uma pontuação relativamente alta no DDQ, sugerindo 

que pode haver crianças nesta subamostra com dor de dente 
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não reconhecida. Isto em contraste com as crianças sem 

dentes decíduos ou dor de dente, dos quais apenas 18% 

tinham uma pontuação relativamente alta.  

Então, aqueles com cárie dentária não necessariamente 

se queixam de dor, em parte porque eles não têm um conceito 

completo de dor de dente, no entanto, eles manifestam efeitos 

comportamentais da dor por mudanças em seus hábitos 

alimentares e sono. Crianças muito pequenas dependem, em 

grande parte, de sinais comportamentais em sua 

comunicação. Possivelmente os pais com crianças pequenas 

não esperam que seu filho tenha dor de dente e, assim, 

podem ignorar, em sua comunicação, as sugestões indicativas 

para a presença de dor de dente. 

Este estudo mostra que os comportamentos: deixar de 

lado algo agradável para comer, mastigação em um lado, e 

levar a mão à bochecha enquanto comem são preditivos para 

a presença de dor de dente. Estes três comportamentos 

podem ser usados como sugestões pelo pai/responsável para 

ajudá-los a reconhecer dor de dente em crianças pequenas. 

Faz-se necessário que o profissional tenha 

sensibilidade para atender de acordo com a faixa etária e nível 

de desenvolvimento cognitivo, pois existem aspectos que 

influem no comportamento infantil. Considerar a importância 

da higienização bucal, pois os hábitos e o estilo de viga geram 

impactos na saúde dos dentes das crianças.  

O cuidado com a cárie deve surgir desde a infância 

porque logo insurge a dor causada por ela e por consequinte 

problemas de saúde dental completos no seu diagnóstico e 

tratamento e muitas vezes irreversíveis. 
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4 CONCLUSÕES 

 

Verificou-se que o questionário DDQ respondido pelos 

pais/responsáveis da criança a dor de dente estava associada 

a presença de cárie dentária. Neste entido, torna-se 

fundamental que desde cedo, as crianças tenham o hábito de 

frequentar o Cirurgião-dentista e haver uma boa comunicação 

entre ambos, pois pode trazer benefícios para a saúde bucal.  

A dor de dente causada pela doença cárie precisa ser 

levada a sério, sobretudo, pelo fato de causar impactos na 

qualidade de vida da criança. Torna-se, assim, urgente 

priorizar com a prevenção, controle ou mesmo reverter a 

prevalência da doença cárie.  
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RESUMO: O objetivo deste trabalho foi verificar o perfil 
sociocomportamental das mães que frequentam as clínicas de 
atendimento odontológico infantil da Universidade Federal da 
Paraíba e a relação com a saúde bucal de seu filho. Para isto, 
foi realizado um estudo transversal, observacional, com 
abordagem quantitativa. Fizeram parte da amostra 51 pares 
mãe-filho, os dados maternos foram coletados por meio de um 
questionário com perguntas abertas e fechadas sobre os seus 
hábitos alimentares, de higiene e dados sociais. As 
informações das crianças foram obtidas da própria ficha clínica 
do paciente. Para a obtenção dos cálculos estatísticos foi 
utilizado o programa estatístico SPSS na versão 20.0. 
Realizou-se a caracterização da amostra, posteriormente, a 
análise estatística (quantitativa) para as variáveis dicotômicas 
por meio de teste não paramétrico qui-quadrado (x²). O nível 
de significância estabelecido foi em 5% (p<0,05). Foi 
encontrado significância estatística nas variáveis estado civil, 
turno empregatício, grau de escolaridade e a percepção 
materna da influência de seus hábitos bucais.  Frente às 
análises dos pares mãe-filho e os resultados obtidos, podemos 
observar que a cárie dentária permanece como uma doença 
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de alta prevalência nas crianças que frequentam a Clínica 
Infantil e a de Cariologia da Universidade Federal da Paraíba, 
bem como houve relação direta da mãe na saúde bucal de seu 
filho. 
 
Palavras-chave: Cárie dentária. Higiene bucal. Saúde Bucal. 

Epidemiologia. 

 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

Dentre as inúmeras transformações que a família 

brasileira vem sofrendo ao longo do tempo, é perceptível 

o crescimento e a participação da mulher como pessoa de 

referência na família (OLIVEIRA; BASTOS, 2000; IBGE 

2002). Neste cenário, emerge a figura da mãe, assumindo 

um papel central na formação, transmissão e preservação 

biológica e social dos indivíduos, em especial de seus 

filhos (FADEL; SALIBA, 2009). Inúmeros estudos têm 

apontado para uma associação entre determinantes 

socioeconômicos e a presença da cárie dentária 

(FIGUEIREDO et al., 2005; FERREIRA et al., 2013), entre 

outros, demonstrando que as piores condições de saúde 

bucal não podem ser dissociadas, sobretudo, das 

disparidades de renda e do grau de escolaridade, fatores 

indicativos do nível social (FADEL; SALIBA, 2009).  

A cárie é uma doença multifatorial que depende da 

interação de três fatores principais: dieta cariogênica, 

microbiota e hospedeiro suscetível. Ela consiste na 

doença bucal mais prevalente e, por isso, é fundamental 
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realizarem-se levantamentos epidemiológicos, a fim de 

que profissionais da área planejem, executem e avaliem 

programas odontológicos (MACHADO et al., 2007). 

Fadel et al. (2008), verificaram que há relação 

significativa entre a atitude dental materna (representada pelo 

autocuidado com a saúde bucal) e a ocorrência de cárie nas 

crianças. Também corroboram para um quadro favorável a 

situação socioeconômica, sendo que quanto mais 

desfavorável for esta variável, possivelmente maior será o 

número de dentes afetados pela cárie e maior sua severidade.   

Ao analisar o risco individual de cárie em uma criança é 

necessário avaliar os dados relacionados ao seu convívio 

social e à sua inserção ambiental. É de fundamental 

importância a inclusão de dados da mãe, uma vez que ela é 

referência para o filho em questões de saúde. Dados como a 

idade da mãe na época de nascimento do filho, grau de 

instrução, estado civil, número de filhos, entre outros, 

necessitam ser coletados e avaliados, pois interferem na 

qualidade do estado bucal da criança (FADEL et al., 2008). 

A criança, especialmente na época de dentição 

exclusivamente decídua, tem como modelo os hábitos dos 

pais. Sendo assim, adquirirá bons ou maus hábitos, 

dependendo do comportamento e postura dos pais em relação 

às questões bucais. Quando modelos positivos são 

incorporados precocemente aos filhos através dos pais, estes 

hábitos tornam-se persistentes na vida da criança. É a questão 

da transmissibilidade, entendida não somente no âmbito 

microbiológico, mas também e principalmente na ampla 
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relação social, cultural e comportamental humana (FADEL et 

al., 2008). 

No estudo de Machado et al. (2007), correlacionando-se 

a ocorrência de cárie ao binômio mãe-filho, percebeu-se que, 

das 12 mães, apenas 3 crianças não condiziam com a saúde 

bucal da mãe. Esse resultado também foi obtido no trabalho 

de Zanata et al. (2003), no qual observaram, por meio da 

precária higiene oral de 64 mães e do alto acúmulo de biofilme 

nos incisivos das crianças, que a negligência da higiene bucal 

em mães e filhos está associada à alta incidência de lesões 

entre as mães e à manifestação da doença nas crianças, 

tendo, portanto, uma correlação positiva entre a atividade de 

cárie nos pares mãe-filho. 

Portanto, esse levantamento epidemiológico serviu para 

exaltar a importância da continuação de trabalhos que visem à 

promoção e prevenção de saúde bucal de toda a população, 

principalmente em pré-escolares, que, muitas vezes, acabam 

sendo excluídos de programas dessa natureza. Além disso, 

destaca-se a necessidade de maior atenção odontológica ao 

grupo estudado, como restaurações e orientações de higiene 

oral, a fim conscientizar seus responsáveis de que eles são 

tão importantes quanto os profissionais da área de saúde na 

educação em relação às adequadas condições de saúde 

bucal, pois são responsáveis pela transmissão de hábitos aos 

seus filhos (MACHADO et al., 2007). 

Limitar o controle da doença à remoção periódica de 

biofilme e restrição do consumo de açúcar é uma simplificação 

biológica do processo, sem considerar determinantes sociais 

da doença. Então, para que o entendimento global da doença 
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possa ocorrer, é fundamental que estudos sejam conduzidos 

de forma a identificar os fatores de risco e preditor/indicadores 

de risco (LOPES, 2014). 

A compreensão de que o processo saúde-doença para 

a cárie é resultado de fenômenos de origem social, 

econômica, cultural e biológica reforça a indicação de que se 

aprofunde o conhecimento dos aspectos relacionados ao seu 

declínio, principalmente os de natureza socioeconômica, 

culturais e comportamentais (FREITAS et al., 2013). 

Discute-se que o atual desafio é encorajar os cirurgiões-

dentistas a adotar as técnicas e atitudes dessa nova maneira 

de fazer Odontologia. O conhecimento científico disponível 

permite introduzir muitas mudanças no manejo da doença 

cárie, privilegiando-se, para além do tratamento operatório, a 

abordagem terapêutica preventiva, embasada na mínima 

intervenção e na promoção da saúde (TYAS et al., 2000; 

MARTINS et al., 2015).  

Diante da alta prevalência da cárie na idade escolar e 

sua estabelecida associação com os hábitos de higiene e o 

perfil socioeconômico familiar, este trabalho tem o intuito de 

planejar uma abordagem para a conscientização das mães e 

dos acadêmicos de Odontologia acerca da importância de 

motivar toda família na aquisição de hábitos saudáveis como 

estratégia de prevenção e tratamento da cárie dentária da 

criança e a redução da incidência desta doença em longo 

prazo.  

Dentro desse contexto, o objetivo desse trabalho foi 

verificar o perfil sociocomportamental das mães de crianças 

que frequentam as clínicas de atendimento odontológico 
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infantil da Universidade Federal da Paraíba e a relação com a 

saúde bucal de seu filho. 

 

2 MATERIAIS E MÉTODO 

 

Tratou-se de um estudo transversal, descritivo com 

observação direta extensiva, utilizando o questionário com 

perguntas abertas e fechadas como instrumento para coleta 

de dados. Segundo Lakatos e Marconi (2007), dentre as 

vantagens desta técnica, encontram-se: maior segurança, o 

fato de englobar um maior número de pessoas 

simultaneamente e maior uniformidade na avaliação. 

Do universo dos responsáveis pelas crianças em 

atendimento odontológico infantil na Universidade Federal da 

Paraíba (UFPB), fizeram parte nesta pesquisa todas as mães, 

que acompanharam seus filhos no período de agosto a 

outubro de 2016, caracterizando uma amostra censitária de 51 

pares mães-filho. 

 Este projeto foi encaminhado e aprovado pela 

Comissão de Avaliação de Projetos do Departamento de 

Clínica e Odontologia Social (CAP-DCOS) da UFPB e pelo 

Comitê de Ética em Pesquisa do Centro de Ciências da Saúde 

da Universidade Federal da Paraíba vinculado à Plataforma 

Brasil, Prot. N° 0363/16. CAAE: 56336816.0.0000.5188. Foi 

solicitada a anuência da Coordenação do Curso de 

Odontologia, da Clínica Odontopediatria/Infantil e da Clínica de 

Cariologia. 

 A participação do responsável na pesquisa foi voluntária 

e feita só após a assinatura do Termo de Consentimento Livre 
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e Esclarecido, seguindo os preceitos da Resolução CNS/MS 

466/2012 (BRASIL, 2012). 

De acordo com a Resolução CNS/MS no.466/2012, 

toda pesquisa oferece riscos de gradações diferentes 

(BRASIL, 2012). Os riscos foram mínimos na participação 

deste estudo, já que o mesmo consistiu em responder a um 

questionário e coletar dados secundários de uma ficha clínica. 

Caso o indivíduo apresentasse qualquer incômodo ou dano 

ocasionado pela coleta de dados, a pesquisa seria 

imediatamente interrompida. As mães poderiam a qualquer 

momento deixar o estudo sem haver prejuízo algum ao 

atendimento de seu filho 

O benefício da pesquisa foi refletir sobre a influência 

dos hábitos de higiene e o perfil socioeconômico da mãe sobre 

os hábitos de seus filhos, bem como na prevalência da cárie. 

Desta maneira, planejar ações que motivem toda a família 

para aquisição de hábitos saudáveis que irão impactar não 

apenas na cárie dentária, mas na saúde geral da criança. 

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Foram coletados 57 questionários, 6 foram excluídos 

por falta de dados nas fichas das crianças. Desta forma, a 

amostra finalizou 51 mães com idades variando de 21 a 53 

anos, com uma  média de 35,6 anos e um desvio padrão (DP) 

de 7,486 anos. Quanto ao número de pessoas que residem na 

casa, obteu-se uma média de 4,37 pessoas, variando de 2 a 

12 pessoas, com um desvio padrão (DP) de 1,496 pessoas. 
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A maior parte da amostra (39,2%), relatou ter cursado o 

ensino médio completo, apenas 9% cursou o ensino superior. 

Quanto ao estado civil,49% da amostra é casada e 39,2% tem 

3 filhos. A maioria relatou não trabalhar fora de casa. Das que 

trabalhavam, 10 (19,6%) era em turno parcial e 8 (15,7%) em 

turno integral. 

Com relação à renda econômica familiar, 74,5% recebe 

até 2 salários mínimos, e 39,2% das mães se classificam 

como classe média baixa e 33,3% como classe baixa.  

Das crianças analisadas, 52,9% é do sexo feminino e 

47,1% do sexo masculino.  

As idades variaram de 2 a 15 anos, com uma média de 

7,73 anos e um desvio padrão (DP) de 2,155 anos.  

O índice de sangramento gengival (ISG) foi avaliado em 

48 crianças e variou de 0 a 32%, com média de 4,27%. O 

índice de higiene oral simplificado (IHO-S), foi avaliado em 48 

crianças, o valor foi entre de 0 a 3, com uma média de 1,48 

(Tabela 1).
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Tabela 1. Condições de saúde bucal dos pacientes infantis 

atendidos nas clínicas de Odontologia da UFPB, João Pessoa, 

2016. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: APOLINÁRIO, SERPA (2017). 

 

Para relacionar as informações da criança (ceo-d, 

CPO-D, condição do primeiros molares permanentes, 

número de lesões cariosas) versus os dados 

sociocomportamentais da mãe (renda, escolaridade, 

estado civil, número de filhos, turno empregatício e 

Variáveis n Mínimo Máximo Média DP 

ISG 48 0  

(n=15, 

30,6%) 

38 

(n=01, 

2,0%) 

4,3 6,7 

IHO-S 48 0 

(n=02, 

04,2%) 

3 

(n=03, 

6,3%) 

1,5 0,6 

ceo-d 47 0 

(n=08, 

17,0%) 

12 

(n=02, 

4,3%) 

3,3 2,9 

CPO-D 46 0 

(n=25, 

54,3%) 

6  

(n=03, 

6,5%) 

1,3 1,8 

Número 

de 

lesões 

cariosas 

51 0 

(n=16, 

31,4%) 

10 

(n=01, 

2,0%) 

2,55 2,663 
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hábitos bucais) foi utilizado o teste não paramétrico qui-

quadrado (x²), com o nível de significância estabelecido 

em 5% (p<0,05). 

Com relação a renda familiar não houve associação 

estatística significativa com as variáveis testadas. 

Contudo, pode-se observar que mães com ensino 

superior completo tiveram maiores porcentagens de filhos 

com CPO-D igual a zero (p=0,029) estatisticamente 

significante (Tabela 2).     

 

Tabela 2. Relação do grau de escolaridade materno; 

Analfabeto (A), Ensino Fundamental Incompleto (EFI), 

Ensino Fundamental Completo (EFC), Ensino Médio 

Completo (EMC), Ensino Superior Completo (ESC)  e 

variáveis de condições de saúde bucal dos pacientes 

infantis atendidos nas clínicas de Odontologia da UFPB, 

João Pessoa, 2016. 

 

 

Variáveis da 

criança 

 

Grau de escolaridade materna 

 

p* 

A EFI EFC EMC ESI 

ceo-d > 

zero 

Sim 100% 100% 90% 73,7% 75%  

0,417 

 

Não 0% 0% 10% 26,3% 25% 

CPO-D 

> zero 

Sim 100% 66,7% 50% 52,6% 0%  

0,029* 

 

Não 0% 33,3% 50% 47,4% 100% 

4 

molares 

Sim 100% 44,4% 50% 57,9% 100%  

0,092 Não 0% 55,6% 50% 42,1% 0% 
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Fonte: APOLINÁRIO, SERPA, 2017.* Estatisticamente 

significativo (p < 0,05). 

Houve significância estatística entre a relação do 

estado civil materno e o CPO-D das crianças, filhos de mães 

solteiras e casadas apresentavam CPO-D maior que zero, 

mães divorciadas e viúvas apresentavam, por sua vez, 

maiores porcentagens de filhos que apresentavam, CPO-D 

zero. Ainda, mães divorciadas e viúvas apresentavam maiores 

porcentagens de filhos com a presença dos quatro molares 

permanentes hígidos. 

Tabela 3. Relação entre o estado civil materno e variáveis de 

condições de saúde bucal dos pacientes infantis atendidos nas 

clínicas de Odontologia da UFPB, João Pessoa, 2016. 

hígidos  

N° de 

lesões 

cariosas 

0 0% 9,1% 10% 40% 66,7%  

0,77 1-3 100% 35,4% 60% 35% 22,2% 

>4 0% 54,5% 30% 25% 11,1% 

 

Variáveis da 

criança 

 

 

 

Estado Civil materno 

 

p* 

 

Solteira 

 

Casada 

 

Divorciada 

 

Viúva 

ceo-d > 

zero 

Sim 84,6% 87% 75% 66,7% 0,751 

Não 15,4% 13% 25% 33,3% 

CPO-D 

> zero 

Sim 63,6% 56,5% 11,1% 0% 0,025* 

Não 36,4% 43,5% 88,9% 100% 

4 

molares 

hígidos 

Sim 36,4% 60,9% 88,9% 100% 0,52 

Não 63,6% 39,1% 11,1% 0% 
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Fonte: APOLINÁRIO, SERPA, 2017.* Estatisticamente 

significativo (p < 0,05). 

 

 Não foi encontrada associação estatisticamente 

significante entre a quantidade de filhos e a condição de saúde 

bucal de seu filho para nenhuma das variáveis  analisadas 

(Tabela 4). 

 

Tabela 4. Relação entre número de filhos de mães e as 

variáveis de condições de saúde bucal dos pacientes infantis 

atendidos nas clínicas de Odontologia da UFPB, João Pessoa, 

2016. 

N° de 

lesões 

cariosas 

0 28,6% 28% 44,4% 33,3% 0,972 

1-3 35,7% 44% 33,3% 33,3% 

>4 35,7% 28% 22,2% 33,3% 

Variável 

da 

criança 

 Quantidade de filhos  

 p* 1 filho 2 filhos 3 

filhos 

4 filhos 

 

ceo-d > 

0 

 

Si

m 

% % % %  

100 82,4 76,5 83,33   

0,5

83 Nã

o 

0 17,6 23,5 16,7 

CPO-D 

> 0 

Si

m 

50 47,1 29,4 83,3 0,1

51 

 Nã

o 

50 52,9 70,6 16,7  

Quatro Si 66,7 64,7 70,6 33,3 0,4
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Fonte: APOLINÁRIO, SERPA, 2017.* Estatisticamente 

significativo (p < 0,05). 

 

 As mães que trabalham, seja em turno integral ou 

parcial, apresentaram porcentagens estatisticamente 

significante de filhos com CPO-D zero e a presença dos quatro 

primeiros molares permanentes hígidos (Tabela 5). 

 

Tabela 5. Relação entre o turno empregatício das mães e as 

variáveis de condições de saúde bucal dos pacientes infantis 

atendidos nas clínicas de Odontologia da UFPB, João Pessoa, 

2016. 

molares 

hígidos 

m 33 

Nã

o 

33,3 35,3 29,4 66,7 

Número 

de  

lesões 

de cárie 

0 14,3 33,3 35 33,3 0,5

83 1-

3 

57,1 33,3 35 50 

>4 28,6 33,3 30 16,7 

 

Variáveis da 

criança 

 

 

 

Turno empregatício 

 

p* 

Não 

Trabalh

a 

Turno 

Parcial 

Turno 

integr

al 

ceo-d 

> zero 

Sim 86,7% 77,8% 75% 0,663 

Não 13,3% 22,2% 25% 

CPO-

D 

>zero 

Sim 65,5% 10% 14,3

% 

0,002

* 

Não 34,5% 90% 85,7
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Fonte: APOLINÁRIO, SERPA, 2017.* Estatisticamente 

significativo (p < 0,05). 

  

A relação entre o número de escovações dentárias 

diárias maternas e a condição de saúde bucal das 

crianças não apresentaram significância estatística 

(Tabela 6). 

% 

4 

molare

s 

hígido

s 

Sim 48,3% 90% 85,7

% 

0,025

* 

Não 51,7% 10% 14,3

% 

N° de 

lesões 

carios

as 

0 18,2% 50% 62,5

% 

0,077 

1-3  

48,5% 

20% 25% 

>4 33,3% 30% 12,5

% 
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Tabela 6.Relação entre o número de escovações 

diárias e as variáveis de condições de saúde bucal dos 

pacientes infantis atendidos nas clínicas de Odontologia 

da UFPB, João Pessoa, 2016. 

Fonte: APOLINÁRIO, SERPA, 2017.* Estatisticamente 

significativo (p < 0,05). 

 Houve significância estatística entre o número de lesões 

cariosas e as influências bucais acerca da percepção materna. 

Mães que responderam que não influenciavam nos hábitos 

bucais de seus filhos, estes apresentavam porcentagem maior 

de quatro ou mais lesões cariosas. 

 Mães que acreditam que influenciam positivamente os 

hábitos bucais de seus filhos, apesar de não ter apresentado 

 

Variáveis da 

criança 

Número de escovações 

diárias 

  

p* 

1 vez 2 

vezes 

3 

vezes 

4 

vezes 

ou 

mais 

ceo-d > 

zero 

Sim 100% 90,9% 83,3% 50% 0,263 

Não 0% 9,1% 16,7% 50% 

CPO-D 

>zero 

Sim 100% 44,4% 38,7% 75% 0,224 

Não 0% 55,6% 61,3% 25% 

4 

molares 

hígidos 

Sim 50% 55,6% 67,7% 50% 0,814 

Não 50% 44,4% 32,3% 50% 

N° de 

lesões 

cariosas 

0 50% 41,7% 25% 40% 0,580 

1-3 0% 33,3% 40,6% 60% 

>4 50% 25% 34,4% 0%  
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significância estatística (p < 0,05), apresentavam mais filhos 

com os quatro primeiros molares hígidos e com CPO-D igual a 

zero. 

Tabela 7. Relação entre a percepção da influência materna na 

higiene bucal e as variáveis de condições de saúde bucal dos 

pacientes infantis atendidos nas clínicas de Odontologia da 

UFPB, João Pessoa, 2016. 

Fonte: APOLINÁRIO, SERPA, 2017.* Estatisticamente 

significativo (p < 0,05). 

 

 Sendo a cárie dental uma doença multifatorial, torna-se 

necessário para o seu estabelecimento a inter-relação de 

determinados fatores causais. Dentre estes, destacam-se 

 

Variáveis da 

criança 

 

 

 

Influência de hábitos bucais maternos 

 

p* 

Não Sim, 

negativamente 

Sim, 

positivamente 

ceo-d > 

zero 

Sim 92,3% 

 

100% 76,7% 0,291 

Não 7,7% 0% 23,3% 

CPO-D 

> zero 

Sim 58,3% 60% 37,9% 0,389 

Não 41,7% 40% 62,1% 

4 

molares 

hígidos 

Sim 50% 40% 72,4% 0,211 

Não 50% 60% 27,6% 

N° de 

lesões 

cariosas 

0 7,1% 0% 46,9% 0,01* 

1-3 35,7% 60% 37,5% 

>4 57,1% 40% 15,6% 
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como fatores primários, a inter-relação da microbiota bucal 

cariogênica, do substrato adequado, do hospedeiro 

susceptível e do tempo, permeados por amplos fatores 

sociais, econômicos e culturais, condicionantes dos estados 

de desenvolvimento e evolução da doença (KING et al., 1983; 

NEWBRUN, 1992; PERES et al., 2000; GUEDES PINTO, 

2003; FADEL et al., 2008). 

A maioria dos estudos mostra que um maior grau de 

instrução dos pais e um melhor poder aquisitivo da família 

refletem em um melhor conhecimento sobre a higiene pessoal 

(POLETTO, 1993; PATUSSI, 2000; PERES et al., 2000; 

PERES et al., 2003), além de maior acesso à educação e 

prevenção sobre a doença cárie (FURLANI, 1993). O maior 

grau de instrução vem acompanhado de maior oportunidade 

de acesso à informação em saúde. Crianças que convivem 

com adultos bem-informados estão sujeitas a hábitos e 

condutas de saúde bucal mais saudáveis (FADEL et al., 2008). 

Os estudos transversais, cada vez mais, vêm sendo 

utilizados pelos pesquisadores (MATTOS-GRANER et al., 

1996; LEITE, RIBEIRO, 2000; LEME, 2001), pois trata-se de 

um tipo de estudo de baixo custo e que permite traçar um 

perfil da comunidade estudada em um curto espaço de tempo 

(PEREIRA, 1995; PINTO, 2000; FEITOSA, COLARES, 2004). 

Encontrou-se um valor médio de 2,55 dentes com 

lesões de cáries para dentes decíduos e/ou permanentes, no 

estudo de Freitas et al. (2013), eles relataram que a 

severidade da cárie dentária na dentição decídua dos 

escolares de 7 anos da rede pública de ensino do município 

de Joinville – SC, foi de 2,05 dentes (baixa severidade). De 
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acordo, ainda com estes autores, classificaram em baixa 

severidade o ceo-d ≤3,0 e alta severidade, ceo-d >3,0, de 

acordo com essa classificação, as crianças atendidas na 

UFPB estariam dentro do grupo de alta severidade, mas 

devemos levar em consideração que a faixa etária utilizada 

por eles foi de 7 anos, a média de idade que encontramos foi 

de 7,73 anos, onde havia crianças com idades acima desta 

faixa e com maior tempo de experiência de cárie, o que pode 

interferir na média final da amostra.  

63% das crianças apresentavam os 4 primeiros molares 

pemanentes hígidos, valor maior do que o encontrado no 

estudo de Feldens et al. (2005), onde eles  avaliaram a 

associação entre experiência de cárie em molares decíduos e 

primeiros molares permanentes em crianças de 6 a 9 anos de 

idade atendidas no Curso de Odontologia da Universidade 

Luterana do Brasil, Canoas-RS, relataram um valor de 55% 

das crianças que apresentavam os 4 molares hígidos.  

No que diz respeito aos fatores socioeconômicos, o 

nível educacional da mãe apresentou significância estatística 

com relação ao índice de CPO-D das crianças, mães com 

Ensino Superior completo, cem por cento de seus filhos 

apresentavam CPO-D zero. De um modo geral, mães com 

grau de escolaridade mais elevado apresentou porcentagens 

maiores de crianças que possuiam menor número de lesões 

cariosas, CPO-D zero e presença dos 4 molares permanentes 

hígidos, em comparação às mães com Ensino fundamental 

incompleto e Ensino fundamental completo, estas tem maiores 

porcentagens de filhos que apresentam maiores números de 

lesões cariosas, ceo-d e CPO-D maior que zero e os 4 
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primeiros molares permanentes que não se apresentavam 

hígidos, pode ser considerado um fator relacionado a cárie 

dentária e que está de acordo com os estudos de Tagliaferro, 

Pereira, 2006;  Falsens et al, 2010; Melo et al., 2011; Lopes et 

al., 2014. 

Willians et al. (2002),  mostraram que uma baixa 

escolaridade significa que os pais têm menor chance de um 

maior conhecimento odontológico e de ter atitudes positivas 

em relação à sua saúde bucal e de seu filho. Piovesan et al. 

(2011), Rocha (2013), relataram que os gradientes 

socioeconômicos e fatores psicossociais são importantes 

preditores para a utilização do serviço odontológico. 

Quanto ao número de filhos e renda familiar, não 

apresentou significância estatística ou relação percentual, o 

que, também, pode ser justificado pela homogeneidade da 

amostra, pois 74,5% recebem até 2 salários mínimos (até R$ 

1.576,00) e 74,5% tinham de 2 a 3 filhos, resultados diferentes 

foram observados no estudo de FADEL & SALIBA (2009), 

onde observou-se uma associação estatisticamente 

significante entre a presença da cárie nos filhos e as variáveis 

número de filhos, assim como na pesquisa de Galindo et al 

(2008),  onde objetivou-se conhecer a prevalência de cárie e 

fatores associados em crianças de 6 a 12 anos cadastradas 

na unidade de saúde da família do Vietnã, Recife, observou-se 

que a quantidade de filhos esteve relacionada com a 

ocorrência mais frequente de cárie na criança, fato atribuído 

pelos autores à dificuldade das crianças de pouca idade em 

assumir a responsabilidade com sua higiene bucal. A renda 

também se apresentou no estudo de Fadel, Saliba (2009) 
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como bom indicador da cárie dental em crianças, assim como 

nos estudos de Peres et al. (2005), Gonçalves et al. (2002). 

Com relação à autopercepção da mãe quanto a 

influência nos hábitos bucais do filho, encontramos 

significância estatística, mães que acreditavam que não 

influenciavam nos hábitos de seus filhos, estes, apresentaram 

maiores números de lesões cariosas (4 ou mais), isto nos leva 

a induzir que mães que tinham este pensamento, se 

preocupavam menos com relação a transmissão de hábitos 

bucais saudáveis para seus filhos. Mas segundo Moimaz et 

al., (2007, 2008); Rocha (2013), a mãe é o núcleo da família. 

Ela é referência na transmissão de hábitos, costumes e 

práticas de saúde. E segundo Keirse, Plutzer (2010), ela é 

referência para o filho em questões de saúde, devendo, desta 

forma, incluir seus dados no tratamento da criança.  

 Segundo Rocha (2013); Jeremias et al. (2010); 

Mendonça et al. (2012), os dados de autopercepção são 

importantes para conhecer as necessidades do indivíduo e 

para priorizar atendimentos a grupos de risco. 

Foi encontrado significância estatística entre o estado 

civil e o CPO-D das crianças, mães solteiras apresentavam 

maior  número de filhos com CPO-D maior que zero, e mães 

divorciadas e viúvas apresentavam maior número de filhos 

com CPO-D zero. De acordo com os estudos de Ventura 

(2016) e Jain et al. (2015), eles afirmam que, no contexto 

social, há a teoria de que mães solteiras estão associadas a 

um alto risco de lesão de cárie devido a uma maior dificuldade 

financeira e a haver um menor acesso a cuidados. Ramos-

Gomez et al. (1999); Quiñonez et al. (2001); Ribeiro, Ribeiro 
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(2004), afirmaram que na população de filhos de mães 

solteiras, a má nutrição ou a subnutrição pré e perinatal são 

causas de hipoplasia do esmalte, a higiene oral normalmente 

é deficiente, provavelmente a exposição ao flúor é insuficiente 

e segundo Tomita et al. (1999); Ruottinen et al. (2004), há 

maior preferência por alimento com açúcar. 

  Em alguns outros estudos, como o de Fadel, Saliba 

(2009) não foi encontrado associação estatística entre a 

relação estado civil e condições bucais de crianças. 

Houve significância estatística entre o turno 

empregatício, o CPO-D e a condição dos 4 primeiros molares 

permanentes, mães que trabalham, seja em turno parcial, ou 

integral, tinham mais filhos com a presença dos 4 primeiros 

molares permanentes hígidos e CPO-D zero, o que pode ser 

justificado pelo estudo de Scorzafave (2004), que mostrou que 

mães que trabalham ajudam financeiramente com a renda 

familiar e contribuem para a redução da desigualdade. 

Corroboram para um quadro favorável a situação 

socioeconômica, sendo que quanto mais desfavorável for esta 

variável, possivelmente maior será o número de dentes 

afetados pela cárie e maior sua severidade. A maioria dos 

estudos mostra que um maior grau de instrução dos pais e um 

melhor poder aquisitivo da família refletem em um melhor 

conhecimento sobre a higiene pessoal (POLETTO, 1993; 

PATUSSI, 1997; ; PERES et al., 2000; PERES et al., 2003; 

FADEL et al, 2008). 

Dentro do contexto de que a cárie é uma doença 

multifatorial, nenhuma variável isolada, seja social, econômica, 

educacional ou cultural parece demonstrar uma capacidade de 
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predição no desenvolvimento da doença, mesmo que as 

relações entre estas variáveis e as condições de saúde 

estejam bem estabelecidas. Sua atuação dá-se no âmbito de 

condicionantes do processo saúde/doença bucal, uma vez que 

não determinam, mas sim influenciam o desenvolvimento das 

doenças (FADEL et al., 2008).  

Assim, o estudo da ocorrência da doença cárie requer 

evidenciar os fatores sociais e culturais relacionados aos 

agentes primários. Ao analisar o risco individual de cárie em 

uma criança é necessário avaliar os dados relacionados ao 

seu convívio social e à sua inserção ambiental. É de 

fundamental importância a inclusão de dados da mãe, uma 

vez que ela é referência para o filho em questões de saúde. 

Dados como a idade da mãe na época de nascimento do filho, 

grau de instrução, estado civil, número de filhos, entre outros, 

necessitam ser coletados e avaliados, pois interferem na 

qualidade do estado bucal da criança (FADEL et al., 2008). 

 

4 CONCLUSÕES  

 

Frente às análises dos pares mãe-filho e os resultados 

obtidos, podemos perceber a relação direta da mãe na saúde 

bucal de seu filho, pode-se ainda observar que a cárie dentária 

permanece como uma doença muito presente em crianças. Os 

resultados encontrados neste estudo sugerem que: 

O perfil socioeconômico materno desfavorável implica 

na maior ocorrência da doença cárie em crianças, sendo que, 

foram encontradas significâncias estatísticas nas variáveis: 
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estado civil, turno empregatício e a percepção materna de 

influência de seus hábitos bucais; 

A família, em especial a mãe, e o contexto social em 

que a criança vive, podem influenciar na sua condição de 

saúde bucal; 

A conscientização da mãe acerca da aquisição de 

hábitos de higiene saudáveis é de extrema importância como 

estratégia de prevenção e tratamento da cárie dentária da 

criança, torná-la parte do instrumento de tratamento, pode 

aumentar o sucesso clínico. 

 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 
 
BORGES, H.C. et al. Socio-behavioral factors influence prevalence and 
severity of dental caries in children with primary dentition. Braz. Oral Res, 
v. 26, n. 6, p. 564-70, 2012. 
BOWER, E.; et al. Area deprivation and oral health in Scottish adults: a 
multilevel study. Community Dent Oral Epidemiol, v. 35, n. 2, p. 118-29, 
2007. 
BRASIL. INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA. 
Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio. Rio de Janeiro: IBGE; 
2002. 
BRASIL. Resolução nº 466, de 12 de dezembro de 2012. Diretrizes e 
normas regulamentadoras de pesquisas envolvendo os seres 
humanos. Brasília, 2012. Disponível em: 
<http://conselho.saude.gov.br/resolucoes/2012/Reso466.pdf>. Acesso: 
15/13/2016. 
BRASIL. MINISTÉRIO DA SAÚDE. Projeto SB Brasil 2003: condições de 
saúde bucal da população brasileira 2002- 2003. Resultados principais. 
Brasília: Ministério da Saúde, 2004. 
BRASIL. MINISTÉRIO DA SAÚDE. Secretaria de Atenção à Saúde, 
Secretaria de Vigilância em Saúde. SB Brasil 2010: Pesquisa Nacional de 
Saúde Bucal: resultados principais. Brasília: Ministério da Saúde, 2012. 
116p. 



CÁRIE DENTÁRIA EM CRIANÇAS E A RELAÇÃO DA SAÚDE BUCAL COM 
VARIANTES SOCIAIS MATERNAS 

268 
 
 
 

BRATTHALL, D. Introducing the Significantt Caries Index together with a 
proposal for a new global oral health goal for 12-year-olds. Int Dent J,  v. 
50, n. 6, p. 378-84, 2000. 
CANGUSSU, M. C.; et al. Fatores de risco para a cárie dental em crianças 
na primeira infância, Salvador – BA.  Rev. Bras. Saúde Matern. Infant., 
Recife, v.16, n.1, p. 57-65, jan. / mar., 2016. 
DOS SANTOS JUNIOR, V.E.; et al. Rosenblatt A. Early childhood caries 
and its relationship with perinatal, socioeconomic and nutritional risks: a 
cross-sectional study. BMC Oral Health, p.14-47, 2014. 
ERICSON, D. The Concept of Minimally Invasive Dentistry. Dent Update, 
v. 34, p. 9-18, 2007. 
FADEL, C. B. et al. Associação entre características sociodentais maternas 
e experiência de cárie na primeira dentição da criança. Rev. odonto 
ciênc., Ponta Grossa, v. 23, n.1, p. 31-34, 2008. 
. 
FADEL, C. B.; SALIBA, N. A. Aspectos sócio-dentais e de representação 
social da cárie dentária no contexto materno-infantil. RGO, Porto Alegre, v. 
57, n.3, p. 303-309, jul./set. 2009. 
FEJERSKOV, O. Changing paradigms in concepts on dental caries: 
consequences for oral health care. Caries Res, v. 38, n. 3, p. 182-91, 2004. 
FEITOSA, S.; COLARES, V. Prevalência de cárie dentária em pré-
escolares da rede pública de Recife, Pernambuco, Brasil, aos quatro anos 
de idade. Cad. Saúde Pública v.20 n.2, Rio de Janeiro, Mar./Apr, 2004. 
FELDENS, C.A.; et al. Early feeding practices and severe early childhood 
caries in four-year-old children from southern Brazil: a birth cohort study. 
Caries Res, v. 44, n. 5, p. 445-52, 2010. 
FELDENS, C.A.; et al. Assiciação entre experiência de cárie em molares 
decíduos e primeiros molares permanentes. Pesqui. Bras. 
Odontopediatria clin. Integr; v. 5, n. 2, p. 157-163, maio-ago, 2005. 
FERREIRA, L. L. et al. Coesão familiar associada à saúde bucal, fatores 
socioeconômicos e comportamentos em saúde. Ciência & Saúde 
Coletiva, Piracicaba, v. 18, n.8, p. 2461-2473, 2013. 
FIGUEIREDO, M. C. et al. A relação transmissibilidade da doença cárie 
entre mães e seus filhos adotivos. Publ. UEPG Ci. Biol. Saúde, Ponta 
Grossa, v. 11, n. 1, p. 15-27, mar. 2005. 
FREITAS, S.F.T.; et al. Severidade da cárie dentária e fatores associados 
em escolares da rede pública de Joinville, Santa Catarina. Pesq Bras 
Odontoped Clin Integr, João Pessoa, v. 13, n. 44, p. 303-08, out./dez., 
2013. 



CÁRIE DENTÁRIA EM CRIANÇAS E A RELAÇÃO DA SAÚDE BUCAL COM 
VARIANTES SOCIAIS MATERNAS 

269 
 
 
 

FURLANI, P.A. Influências dos aspectos sócio-culturais na prevalência 
da cárie dentária em escolas de Jaraguá do Sul. 1993. (Monografia) 
Jaraguá do Sul (SC), Universidade Federal do Paraná, 1993. 
GALINDO, E.M.V.; et al. Prevalência de cárie e fatores associados em 
crianças da comunidade do Vietnã, Recife. Rev Bras Saúde Mater Infant., 
v. 5, n. 2, p. 199-208, 2005. 
GONÇALVES, E.R.; et al. Dental caries and socioeconomic conditions: a 
cross-sectional study among 18 years-old male in Florianópolis, Santa 
Catarina State, Brazil. Cad Saúde Pública. v. 18, n. 3, p. 699-706, 2002. 

GUEDES PINTO, A.C. Odontopediatria. 7ª ed. São Paulo: Santos; 2003. 
JEREMIAS, F.; et al.  Autopercepção e condições de saúde bucal em 
gestantes. Odontol Clín-Cient; v. 9, p. 359-363, 2010. 
KEIRSE, M.J., PLUTZER, K. Women's attitudes to and perceptions of oral 
health and dental care during pregnancy. J Perinat Med, v. 38, p. 3-8, 
2010. 
KIDD, E.; FEJERSKOV, O. Controle da progressão da doença: tratamento 
não operatório. In: KIDD, E; FEJERSKOV, O. Cárie Dentária: A Doença e 
seu Tratamento Clínico. 2 ed. Tradução: Rossetti PHO. São Paulo: Santos, 
p. 252-55, 2011. 
KING, J.M.; et al. Some social predictors of caries experience. Br Dent J. v. 
155, n. 8, p. 266-8, 1983. 
LEITE, I.C.G.; RIBEIRO, R.A. Dental caries in the primary dentition in public 
nursery school children in Juiz de Fora, Minas Gerais, Brasil. Cad Saúde 
Pública v. 16, p. 717-22, 2000. 
LEME, T.D.P. Prevalência de cárie severa em pré-escolares de 36 a 71 
meses de idade. Considerações sobre hábitos alimentares 
(Dissertação de Mestrado). Brasília: Universidade de Brasília, 2001. 
LOLLI, L. F. Estudo Longitudinal de Fatores Relacionados à Cárie 
Dentária e Oclusopatias na Infância. 2011. 178 p. (tese). Faculdade de 
Odontologia de Araçatuba. Araçatuba, 2011. 
LOPES, L.M.; et al. Indicadores e fatores de risco da cárie dentária em 
crianças no Brasil – uma revisão de literatura. RFO, Passo Fundo, v. 19, n. 
2, p. 245-251, maio/ago. 2014. 
MACHADO, M. D. et al. Saúde bucal do binômio mãe-filho focalizando pré-
escolares de uma escola municipal de Santa Maria – RS. Disc. Scientia. 
Série: Ciências da Saúde, Santa Maria, v. 8, n. 1, p. 169-178, 2007. 
MARTINS, I.M., et al. Cariologia baseada em evidências e o processo 
ensino aprendizagem. Rev brasileira de educação médica, v. 39, n. 1, 
p. 50-59, 2015. 
MATTILA, M. L. et al. Caries in five-year-old children and associations 
with family-related factors. J Dent Res, v. 79, p. 875-81, 2000. 



CÁRIE DENTÁRIA EM CRIANÇAS E A RELAÇÃO DA SAÚDE BUCAL COM 
VARIANTES SOCIAIS MATERNAS 

270 
 
 
 

MATTILA, M. L. et al. Will the role of family influence dental caries among 
seven-year-old children? Acta Odontol Scand, v. 63, p. 73-84, 2005.  
MATTOS-GRANER, R.O.; et al. Caries prevalence in 6-36-month-old 
Brazilian children. Community Dent Health, v. 13, p. 96-8, 1996.  
MELO, M.M.D.C. et al.  Fatores associados à cárie dentária em pré 
escolares do Recife, Pernambuco, Brasil. Cad. Saúde Pública, Rio de 
Janeiro, v. 27, n,. 3, p.471-485, mar, 2011. 
MENDONÇA, H.L.C.; et al. Autoavaliação de saúde bucal: resultados da 
Pesquisa Mundial de Saúde - Atenção Básica em quatro municípios do 
Estado do Rio de Janeiro, Brasil, 2005. Cad Saúde Pública,v. 28, p. 1927-
38, 2012. 
MESTRINER, S.F.; et al.  Dental caries associated factors in 12 year-old 
schoolchildren from a municipality in the state of São Paulo, Brazil.  
RGO - Rev Gaúcha Odontol., Porto Alegre, v.61, n.1, p. 69-75, jan./mar., 
2013. 
MEYER, A.P.G.F.V.; SAINTRAIN, M.V.L Reflexões sobre a saúde bucal no 
Brasil Rev Bras Promoc Saude, Fortaleza, v. 26, n. 4, p. 451-452, 
out./dez., 2013. 
MIYATA, L.B. Reabilitação estética e funcional em paciente com cárie 
severa na infância: relato de caso. Rev Assoc Paul Cir Dent,v. 68, n. 1, 
p. 22-9, 2014. 
MOIMAZ, S.A.S; MARTINS, R. J.; FORTE, F. D. S.; SALIBA, N. A. Oral 
hygiene practices, parents’ education level and dental caries pattern in 0 to 
5 years-old children. Braz J Oral Sci., v.4, n.14, p. 778-782, July/Sept.  
2005. 
MOIMAZ, S.A.S.; et al. A óitca do usuário na avaliação do programa de 
atenção odontológica à gestante. Pesq Bras Odontoped Clin Integr., v. 9, 
p. 147-153, 2008. 
MOIMAZ, S.A.S.; et al. O acesso de gestantes ao tratamento odontológico. 
Rev Odontol UNICID, v. 19, p. 39-45, 2007. 
MOREIRA, R. S. et al. A saúde bucal do idoso brasileiro: revisão 
sistemática sobre o quadro epidemiológico e acesso aos serviços de saúde 
bucal. Cad. Saúde Pública, Rio de Janeiro, v. 21, n. 6, p. 1665-1675, 
nov./dez., 2005.  
NERVAI, P.C., FRAZÃO, P.; RONCALLI, A.G.; ANTUNES, J.L.F. Cárie 
dentária no Brasil: declínio, polarização, iniqüidade e exclusão social. Rev 
Panam Salud Pública, v. 19, p. 385-93, 2006. 
NEWBRUN, E. Cariologia. São Paulo: Santos; 1992. 
NIJI, R. et al. Maternal age at birth and other risk factors in early childhood 
caries. Pediatr Dent, v. 32, n. 7, p. 493-8, 2010. 



CÁRIE DENTÁRIA EM CRIANÇAS E A RELAÇÃO DA SAÚDE BUCAL COM 
VARIANTES SOCIAIS MATERNAS 

271 
 
 
 

OKADA, M. et al. Influence of parents’ oral health behaviour on oral health 
status of their school children: an exploratory study employing a causal 
modelling technique. Int J Paediatr Dent, v. 12, p. 101-8, 2002. 
OLIVEIRA, M. L. S.; BASTOS, A. C. S. Práticas de atenção à saúde no 
contexto familiar: um estudo comparativo de casos. Psicol. Reflex. Crit., v. 
13, n. 1, p. 97-107, 2000. 
PATUSSI, M.P. As desigualdades na distribuição da cárie dentária em 
escolares de 12 anos residentes em diferentes regiões socioeconômicas 
do Distrito Federal, Brasil –1997. Rev Bras Odontol Saúde Coletiva, v. 1, 
n. 1, p. 19-28, 2000. 
PAUNIO, P.; et al. Dental health habits of 3 year old Finnish children. 
Community Dent Oral Epidemiol.v. 21, n. 1, p. 4-7, 1993. 
PEREIRA, A.C. Odontologia em saúde coletiva: planejando ações e 
promovendo saúde. Porto Alegre: Artmed; 2003. 
PEREIRA, M.G. Epidemiologia  teoria e prática. Rio de Janeiro: 
Guanabara Koogan, 1995.  
PERES, K. G. A. et al. Severidade de cárie em crianças e relação com 
aspectos sociais e comportamentais. Rev Saúde Pública, v. 34, n. 4, p. 
402-8, 2000. 
PERES, M. A. et al. Determinantes sociais e biológicos da cárie dentária 
em crianças de 6 anos de idade. Rev Bras Epidemiol, v. 6, n. 4, p. 293-
306, 2003. 
PERES, M.A.; et al. Prevalence and severity of dental caries are associated 
to the worst socio-economic conditions: a Brazilian cross-sectional study 
among 18-year old males. J Adolesc Health. v. 37, n. 2, p. 103-9, 2005. 

PETERSEN, P. E. Sociobehavioural risk factors in dental caries - 
international perspectives. Community Dent Oral Epidemiol, v. 33, p. 
274-9, 2005. 
PIOVESAN, C; et al. Influence of selfperceived oral health and 
socioeconomic predictors on the utilization of dental care services by 
schoolchildren. Braz Oral Res, v. 25, p. 143-9, 2011. 
POLETTO, L.T.A. Levantamento epidemiológico do estado de saúde 
bucal da população urbana da cidade de Bauru. Bauru (Tese). Bauru 
(SP): Faculdade de Odontologia de Bauru, Universidade de São Paulo, 
1993. 
PINTO, V.G. Identificação de problemas. In: Pinto VG, organizador. Saúde 
bucal coletiva. São Paulo: Santos;  p. 139-222, 2000. 
QUIÑONEZ, R.B.; et al. Early childhood caries: analysis of psychosocial 
and biological factors in a high-risk population. Caries Res., v. 35, p. 376-
83, 2001. 



CÁRIE DENTÁRIA EM CRIANÇAS E A RELAÇÃO DA SAÚDE BUCAL COM 
VARIANTES SOCIAIS MATERNAS 

272 
 
 
 

RAMOS-GOMEZ, F.J.; et al. Assessment of early childhood caries and 
dietary habits in a population of migrant Hispanic children in Stockton, 
California. ASDC J Dent Child., v. 66, p. 395-403, 1999. 
ROCHA, N.B., 2013. Saúde bucal no binômio mãe-filho: aspectos 
clínicos, sócio-comportamentais e qualidade de vida. 2013. 96 p. 
(tese). Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho”. Araçatuba, 
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RESUMO:O presente estudo tem por objetivo avaliar, através 
de uma Revisão Sistemática da Literatura, o impacto das 
condições de saúde bucal e sociodemográficas sobre a 
qualidade de vida de pré-escolares e de seus responsáveis. 
Foi realizada uma pesquisa bibliográfica através da Biblioteca 
Virtual em Saúde (BVS), identificando-se 23 artigos publicados 
nas Revistas indexadas nas bases de dados LILACS e 
MEDLINE, entre os anos de 2013 e 2017. Dentre os agravos 
em saúde bucal por eles estudados estão: cárie dentária, dor 
de dente, maloclusão, traumatismos dentários e lesões da 
mucosa oral. Destes, o único que não apresentou impacto 
negativo na qualidade de vida foi a maloclusão, sendo a cárie 
e a sintomatologia dolorosa os que mais impacto causaram. 
Os impactos na qualidade de vida foram percebidos com 
relação a problemas no sono e aprendizagem, baixa 
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autoestima, limitações funcionais, sentimento de culpa dos 
pais, dentre outros. Com relação aos determinantes 
sociodemográficos, foi possível observar que a pouca idade 
dos pais, o fato da mãe trabalhar fora e a baixa renda 
familiarestiveram associados aos agravos de saúde bucal 
estudados. Conclui-se que as condições de saúde bucal dos 
pré-escolares e as condiçõessociodemográficas, as quais 
estes estão inseridos, afetam consideravelmente a qualidade 
de vida das crianças e de seus familiares nos domínios físico, 
psicológico e das relações sociais. 
Palavras-chave:Saúde bucal.Qualidade de vida. Pré-

escolares. 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

A qualidade de vida relacionada à saúde oral (QVRSO) 

vem sendo amplamente discutida em diversos países. Possui 

um conceito amplo, de caráter subjetivo e engloba diversas 

áreas da vida do indivíduo, tais como: aspectos físicos, 

emocionais, socioeconôminos, dentre outros.Em se tratando 

de pré-escolares, agravos relacionados à saúde bucal 

afetam,negativamente,não apenas a qualidade de vida da 

própria criança, como também a da sua família (ABANTO et 

al., 2011; ANDRADEet al., 2011; WONG et al., 2011; 

KRAMER et al., 2013). 

Quando se pensa em qualidade de vida, deve-se 

considerar não apenas a saúde física, mas também todas as 

implicações do contexto social em que os indivíduos estão 

inseridos. Diante das desigualdades sociodemográficas 

existentes, é perceptível que as mesmas contribuem para o 



CONDIÇÕES DE SAÚDE BUCAL E SOCIODEMOGRÁFICAS COMO 

FATORES DETERMINANTES NA QUALIDADE DE VIDA DE PRÉ-

ESCOLARESEDESEUS RESPONSÁVEIS 

275 
 
 
 

acúmulo de riscos e influenciam na extensão do impacto das 

doenças nos indivíduos. Neste contexto, as desordens bucais 

podem gerar transtornos aos indivíduos em várias esferas: 

impacto social e psicológico, interferindo na autoestima e 

autoconfiança; limitação funcional e nutricional, restringindo o 

consumo de uma dieta adequada, afetando no crescimento,  

aprendizado, comunicaçãoe atividades de lazer(KUMAR, 

KROON, LALLOO, 2014). 

A Organização Mundial da Saúde (OMS) tem se 

empenhado nos últimos anos em enfatizar a importância das 

condições de saúde bucal como parte importante e 

indissociável da saúde geral e da qualidade de vida das 

pessoas. Na infância, é possível identificar, frequentemente, 

agravos como a dor de dente, a doença periodontal, o 

traumatismo dentário, a fluorose e o apinhamento dentário na 

região anterior (ABANTO et al., 2011; ANDRADE et al., 2011; 

WONG et al., 2011; KRAMER et al., 2013). Sendo o agravo 

mais prevalente, a cárie dentária, que afeta60% a 90% das 

crianças em idade pré-escolar(BRASIL, 2004; ÇOLAK et al., 

2013; SHAGHAGHIAN, SBAHMANI, AMIN et al., 2015). 

Compreende-se por fase pré-escolar, aquela onde as 

crianças apresentam idade entre 2 a 5 anos. Nesta fase, a 

criança conquista importante habilidade, principalmente em 

relação à linguagem e à socialização, o que contribui para que 

se torne mais independente e com capacidade de afirmar sua 

personalidade e seu autocuidadode forma única e peculiar 

(CARDONA et al., 2011). Dentro deste contexto, os pais 

exercem importante influência na saúde dos seus filhos, pois, 

http://pesquisa.bvsalud.org/portal/?lang=pt&q=au:%22Shaghaghian,%20S%22
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em vários estudos epidemiológicos, é verificado que a relação 

saúde/morbidade depende diretamente das habilidades ou 

capacidades maternas, além das condições socioeconômicas 

do ambiente familiar, escolaridade dos genitores, da sua 

saúde física e mental, carga horária de trabalho e 

disponibilidade de tempo, como também da possibilidade de 

contar com substitutos adequados frente a necessidade de se 

afastar do cuidado direto da criança (CASTILHO, OLIVEIRA, 

2013; DA SILVA, DO AMARAL, DE SOUZA et al., 2013). 

Diante do exposto,o presente estudo tem por objetivo 

avaliar, através de uma Revisão Sistemática da Literatura, o 

impacto das condições de saúde bucal e sociodemográficas 

sobre a qualidade de vida de pré-escolares e de seus 

responsáveis. 

 

2. MATERIAIS E MÉTODO 

 

Foi realizada uma pesquisa bibliográfica através da 

Biblioteca Virtual em Saúde (BVS), identificando-se artigos 

publicados nas Revistas indexadas nas bases de dados 

LILACS e MEDLINE. 

Como descritores utilizaram-se: saúde bucal, condição 

sociodemográfica, qualidade de vida, pais e pré-escolares. 

Simultaneamente, buscou-se por textos cujo assunto principal 

fosse a qualidade de vida, publicados em Português, Inglês ou 

Espanhol, considerando como área do Períodico, a 

Odontologia. Estabeleceu-se, ainda, como limite publicações 

entre os anos de 2013 e 2017. 
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A partir destes critérios, foram encontradas 45 

publicações. Destas, 12 foram excluídas por estarem 

direcionadas exclusivamente a estudos com pré-escolares 

com condições específicas de saúde, tais como: crianças que 

realizaram tratamento dentário sob anestesia geral; portadoras 

de câncer, disfunção temporomandibular ou fenda palatina; 

com necessidades especiais ou sob tratamento ortodôntico. 

Além destas publicações, mais 05 foram excluídaspor 

objetivarem a validação de instrumentos, entre os quais o 

ECOHIS, ou a criação de questionários alternativos. Ressalta-

se que03 artigos, apesar de títulos diferentes, apresentaram 

informações repetidas. Por fim, mais 02 publicações foram 

excluídas por terem apenas pesquisado quais as condições 

sociodemográficas que estavam relacionadas a determinados 

agravos. Portanto, foram incluídas neste trabalho 23 

publicações contidas na Tabela (1). 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Durante a realização da Revisão Sistemática que 

compõe o presente trabalho, foi possível perceber a escassez 

de publicações que avaliam a relação existente entre as 

condições de saúde bucal, qualidade de vida e condições 

sociodemográficas, conforme consta na Tabela (1). 

Este aspecto desperta sobre a necessidade de 

desenvolvimento de estudos adicionais e posteriores a este, 

que objetivem analisar o impacto das condições 

sociodemográficas nas condições de saúde bucal dos pré-
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escolares e como esses agravos influenciam na qualidade de 

vida deles e de suas famílias. Possibilitando, assim, sanar a 

carência no que diz respeito à fontes teóricas e promover uma 

maior compreensão desse processo, visando, por fim, a 

elaboração de estratégias adequadas de prevenção e 

promoção da saúde. 

Tabela 1: Condições de saúde bucal e sociodemográficas 

como fatores determinantes na qualidade de vida de pré-

escolares e de seus responsáveis. 

Autore 
ano 

Agravos da 
saúde bucal 

Fatores 
sociodemográficos 

associados aos 
agravos 

Instumento ou 
método para 

avaliar a relação 
com a qualidade 

Impacto 
percebido na 
qualidade de 

vida 

Carvalho 
et al. 

(2013) 

Maloclusão Baixa renda familiar B-ECOHIS; 
Questionário 

sociodemográfico 
com os pais; 

Exame clínico com 
as crianças 

Não houve 
impacto na 

qualidade de 
vida 

associado a 
tal agravo. 

Drummond 
et al. 

(2013) 

Cárie precoce 
de infância 

Alimentação oferecida à 
criança 

Revisão da 
literatura 

Sintomatologi
a dolorosa 

Martins 
Júnior et 

al. 
(2013) 

Cárie, sensação 
dolorosa no 

dente 

Baixa idade materna Exame clínico das 
crianças; 

Questionário 
sociodemográfico 

com os pais 
 

Dificuldade 
para comer e 

beber, 
irritação e 

problemas de 
sono. 

Sentimento 
de culpa por 
parte de pais 

ou 
responsáveis. 

Despesas 
com 

tratamentos. 

Kramer et Traumatismo ----- ECOHIS; Aspectos 
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al. 
(2013) 

dentário infantil Questionário 
sociodemográfico 

com os cuidadores 
 

relacionados 
à dor e 

dificuldade na 
alimentação 

Ramos-
Jorge et al. 

(2013) 

Traumatismo 
dentário infantil 

Idade da criança e grau 
de conhecimento dos 

pais sobre Trauma 
Dentário Infantil, bem 
como a escolaridade 

destes. 

Entrevista com os 
pais ou 

cuidadores. 
Realização de 

exame clínico com 
as crianças para 

verificar a 
existência ou não 

do trauma 

Dor 
associada à 
dificuldades 
durante a 

alimentação 

Torres et 
al. 

(2013) 

Cárie precoce 
de infância 

----- Estudo descritivo, 
retrospectivo e 
comparativo. 

 

Impactos 
financeiros 
oriundos do 
tratamento. 

Abantoet 
al. 

(2014a) 

Traumatismo 
dentário infantil 

associado à 
cárie severa 

 
----- 

 

Scale of Oral 
Health Outcomes 

for 5-year-old 
children  

(SOHO-5) 

Impactos na 
autoimagem e 

no convívio 
social das 
crianças 

Abanto et 
al. 

(2014b) 

Maloclusão ----- B-ECOHIS; 
Questionário 

sociodemográfico 
com os pais; 

Exame clínico com 
as crianças 

Não houve 
impacto 

significativo 
do agravo na 
qualidade de 

vida 

Onoriobe 
et al. 

(2014) 

Cárie dentária ----- ECOHIS e Family 
ImpactScale (FIS) 

com os pais.   
ChildPerceptionsQ

uestionnaire 
(CPQ) com as 

crianças.  
Exameclínico 

Dor e 
limitação de 

funções 

Ramos-
Jorge et al. 

(2014) 

Cárie dentária Baixa renda familiar B-ECOHIS; 
Exame clínico da 

criança. 

Perdas 
financeiras 

com 
tratamentos e 

faltas ao 
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trabalho para 
acompanhar 

os filhos 

Sousa et 
al. 

(2014) 

Sintomatologia 
dolorosa. 

Escolaridade materna B-ECOHIS; 
Questionário 

sociodemográfico 
com os pais; 

Exame clínico com 
as crianças 

Alterações de 
funções 

fisiológicas e 
psicológicas 

Viegas et 
al. 

(2014) 

Avulsão dentária 
ou perda parcial 

----- B-ECOHIS; 
Questionário 

sociodemográficoc
om os pais; 

Exame clínico com 
as crianças 

Problemas de 
auto-estima 

Andrade et 
al. 

(2015) 

Traumatismo 
dentário infantil 

----- ECOHIS Limitações na 
alimentação e 

dor 

Andrade et 
al. 

(2015) 

Fístulas 
associadas à 

cárie 

----- Entrevista com 
pais e 

cuidadores;B-
ECOHIS; 

Exame clínico da 
criança 

Limitações na 
alimentação e 

dor. 
Sentimento 

de culpa entre 
os pais 

Oliveira et 
al. 

(2015) 

Lesões na 
mucosa oral 

----- B-ECOHIS com os 
pais; 

Exame clínico da 
criança 

Impacto nos 
domínios dos 

sintomas 
(dor) das 
crianças e 

nas funções 
familiares 

Queiroz et 
al. 

(2015) 

Sintomatologia 
dolorosa relativa 

às lesões 
cariosas nas 

crianças 

Alimentação oferecida 
às crianças, idade dos 

genitores e menor renda 
familiar 

B-ECOHIS; 
Questionário 

sociodemográfico 
com os cuidadores 

 

Perda da 
função 

mastigatória e 
efeitos 

psicológicos 
associados à 
falta de sono. 
Sentimento 
de tristeza e 

culpa dos 
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pais ou 
responsáveis 

Ramos-
Jorge et al. 

(2015a) 

Mordida aberta 
anterior e cárie 

dentária. 

Idade das crianças, 
baixo nível de 

escolaridade materna e 
mãe trabalhando fora de 

casa 

B-ECOHIS; 
Questionário 

sociodemográfico 
com os pais; 

Exame clínico com 
as crianças 

Limitações 
funcionais 

relacionadas 
à alimentação 

e à fala 

Ramos-
Jorge et al. 

(2015b) 

Severidade da 
lesão cariosa 

associada à dor. 

Idade das crianças e 
renda familiar. 

B-ECOHIS; 
Questionário 

sociodemográfico 
com os pais; 

Exame clínico com 
as crianças 

Alterações de 
humor e 

interferência 
no 

rendimento 
escolar das 

crianças 

Firmino et 
al. 

(2016) 

Mordida aberta 
anterior, cárie e 
histórico de dor 

de dente 

Pouca idade dos pais 
ou responsáveis. 

B-ECOHIS com os 
pais. 

Sentimento 
de tristeza e 

culpa dos 
pais ou 

responsáveis 

Guedes et 
al. 

(2016) 

Severidade da 
lesão cariosa 

associada à dor 

 
 

----- 

Exame clínico com 
as crianças 
(ICDAS); 

B-ECOHIS com os 
pais 

Impactos na 
qualidade de 

vida das 
crianças de 

acordo com a 
severidade da 

lesão, 
geralmente 
no campo 
psicológico 

Ortiz et al. 
(2016) 

Dor,perda 
dentária. 

 
 

----- 

B-ECOHIS; 
Questionário 

sociodemográfico 
com os pais; 

Exame clínico com 
as crianças. 

Afeta o 
estado 

emocional, o 
sono, o 

aprendizado e 
a realização 

das 
atividades 

diárias. 

Carminatti 
et al. 

Cárie dentária. Idade da criança. B-ECOHIS; 
Exame clínico com 

Impacto nos 
domínios dos 
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(2017) as crianças. sintomas, 
limitações, 
aspectos 

psicológicos, 
autoimagem e 

interação 
social e de 

função 
familiar. 

Gonçalves 
et al. 

(2017) 

Perda precoce 
traumática de 

dentes. 

 
----- 

B-ECOHIS; 
Questionário 

específico sobre 
traumatismo 

dentário infantil; 
Exame clínico com 

as crianças. 

Impacto na 
auto-estima e 
nas relações 

sociais. 

Fonte: Próprio autor 

 

Os estudos apresentados neste trabalho, Tab.(1), 

permitem refletir sobre o papel de alguns agravos em saúde 

bucal - tais como: cárie dentária, dor de dente, maloclusão, 

traumatismo dentário infantil e lesões na mucosa - na 

qualidade de vida, seja de crianças, seja de seus pais. Para 

tal, foram aplicados, na maioria dos trabalhos, o ECOHIS 

(EarlyChildhood Oral Health ImpactScale) ou o B-ECOHIS 

(versão brasileira do ECOHIS). 

Dentre as patologias que acometem a cavidade oral, 

acárie dentária é destacada por diversos autores, comoum dos 

principais fatores deimpacto negativo na qualidade de vida dos 

pré-escolares e de seus familiares (MARTINS JÚNIOR et al., 

2013; KRAMER et al., 2013; RAMOS-JORGE et al., 2014; 

ONORIOBE et al., 2014; QUEIROZ et al., 2015; RAMOS-

JORGE et al., 2015; FIRMINO et al., 2016; ORTIZ et al., 2016; 

GUEDES et al., 2016; CARMINATTI et al., 2017). Tais 
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impactos podem ser de ordem física, psicológica, social e até 

mesmo econômica. 

Neste contexto, Guedes et al. (2016) e Ramos-Jorge et 

al. (2015) estabelecem relação diretamente proporcional entre 

o grau de severidade das lesões de cárie e o impacto na 

qualidade de vida das crianças e seus pais. Ou seja, quanto 

maior a severidade da cárie, maior é o impacto negativo na 

qualidade de vida. Sendo as lesões em fase inicial fatores que 

não apresentam significância nesse aspecto por, geralmente, 

não estarem associadas à dor. Ramos-Jorge et al. (2015) 

afirmam ainda não haver diferenças significativas se 

comparados os tipos de dentes. Tanto os dentes anteriores 

quanto os posteriores, quando afetados pela cárie, possuem 

impacto semelhante na qualidade de vida da criança. 

Constatou-se ainda que; associada às lesões cariosas e 

a outros agravos de saúde, tais como traumatismo dentário 

infantil (TDI) ou lesões da mucosa oral; a sintomatologia 

dolorosa ocupa um lugar de destaque quando se considera os 

impactos negativos na qualidade de vida da criança e de seus 

familiares (MARTINS JÚNIOR et al., 2013; SOUSA, et al., 

2014).A dor, uma vez instalada, pode ser aguda ou crônica a 

depender do fator desencadeante. Geralmente, é a partir do 

seu surgimento que a busca por tratamento para determinado 

agravo se inicia. No entanto, é comum, pais ou responsáveis 

lançarem mão do recurso da automedicação com a utilização 

de analgésicos e outros fármacos para o alívio da dor, sem 

necessariamente tratar sua causa. Postura esta, que acarreta, 
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por muitas vezes, a cronicidade do agravo inicial (RAMOS-

JORGE, et al., 2014). 

 A sintomatologia dolorosa influencia negativamente a 

qualidade de vida de crianças e seus familiares à medida que 

afeta algumas funções fisiológicas da criança e traz problemas 

psicológicos associados que afetam também seus 

familiares.Estudos associam a presença da dor com a 

dificuldade da alimentação. Neste contexto, quando há 

cronicidade da sintomatologia dolorosa, é possível encontrar 

crianças com baixo peso (DRUMMOND et al., 2013; MARTINS 

JÚNIOR et al., 2013; SOUSA, et al., 2014; RAMOS-JORGE, et 

al., 2014; ORTIZ et al., 2014; QUEIROZ et al., 2015; FIRMINO 

et al., 2016; GUEDES et al., 2016). 

Em relação a maloclusão, é sabido que esta pode 

atingir 87,4% das crianças entre 3 e 6 anos de idade, sendo a 

mordida aberta anterior a forma mais presente (72% dos 

casos) (BOECK et al., 2013). Porém, quanto aos impactos de 

tal agravo na qualidade de vida, os dados ainda são escassos, 

uma vez que a maioria das publicações apenas objetivam a 

mensuração da prevalência do problema e suas causas. 

A mordida aberta anterior foi associada a um impacto 

negativo na qualidade de vida entre crianças pré-escolares, 

segundo estudo desenvolvido por Jorge et al. (2015). Por 

outro lado, Carvalho et al. (2013) realizou uma pesquisa que 

revelou maloclusãoem 46,2% das crianças. No entanto, a 

análise univariada não revelou associação significativa entre 

maloclusão e o impacto negativo na qualidade de vida 

relacionada à saúde bucal das crianças e de suas 
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famílias.Corroborando com os achados anteriores, Sousa et 

al. (2014), Abanto et al. (2014) e Carminatti et al. (2017) 

também concluíram, em seus estudos, que a maloclusão não 

estava associada a um impacto negativo na qualidade de vida. 

Em relação a traumatismo dentário infantil (TDI), os 

índices de prevalência estão próximos dos 40%, em pré-

escolares, sendo frequentemente associados a dificuldade na 

alimentação e dor (ANDRADE et al., 2015). Todavia, mesmo 

estando associado a dor e dificuldade na alimentação, foi 

constatado que o traumatismo dentário por si só não 

apresenta impacto na qualidade de vida dos pré-escolares e 

seus familiares (ABANTO et al., 2014; VIEGAS et al., 2015; 

ANDRADE et al., 2015). 

Por outro lado, quando associado a outros problemas, o 

mesmo pode apresentar impactos significativos na qualidade 

de vida. Assim, quando em conjunto com lesões severas de 

cárie, há implicações no domínio da autoimagem e interação 

social (ABANTO et al., 2014). A avulsão dos dentes 

associados ao TDI ou a perda parcial destes, está relacionada 

à qualidade de vida e gera um impacto negativo (VIEGAS et 

al., 2014; ORTIZ et al., 2016; GONÇALVES et al., 2017), 

destacando-se que a prevalência de qualquer impacto na 

qualidade de vida das crianças com TDI é 1,5 vezes maior em 

comparação às outras crianças (KRAMER et al., 2013). Para 

Ramos-Jorge et al. (2013), a idade foi determinante no 

impacto do traumatismo dentário sobre a qualidade de vida 

das crianças de seu estudo. 
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Durante a realização desta Revisão Sistemática, foi 

possível encontrar algumas publicações que visavam analisar 

a prevalência de lesões na mucosa oral de crianças sob 

condições específicas de saúde, tais como: crianças sob 

tratamento quimio/radioterápico, HIV positivo, dentre outras. 

Tais estudos, conforme já explicado na metodologia, foram 

excluídos deste trabalho.No entanto, não há muitas 

publicações no que se refere à prevalência dessas lesões em 

crianças sem compromentimento sistêmico e quais os 

impactos dessas leões na qualidade de vida destas. Apenas 

duas publicações foram encontradas neste sentido. 

Desta forma, Oliveira et al. (2015) pesquisaram a 

prevalência de lesões na mucosa oral de pré-escolares e 

quais os impactos de tais lesões na qualidade de vida dos 

mesmos. Quase um terço das crianças observadas possuíam 

quaisquer tipos de lesão na mucosa, sendo em sua maioria 

ulcerações na região da gengiva. Houve impacto negativo de 

tais achados na qualidade de vida dos pré-escolares e seus 

familiares. Ainda se tratando de lesões na mucosa, Andrade et 

al. (2015) encontraram em seu estudo com pré-escolares,uma 

prevalência de cerca de 50% desse tipo de agravo. Dentre os 

tipos de lesão encontradas, em ordem decrescente de 

prevalência, destacaram-se manchas melanóticas, ulcerações 

orais, grânulos de Fordyce, língua geográfica, língua fissurada, 

glossite rombóide mediana e fístula. Destas, a única que, 

combinada com a presença de cárie, contribuiu negativamente 

para a qualidade de vida foi a fístula. 
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Considerando o impacto do ponto de vista psicológico, 

na presença da dor, são relatadas alterações no sono das 

crianças e de deus familiares. Essas noites de sono 

conturbado geram problemas ou dificuldades de 

aprendizagem, bem como alterações de humor, geralmente 

irritação (MARTINS JÚNIOR et al., 2013; SOUSA, et al., 2014; 

RAMOS-JORGE, et al., 2014; ORTIZ et al., 2014; QUEIROZ et 

al., 2015; FIRMINO et al., 2016; GUEDES et al., 2016). 

Ainda se tratando de problemas psicológicos 

associados, foi constatado que pais ou responsáveis 

referenciam sentimento de tristeza e culpa em relação aos 

agravos de saúde bucal de suas crianças (MARTINS JÚNIOR 

et al.,  2013; ANDRADE et al., 2015; QUEIROZ et al.,  2015; 

FIRMINO et al.,  2016). 

Todavia, o sentimento de culpa nem sempre está 

relacionado à percepção de que as condições de saúde bucal 

encontra-se abaixo do adequado. Apenas nos estudos 

desenvolvidos por Sousa et al. (2016) e Firmino et al. 

(2016)houve dados estatísticos que mostraram, por parte dos 

pais ou responsáveis, a percepção de que a saúde bucal de 

suas crianças não estava boa ou adequada.  

É válido ressaltar que todos os estudos mencionam 

impactos diversos no que se refere à percepção da 

autoimagem ou limitações nas interações sociaise familiares 

das crianças (ABANTO et al., 2014; VIEGAS et al., 2015; 

ORTIZ et al., 2016; GONÇALVES et al., 2017; OLIVEIRA et 

al., 2015). É possível, ainda, perceber que, conforme a idade 

da criança aumenta, a severidade dos agravos à saúde bucal 
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se intensifica e, com isso, aumenta também os impactos no 

campo social (CARMINATTI et al., 2017). 

Além de impactos psicológicos, os agravos em saúde 

bucal das crianças, podem causar impacto na economia da 

família, em especial quando na presença de sintomatologia 

dolorosa (MARTINS JÚNIOR et al., 2013; RAMOS-JORGE et 

al., 2013; TORRES et al., 2013). Neste contexto, Martins 

Júnior et al. (2013), observaram que há relação direta entre o 

grau de severidade da lesão cariosa, associada à dor, com 

gastos financeiros em busca por cuidados dentais. Ramos-

Jorge et al. (2013) concluíram, ainda, que pais ou 

responsáveis, perdem, em média, 9 dias de trabalho por ano 

por conta de problemas de saúde bucal de seus filhos. 

Acarretando, além do gasto com o tratamento, queda de 

honorários referentes às faltas. 

Sobre este assunto, destaca-se que, em termos 

comparativos, os gastos com ações curativas e emergenciais 

são sete vezes mais dispendiosas se comparadas àquelas 

voltadas para a prevenção(TORRES et al., 2013). 

Fatores sociodemográficos devem ser considerados 

como aspectos determinatespara a saúde geral e a saúde 

bucal dos indivíduos, pois influenciam na ocorrência de muitos 

agravos. Dentre estes aspectos, observa-se que a idade dos 

pais ou responsáveis é um fator associado; assim quanto mais 

jovens estes forem, maior a chance dos filhos ou menores 

pelos quais são responsáveis, apresentarem agravos em 

saúde bucal, tais como: mordida aberta anterior, cárie e 

histórico de dor de dente (QUEIROZ et al., 2015; FIRMINO et 
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al., 2016).Outro aspecto sociodemográfico relevante diz 

respeito as atividades laborais dos mesmos. Ramos-Jorge et 

al. (2015) verificaram que quando a mãe trabalha fora de casa, 

o risco da criança possuir lesões cariosas aumenta, 

repercutindo na qualidade de vida das mesmas. 

Tipo de alimentação oferecida criança (DRUMMOND et 

al., 2013; QUEIROZ et al., 2015) e renda familiar (RAMOS-

JORGE et al., 2015; QUEIROZ et al., 2015) também foram 

considerados determeninantes das condições de saúde bucal 

infantil e da qualidade de vida. Sobre este último aspecto, 

Ramos-Jorge et al. (2015); Queiroz et al. (2015) destacaram 

que quanto menor é a renda da família, maior o risco do 

desenvolvimento de agravos à saúde bucal infantil. 

Desse modo, a presente temática torna-se persistente, 

uma vez que reafirma a relevância da saúde bucal na 

qualidade de vida do indivíduo e a necessidade da 

compreensão do processo saúde-doença enquanto algo 

dinâmico, multifatorial e intimamente relacionado com os 

determinantes sociais da saúde. O correto entendimento 

desse processo permite, conforme já foi mencionado, o 

planejamento de ações de cunho educativo e preventivo mais 

efetivas ao levar em consideração, por exemplo, que 

determinados agravos de saúde bucal são frequentes em 

determinados contextos sociodemográficos. 



CONDIÇÕES DE SAÚDE BUCAL E SOCIODEMOGRÁFICAS COMO 

FATORES DETERMINANTES NA QUALIDADE DE VIDA DE PRÉ-

ESCOLARESEDESEUS RESPONSÁVEIS 

290 
 
 
 

4 CONCLUSÕES  

 

  Por fim, através da análise dos dados coletados, conclui-

se que as condições de saúde bucal dos pré-escolares e os 

aspectos sociodemográficos, nos quais estes estão inseridos, 

afetam consideravelmente a qualidade de vida das crianças e 

de seus familiares nos domínios físico, psicológico e das 

relações sociais. 
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RESUMO: A complexidade da morfologia dos canais 
radiculares dos dentes decíduos exige que os materiais 
obturadores utilizados em Odontopediatria apresentem 
potente ação antimicrobiana. Dentre tais materiais, a pasta 
CTZ (cloranfenicol, tetraciclina e óxido de zinco e eugenol) 
destaca-se por ser uma associação de antibióticos, além de 
sua técnica não necessitar de instrumentação dos condutos, 
tornando-a simples, de baixo custo e representando uma 
alternativa viável a ser empregada no serviço público. O 
objetivo deste trabalho foi realizar uma revisão da literatura 
acerca da pasta CTZ e seus componentes, avaliando seu 
sucesso quanto à terapia endodôntica em elementos dentários 
decíduos. Para tal, foram utilizadas publicações nacionais e 
internacionais dos últimos cinco anos, pesquisadas nas bases 
de dados PubMed, Portal de Periódicos CAPES, Scielo, Web 
of Science e Scopus. Toxicidade, manchamento dentário e 
pouca biocompatibilidade são algumas desvantagens 
apresentadas pelos componentes da pasta.  Entretanto, 
estudos laboratoriais apontam grande efeito antimicrobiano 
contra microrganismos presentes em tais infecções. Estudos 
clínicos apontam eficácia clínica e radiográfica no seu 
emprego, apesar de conterem pequenas amostras e 
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acompanharem resultados a médio prazo. A pasta CTZ 
representa uma alternativa viável para evitar a perda precoce 
de dentes decíduos. Contudo, são necessários mais estudos 
clínicos a longo prazo para que se obtenha maior consistência 
científica quanto a sua utilização. 
Palavras-chave: Pasta CTZ. Terapia pulpar em dentes 

decíduos. Odontopediatria. 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

A complexidade morfológica do sistema de canais radiculares 

dos dentes decíduos e a natureza polimicrobiana das 

infecções fazem com que o preparo químico-mecânico destes 

condutos seja crítico e apresente deficiências. Portanto, o 

emprego de pastas obturadoras com amplo espectro 

microbiano e boa difusão é essencial para aumentar a chance 

de sucesso do tratamento endodôntico, bem como promover 

reparo dos tecidos periapicais (TRAIRATVORAKUL; 

DETSOMBOONRAT, 2012; ANTONIAZZI et al., 2015). 

As principais características que o material obturador ideal 

deveria apresentar são: atividade antimicrobiana, ser 

reabsorvido ao mesmo tempo em que ocorre a rizólise do 

elemento decíduo, facilidade de manuseio e inserção nos 

condutos, radiopacidade, ser insolúvel em água para reduzir a 

microinfiltração, não promover descoloração dentária e, em 

caso de extravasamento através do ápice radicular, apresentar 

biocompatibilidade com os tecidos periapicais e não causar 

dano ao germe do dente permanente (DUQUE et al., 2013). 

Diversas pastas obturadoras são utilizadas na prática clínica, 

as quais são estudadas e comparadas na literatura. 
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A pasta obturadora CTZ é composta por cloranfenicol (500 

mg), tetraciclina (500 mg) e óxido de zinco (1000 mg) e 

eugenol, e não requer a realização de instrumentação nos 

canais radiculares (CAPIELLO, 1964).  

Dentre as pastas obturadoras indicadas na literatura, a CTZ 

apresenta resultados clínicos satisfatórios, além de ser uma 

técnica simples e de fácil execução. Entretanto, apesar das 

evidências clínicas do sucesso com o emprego desta pasta, 

sua utilização ainda não acontece de forma ampla, devido ao 

desconhecimento acerca deste material e ao receio dos 

profissionais em relação aos efeitos adversos de seus 

componentes antibióticos, como a tetraciclina e o cloranfenicol 

(ARGOLO, 2014). 

Ademais, novos estudos ainda devem ser realizados para que 

as propriedades essenciais do CTZ possam ser identificadas e 

consolidadas (SOUSA, DUARTE, SOUSA, et al., 2014; 

MOURA et al., 2016), já que a maioria dos trabalhos científicos 

publicados utilizaram amostras pequenas e verificaram 

sucesso da terapia endodôntica com esta pasta a curto e 

médio prazo, que não supera 36 meses (MUÑOZ; TORRES; 

VASQUEZ, 2017). 

Tendo em vista a extrema importância do emprego de pastas 

obturadoras com propriedades antimicrobianas na terapia 

pulpar de dentes decíduos, esse estudo apresenta o objetivo 

de revisar a literatura acerca da pasta obturadora CTZ, 

buscando reunir as características, vantagens e desvantagens 

de seus constituintes, bem como as evidências laboratoriais e 

clínicas de seu sucesso no tratamento endodôntico de dentes 

decíduos. Objetiva-se ainda, contribuir para a literatura, 
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guiando a tomada de decisão dos clínicos quanto à escolha ou 

recusa a esta pasta. 

 

2. MATERIAIS E MÉTODO 

 

Esse estudo trata-se de uma revisão de literatura. Para a 

pesquisa documental realizada, foram utilizados cinco bancos 

de dados online: PubMed, Portal de Periódicos CAPES, 

Scielo, Web of Science e Scopus.  

A pesquisa de trabalhos foi realizada por uma pesquisadora, 

utilizando os seguintes Descritores em Ciências da Saúde 

(DeCS) da Biblioteca Virtual em Saúde (BVS): Cloranfenicol, 

Tetraciclina, Cimento de Óxido de Zinco e Eugenol, Agentes 

de Capeamento da Polpa Dentária e Pulpectomia, Pulpotomia 

e Odontopediatria. O operador booleano “AND” foi utilizado 

entre os descritores para refinar a pesquisa. Os artigos 

encontrados tiveram seus resumos lidos e analisados. 

Os seguintes critérios de inclusão foram adotados: artigos com 

texto completo disponível nas línguas portuguesa, inglesa ou 

espanhola, os quais haviam sido publicados entre os anos de 

2012 à 2017. Como critérios de exclusão, empregou-se: 

artigos sem texto completo disponível e que não se aplicavam 

à odontologia e/ou à odontopediatria. 

Os estudos foram lidos na íntegra, armazenados, 

comparados e debatidos. 
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3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

A manutenção da dentição decídua até o momento de sua 

esfoliação fisiológica é de suma importância para o correto 

desenvolvimento da dentição permanente. A terapia 

endodôntica em dentes decíduos deve ser empregada, então, 

com o objetivo de eliminar a infecção e promover reparação 

tecidual (REIS et al., 2016). 

As pastas obturadoras assumem um papel fundamental para 

que a reparação dos elementos dentários se desenvolva de 

acordo com os padrões biológicos normais (PERONA, 

MUNGI, 2014). O que se entende é que, frente à dificuldade 

de acesso a todo conduto radicular, gerando a possibilidade 

de persistência de microrganismos no canal e a consequente 

falha no tratamento, o emprego de materiais com propriedades 

antibióticas torna-se essencial para o alcance do sucesso na 

terapia. Assim, o dente poderá ser mantido na cavidade bucal, 

oportunizando o processo de reabsorção fisiológica. 

Em relação à terapia e aos materiais empregados em casos 

de comprometimento pulpar irreversível de dentes decíduos, 

existem diversas técnicas e pastas obturadoras a serem 

escolhidas. Costa et al. (2012) realizaram um estudo 

transversal, no qual buscaram verificar quais as abordagens 

terapêuticas endodônticas preconizadas nas disciplinas de 

Odontopediatria nos cursos brasileiros de graduação em 

Odontologia, verificando que não há um protocolo de 

tratamento definido. 

Capiello e Soller, em 1959, na Argentina, deram início ao 

emprego de uma terapia endodôntica em dentes decíduos 
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com ou sem necrose pulpar, empregando uma pasta a base 

de uma associação de antibióticos, sem a realização de 

instrumentação nos canais radiculares. Capiello (1964) 

descreveu a composição desta pasta, tratando-se de 

cloranfenicol (500 mg), tetraciclina (500 mg) e óxido de zinco 

(1000 mg) e eugenol. A técnica deveria ser realizada em 

sessão única, e consistia na remoção da polpa coronária e 

inserção do material na entrada dos condutos radiculares e 

assoalho da câmara pulpar, seguida de selamento coronário 

com material restaurador. 

Segundo Montalvo (2014), a técnica deve ser empregada da 

seguinte forma: realização de anestesia local, seguida de 

isolamento absoluto do campo operatório; obter acesso à 

câmara pulpar, removendo-se todo o tecido pulpar coronário; 

irrigação da câmara pulpar com solução de hipoclorito de 

sódio e posterior secagem; manipulação da pasta e aplicação 

de uma fina camada na entrada dos condutos; realizar o 

selamento provisório da cavidade. Após 15 dias, avaliar clínica 

e radiograficamente e, em caso de sucesso, realizar a 

restauração definitiva do elemento dentário. 

Pelo uso da técnica não instrumentada, o CTZ apresenta 

protocolo de execução simples, tempo clínico reduzido e baixo 

custo (SOUSA; DUARTE; SOUSA, 2014). Para Perona e 

Mungi (2014), essa técnica está recomendada para casos de 

reabsorção radicular e quando é necessário que o elemento 

dentário se mantenha na boca até sua esfoliação fisiológica. 

Entretanto, não há evidências científicas de que a técnica não 

instrumentada apresente efetividade superior em relação à 
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técnica de instrumentação mecânica dos canais (MUÑOZ; 

TORRES; VÁSQUEZ, 2017). 

A utilização da pasta CTZ no serviço público apresenta-se 

bastante viável para retardar a perda do elemento dentário 

decíduo, frente à impossibilidade do emprego da técnica 

endodôntica convencional e do uso de mantenedores de 

espaço (ARGOLO, 2014). Além disso, representa uma grande 

vantagem no tratamento de pacientes não colaborativos 

(MOURA, et al., 2016). 

Um de seus componentes, o cloranfenicol, é um antibiótico de 

amplo espectro que atua sobre bactérias Gram-positivas e 

Gram-negativas. Possui efeito bacteriostático, cujo mecanismo 

de ação baseia-se na inibição da síntese de proteínas da 

bactéria. Tal inibição ocorre devido a sua ligação de caráter 

reversível à subunidade 50S do ribossomo bacteriano, inibindo 

a enzima peptidil transferase, que é responsável pela síntese 

protéica (MORETHSON, 2015). 

Além da clássica ação bacteriostática, o cloranfenicol pode 

atuar como bactericida em altas concentrações. Apresenta 

excelente efetividade antibacteriana sobre anaeróbios, e 

devido a sua grande solubilidade, exibe ampla distribuição 

pelos tecidos e fluidos corporais, o que aumenta seu poder de 

ação. É bastante efetivo no tratamento de infecções não-

responsivas a antibióticos menos tóxicos (ARGOLO, 2014; 

FEREIRA et al., 2017).  

Apresenta efeito citotóxico, pois inibe a síntese protéica das 

mitocôndrias, consequentemente, interferindo na respiração 

mitocondrial, o que compromete os processos de síntese e 

proliferação celular. Seu uso é considerado restrito, por exibir 
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efeitos tóxicos significativos, que incluem: depressão 

reversível da medula óssea, anemia aplástica, distúrbios 

gastrointestinais e toxicidade em recém-nascidos. Tais efeitos 

dependem da dose e do tempo de uso do medicamento 

(MUÑOZ; TORRES; VÁSQUEZ, 2017). 

Também está presente na composição da pasta, a tetraciclina, 

que é um bacteriostático que apresenta amplo espectro de 

ação e efetividade contra bactérias Gram-positivas e Gram-

negativas aeróbias e anaeróbias, além de certos protozoários, 

espiroquetas, riquétsias, micoplasma e clamídias. Liga-se à 

subunidade 30S do ribossomo bacteriano, impedindo a ligação 

do RNA-t ao sítio A, o que inibe a síntese de proteínas 

(MORETHSON, 2015). 

No estudo realizado por Cavalcanti (2013) a tetraciclina foi o 

componente da pasta CTZ que apresentou maior ação 

antibiótica frente ao microrganismo Enterococcus faecalis. 

Entretanto, Lins et al. (2013) verificaram em seu estudo que, 

nesta bactéria, foram encontrados genes de resistência à 

tetraciclina, desencadeando um alto nível de resistência do 

microrganismo frente a este antimicrobiano.  

O fármaco apresenta efeitos adversos, que incluem irritação 

do trato gastrointestinal e prolongamento do tempo de 

coagulação, podendo desencadear, ainda, efeitos tóxicos no 

fígado. O emprego terapêutico das tetraciclinas na 

Odontologia é considerado limitado, pois, por apresentar 

amplo espectro de ação, há possibilidade de o fármaco induzir 

infecções oportunistas (MORETHSON, 2015). 

A tetraciclina está contra-indicada para gestantes e crianças 

de até 8 anos de idade, pois pode afetar os dentes em 
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formação, levando ao surgimento de manchas amareladas 

e/ou amarronzadas nos elementos dentários, bem como 

hipoplasia do esmalte e da dentina, além de exibir toxicidade 

sobre o tecido ósseo. Esses efeitos ocorrem devido à alta 

afinidade da tetraciclina com íons cálcio (LACERDA et al., 

2012). 

O óxido de zinco e eugenol, último componente do CTZ, é um 

material de baixo custo, amplamente utilizado em 

odontopediatria, sendo citado pela Associação Americana de 

Odontopediatria no protocolo de terapia pulpar (ARGOLO, 

2014; AMERICAN ACADEMY OF PEDIATRIC DENTISTRY, 

2014).  O eugenolato de zinco, produto formado durante a 

manipulação do OZE, quando entra em contato com meio 

aquoso (saliva), sofre hidrólise, resultando na liberação de 

óxido de zinco e eugenol (ANDRADE, 2014).   

Enquanto o óxido de zinco apresenta baixa ação 

antimicrobiana, o eugenol (composto fenólico derivado do 

cravo-da-índia) possui amplo efeito antibacteriano, atuando 

sobre a membrana celular. Em altas concentrações, é 

bactericida. Ademais, possui efeito anti-inflamatório e 

anestésico, pois inibe de maneira reversível a atividade 

nervosa, além de bloquear a síntese de prostaglandinas. Pode 

apresentar citotoxicidade, inibindo a respiração e divisão 

celular (LOPES; SIQUEIRA, 2015).  

O material possui reabsorção lenta, podendo não acompanhar 

a rizólise do elemento decíduo, o que pode prejudicar o germe 

do dente sucessor através, por exemplo, da mudança de sua 

trajetória de erupção. O extravasamento do material através 
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do ápice dentário pode desencadear necrose óssea e 

cementária (BAHROLOLOOMI; ZAMANINEJAD, 2015). 

Uma modificação do CTZ quanto à sua composição é citada 

na literatura por Palma (2016). A tetraciclina seria substituída 

por ciprofloxacino (500 mg), mantendo-se os demais 

constituintes. As vantagens do emprego desse antimicrobiano 

na pasta seriam decorrentes de sua potente e rápida atividade 

antibactericida, baixa propensão a resistência, pouca 

ocorrência de efeitos adversos, entre outros. 

Essa modificação representaria uma alternativa aos efeitos 

negativos atribuídos ao CTZ, devido à presença de 

tetraciclina, como possível fator de risco para o manchamento 

dentário. Entretanto, novos estudos precisam ser realizados 

para que se conheça mais aspectos dessa pasta, uma vez 

que, apenas um único estudo in vitro empregando a pasta 

CTZ modificada por ciprofloxacino foi encontrado na literatura. 

Fereira et al. (2017) concordam com Moura et al. (2016) 

quanto aos elevados índices de sucesso clínico do emprego 

da pasta CTZ. Para os primeiros autores, um excelente 

comportamento clínico, após 6 e 12 meses de 

acompanhamento, foi encontrado em 93% e 88,4% de sua 

amostra, respectivamente. Um maior percentual de êxito 

clínico foi encontrado por Moura et al. (2016), que chegou a 

100%. Já Sousa, Duarte e Sousa (2014), encontraram um 

menor percentual, que não ultrapassou 58,4% dos pacientes 

estudados. 

Chanca, Olaya e Ramírez (2014) e Siegl et al. (2015) não 

encontraram diferenças marcantes ao realizarem estudos de 

comparação dos resultados clínicos de tratamentos 
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endodônticos em dentes decíduos, nos quais foram 

empregados a pasta CTZ e a pasta Guedes-Pinto (a qual é 

amplamente empregada em clínicas-escola brasileiras). 

Ambos foram capazes de diminuir os sinais e sintomas 

clínicos nesses pacientes, sem diferenças significantes. Os 

autores consideraram os dois materiais como alternativas 

viáveis a serem empregadas na prática clínica. 

Nuñez (2014), ao comparar in vitro a atividade antimicrobiana 

da pasta CTZ com a pasta 3Mix frente a S.   mutans, S. 

salivarius e E. faecalis, verificou que a pasta 3Mix  apresentou 

eficácia superior. Tal resultado concorda com Perona e Mungi 

(2014), que, após revisão de literatura, afirmaram que a pasta 

3Mix possui melhores resultados do que a CTZ nos estudos 

encontrados.  

Estudos de comparação da pasta CTZ com o formocresol 

(material também empregando no tratamento endodôntico de 

dentes decíduos) são encontrados na literatura. Fereira et al. 

(2016) compararam a efetividade clínica e radiográfica da 

pasta CTZ com o formocresol, não observando diferenças 

estatisticamente significantes entre os grupos.  

Palma (2016) realizou comparação semelhante, porém, 

através de um estudo in vitro, no qual comparou a atividade 

antimicrobiana dos mesmos materiais, com inclusão da pasta 

CTZ modificada por ciprofloxacino, sobre bactérias 

prevalentes em cavidades pulpares de elementos decíduos 

necróticos. Neste estudo, apesar de todos os materiais 

apresentarem efeito antimicrobiano satisfatório sobre as 

bactérias estudadas, o melhor desempenho foi observado pela 

pasta CTZ modificada.  
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Entretanto, um possível melhor desempenho da pasta CTZ 

modificada é contestado por Muñoz, Torres e Vásquez (2017), 

pois os autores defendem que tal modificação não parece 

aumentar sua eficácia; na verdade, apenas demonstraria a 

especificidade do antibiótico contra algumas espécies 

bacterianas e não como um só composto. 

A terapia com CTZ também exibe bom desempenho no que 

diz respeito aos achados radiográficos. Chanca, Olaya e 

Ramírez (2014) encontraram maior sucesso radiográfico nos 

dentes tratados com CTZ, quando comparados à pasta 

Guedes-Pinto, assim como foi observado por Siegl et al. 

(2015). Moura et al. (2016) e Fereira et al. (2016) tiveram 

resultados semelhantes, uma vez que encontraram êxito 

radiográfico nos pacientes tratados com CTZ em 93% e 100% 

da amostra, respectivamente. 

Entretanto, Pérez, Curioca e Retana (2012) encontraram 

achados radiográficos piores para o CTZ, pois o compararam 

com a técnica biomecânica convencional (pulpectomia), 

observando maior ocorrência de radiolucidez nos casos 

tratados com a pasta antibiótica e sem instrumentação dos 

canais, e diferenças estatisticamente significantes. Ainda 

assim, considerando os resultados de sua pesquisa como um 

todo, os autores concluíram que a terapia pulpar com CTZ 

pode ser uma alternativa de tratamento a ser empregada em 

polpas necrosadas, concordando com a maioria dos demais 

autores. 

Andrade (2014), Gonçalves et al. (2015) e Reis et al. (2016) 

realizaram pesquisas laboratoriais buscando avaliar os efeitos 

antimicrobianos do CTZ. Nos três estudos, foram utilizadas 
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bactérias bastante prevalentes na cavidade pulpar de dentes 

decíduos exibindo necrose. Os achados dos autores 

comprovam a potente eficácia antimicrobiana do CTZ. 

Lima et al. (2014) discordaram de Lacativa, Loyola e Sousa 

(2012) quanto à biocompatibilidade da pasta CTZ frente aos 

tecidos. Os primeiros autores citados encontraram boa 

biocompatibilidade da pasta, enquanto que, os últimos 

verificaram o surgimento de reações inflamatórias intensas. 

Lacativa, Loyola e Sousa (2012) destacam o papel do eugenol 

no processo inflamatório desencadeado, uma vez que, a pasta 

CTZ sem eugenol em sua composição, possuiu menores 

reações inflamatórias. 

Quanto aos estudos que avaliaram os efeitos secundários da 

tetraciclina, como manchamento e hipoplasia do esmalte, nos 

dentes permanentes sucessores àqueles tratados com CTZ, 

Junior et al. (2013) e Sousa (2016) não encontraram 

evidências clínicas suficientes para confirmar tal relação. Os 

autores concordam ao afirmar que, o mais provável é que o 

processo de inflamação/infecção pulpar desencadeie as 

alterações nos dentes permanentes, e não o emprego do CTZ 

em si. 

Ainda sobre a presença de anomalias dentárias nos 

permanentes após emprego do CTZ na terapia pulpar de seus 

antecessores, Sousa, Duarte e Sousa (2014) encontraram 

presença de hipoplasia de esmalte em 30% de sua amostra.  

Entretanto, a hipoplasia de esmalte tem diversas possíveis 

causas, a exemplo de fatores hereditários e doenças 

sistêmicas, conforme citado por Pereira et al. (2013). Dessa 

forma, não é possível afirmar que tal ocorrência encontrada 
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neste estudo deve-se ao tratamento endodôntico com a pasta 

CTZ em si, pela presença de diversas outras possíveis 

variáveis. 

Nesta revisão bibliográfica, foi encontrada discordância em 

relação às adequadas proporções dos constituintes da pasta 

CTZ. Enquanto Montalvo (2014) e Lima et al. (2016) afirmaram 

que a proporção entre cloranfenicol, tetraciclina e óxido de 

zinco e eugenol deve ser de 1:1:2, respectivamente, Sousa, 

Duarte e Sousa (2014) e Argolo (2014) defendem que a 

mistura deve incluir partes iguais de cada componente. É 

necessário que haja uma padronização em relação à 

constituição da pasta, para que tais variações não interfiram 

de maneira positiva ou negativa nos resultados de pesquisas, 

possibilitando um maior respaldo científico. 

Observando a literatura, é possível verificar que a maioria dos 

trabalhos que elencam o CTZ como alternativa de tratamento 

são provenientes da América Latina. Nos Estados Unidos e 

Europa, a hegemonia de outras pastas obturadoras, a 

exemplo do óxido de zinco e eugenol e do hidróxido de cálcio, 

ainda é percebida. Tais características podem estar 

relacionadas à condição sócio-econômica inferior encontrada 

nos países latinos, os quais necessitam de alternativas de fácil 

acesso e baixo custo. 

Apenas dois estudos de revisão de literatura sobre o tema 

foram encontrados nas bases de dados empregadas na 

metodologia do presente trabalho. Muñoz, Torres e Vásquez 

(2017) concluíram que a pasta CTZ apresenta bons resultados 

a médio prazo em elementos dentários decíduos sem 

vitalidade pulpar. Já Perona e Mungi (2014), concluíram que, 
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dentro do grupo de pastas antibióticas que utilizam a técnica 

não instrumentada, a pasta 3Mix é a que apresenta melhores 

resultados. 

Estudos de revisão de literatura possuem grande contribuição 

científica, por reunirem diversas informações recentes acerca 

de determinado tema. Dessa forma, frente às escassas 

informações disponíveis sobre a pasta CTZ, faz-se necessário 

o desenvolvimento de novos estudos empregando esta 

metodologia. 

Apesar das vantagens da técnica e de diversos estudos in 

vitro comprovarem a eficácia antimicrobiana do CTZ frente a 

microrganismos presentes em infecções endodônticas de 

dentes decíduos, ainda existe resistência por parte dos 

clínicos quanto ao emprego desse material. Pode-se inferir 

que tal fato deve-se aos efeitos adversos que seus 

componentes podem provocar, que incluem, principalmente: a 

toxicidade por parte do cloranfenicol e o manchamento 

dentário por parte da tetraciclina. Tais dúvidas ainda não estão 

bem esclarecidas na literatura nas doses utilizadas na técnica 

endodôntica. 

Além disso, o conhecimento dos acadêmicos e profissionais 

acerca do CTZ é bastante limitado, de acordo com estudo 

encontrado na literatura que buscou identificar o nível de 

conhecimento de cirurgiões-dentistas sobre a técnica 

endodôntica não instrumentada com a pasta CTZ. Este 

trabalho pôde verificar que a maior parte da amostra (56,7%) 

apresentou um nível de conhecimento considerado baixo 

(VERGARAY, 2017). 
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Os resultados encontrados neste trabalho estão em 

consonância com a literatura, ao afirmarem que os estudos já 

realizados acerca do emprego do CTZ na prática clínica 

utilizam pequenas amostras e realizam o acompanhamento 

dos casos a curto e médio prazo. A maior amostra de dentes 

submetidos à terapia pulpar com CTZ em trabalhos de 

proservação encontrada nesta revisão correspondeu a um 

n=43. O maior período de acompanhamento encontrado foi de 

2 anos após o tratamento. 

Existe, portanto, uma lacuna em relação ao seu efeito a longo 

prazo. Tal fato contribui para gerar certa insegurança nos 

profissionais quanto a escolha por essa técnica. Além disso, a 

quantidade de artigos recentes que tratam do tema é escassa. 

 

4. CONCLUSÕES  

 

A pasta obturadora CTZ é indicada para terapia pulpar em 

dentes decíduos, seja com ou sem necrose pulpar, empregada 

sem a necessidade de instrumentação dos canais radiculares. 

É composta por cloranfenicol, tetraciclina e óxido de zinco e 

eugenol, que se caracterizam por serem potentes agentes 

antimicrobianos (propriedade primordial para uma pasta 

obturadora, especialmente em dentes decíduos), apesar de 

possuírem certas limitações. O cloranfenicol pode 

desencadear efeitos tóxicos significativos; a tetraciclina está 

relacionada a descoloração dentária e distúrbios ósseos; o 

eugenol possui biocompatibilidade não ideal. Entretanto, tais 

efeitos ainda não estão muito bem estabelecidos nas 

concentrações desses fármacos empregadas na terapia 
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pulpar. A literatura aponta marcante eficiência em termos de 

ação antimicrobiana, além de sucesso clínico e radiográfico do 

CTZ. Entretanto, ainda há um consenso de que são 

necessários mais estudos e um maior período de observação 

dos resultados apresentados nesta terapia, para que seu 

emprego apresente maior consistência científica e possa se 

firmar como uma alternativa segura na prática clínica da 

Odontopediatria. 
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RESUMO: A  trésia do arco inferior é de difícil correção já 
que RESUMO: A  trésia do arco inferior é de difícil correção 
já que não há possibilidade de disjunção ortopédica da 
mandíbula, podendo, o ortodontista tentar lançar mão de uma 
expansão dentoalveolar ao em vez de diminuir o apinhamento 
como desgastes interproximais ou até exodontias, os quais 
além de serem métodos considerados como mais invasivos 
ainda não modificam o formado do arco do paciente. O 
aparelho expansor de Schwarz é um dispositivo móvel, com 
cobertura acrílica na região lingual do arco inferior e um 
parafuso expansor na linha média permitindo a expansão 
dentoalveolar do arco inferior. Inicialmente utilizou-se um 
expansor de Schwarz no arco inferior com um protocolo de 
expansão lenta de¼ volta 2x por semana durante 4 meses e 
aparelho fixo superior e inferior. Após 20 meses, o tratamento 
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foi concluído, obtendo-se expansão do arco inferior, correção 
da mordida cruzada posterior invertida, do overjet, do overbite 
e do apinhamentos uperior e inferior.  O aparelho fixo foi 
removido e instalado as contenções do tipo placa de Hawley 
superior e higiênica fixa inferior. Tendo por base os resultados 
do tratamento realizado, conclui-se que o aparelho expansor 
de Schwarz pode ser utilizado com alta possibilidade de  
sucesso para expansão do arco inferior mesmo em pacientes 
com dentadura permanente. 
Palavras-chave: Ortodontia. Ortodontia Corretiva. Má 

Oclusão. 

 

2 INTRODUÇÃO 

 

O restabelecimento do equilíbrio oclusal e da estética 

facial são resultados da análise criteriosa dos elementos de 

diagnóstico e na preparação de um correto plano de 

tratamento ao se utilizar aparelhos apropriados à má oclusão 

obtendo-se assim o sucesso do tratamento ortodôntico 

almejado por ortodontista e paciente (ROCHA, 2012; PRIETO, 

PRIETO, ISHIKAWA, 2010). 

O formato da mandíbula modifica de acordo com os 

diferentes tipos faciais. Essas mudanças refletem em 

alterações dimensionais e de espessura do arco (ALKHADRA 

2017). O estreitamento progressivo no arco dental mandibular 

pode ocorrer desde a infância até a idade adulta como um 

método de adaptação  a diminuição do arco maxilar observada 

em pacientes não tratados (McNAMARA et al. 2000). 

Consequentemente,  ao longo do tempo, a tentativa de 

expansão maxilar poderá levar ao aumento automático do 
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arco mandibular em um curto período de tempo LIMA et al. 

2004). 

Essa teoria baseia-se na consepção de que  

modificações de equilíbrio de forças que ocorrem entre a 

língua e a bochecha nos dentes mandibulares devido a 

expansão do arco dentário MAXILAR (HALAZONETIS, 

KATSAVRIAS, SPYROPOULOS, 1994). Há uma 

preponderância de forças linguais nos dentes do arco dentário 

mandibular que poderá causar um aumento da largura do arco 

inferior (KÜÇÜKKELES, CEYLANOGLU, 2003). 

Porém, quando a  trésia inferior não está relacionada a 

uma arco superior também atrésico, o encaixe do arco inferior 

com o seu antagonista fica prejudicado, podendo levar a uma 

mordida cruzada posterior invertida. A síndrome de Brodie 

como é denominada a mordida cruzada posterior invertida é 

uma condição que resulta de um excesso da largura maxilar, 

ou de uma  trésia severa do arco mandibular, ou da 

associação dos dois, quando os dentes superiores ocluem 

totalmente por vestibular em relação aos inferiores (LOCKS et 

al., 2008). 

Essa má oclusão se caracteriza por uma relação 

anormal no sentido vestíbulo-lingual entre a maxila e a 

 trésia a, onde a maxila engloba toda a mandíbula, 

ocorrendo uma mordida cruzada vestibular total. Dependendo 

da gravidade desse tipo de mordida cruzada, o caso poderá 

ser tratado somente ortodonticamente ou com auxílio de 

cirurgia (LOCKS et al., 2008). 

A  trésia do arco inferior é de difícil correção uma vez 

que a sutura mediana da mandíbula termina sua calcificação 
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com cerca de 1 ano de idade e por isso, mesmo que o 

paciente ainda tenha crescimento não há possibilidade de 

disjunção ortopédica (ALBUQUERQUE, ETO, 2006). Porém, o 

ortodontista pode laçar mão de uma expansão dentoalveolar 

ao em vez de se limitar a redução do apinhamento como 

desgastes interproximais ou até exodontias, os quais além de 

serem métodos mais invasivos ainda não modificam o formato 

do arco do paciente (DALAGNOL, 2011; SANTOS, et al. 

2017). 

A expansão dentoalveolar no arco inferior consiste na 

verticalização dos elementos dentários, que levará ao 

aumento da dimensão vertical e surgimento de espaços 

interproximais devido a vestibularização, benefícios benéficos 

quando há apinhamento dentário e mordida profunda 

(DALAGNOL, 2011). 

Uma das opções para se conseguir essa expansão 

dentoalveolar é o aparelho removível inferior de Schwarz 

(McNAMARA, BRUDON, 2001), um dispositivo móvel com 

cobertura de resina acrílica na região lingual do arco inferior e 

um parafuso expansor na linha média e grampos de retenção 

na região posterior permitindo a expansão dentoalveolar do 

arco inferior, com consequente verticalização dos dentes 

inferiores (McNAMARA, BRUDON, 2001; McNAMARA, 2011). 

Diante disso, o objetivo desse estudo é relatar um caso 

clínico de  trésia do arco inferior associada a mordida cruzada 

posterior invertida tratado com o aparelho removível inferior de 

Schwarz, seguido de ortodontia corretiva. 
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2 MATERIAIS E MÉTODO 

 

Paciente do gênero masculino M.T.R., 14 anos e 8 

meses de idade, leucoderma, procurou tratamento ortodôntico 

queixando-se de “mordida torta” e a estética do sorriso 

prejudicada. Ao exame clinico inicial verificou-se higiene bucal 

precária, sem, no entanto, presença de lesões cariosas ativa 

Figura (1).   Após a análise facial foi constatado face simétrica, 

perfil convexo, teços faciais equilibrados com linha 

queixo/pescoço aceitável e ângulo nasolabial bom Figura (2). 

 

Figura 1. Radiografia panorâmica inicial. 

Fonte: Arquivo pessoal 

 

Figura 2. Fotografias extra-bucais iniciais. A: Frontal, B: 
Perfil e C: Sorrindo, evidenciando a assimetria facial e o 
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perfil convexo do paciente. 
Fonte: Arquivo pessoal 

O exame intra-oral demonstrou que o paciente 

apresentava atresia do arco dentário inferior, com inclinação 

do segmento posterior para lingual, mordida cruzada posterior 

invertida do lado esquerdo, sobremordida e sobressaliência 

acentuadas de 6,35mm e 4,93mm, respectivamente, 

apinhamento superior moderado com lingualização dos 

incisivos centrais, vestibularização dos laterais e apinhamento 

antero-inferior severo com redução da distância intercanina, 

resultando em uma má oclusão de Angle em relação em 

Classe III de molar e Classe I de canino (Fig 3 e 4). 

 

Figura 3. Fotografias intrabucais oclusais demonstrando a 
conformação dos arcos superiore inferior. A: Arco 
superior parabólico. B: Arco inferior atrésico com 
apinhamento severo na segmentoantero-inferior. 

 

Fonte: Arquivo pessoal 
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Figura 4. Fotografias intrabucais demonstrando as 
alterações dentárias do paciente. A: Fotografia frontal, 
demonstrando a lingualização dos incisivos superiores e 
a mordida profunda acentuada. B: Perfil direito e C: Perfil 
esquerdo – ver relação de Classe III de molar e Classe I de 
canino e mordida em brodie esquerda.  

 
Fonte: Arquivo pessoal 

 

A partir dos dados cefalométricos Fig. (5) verificou-se 

tendência de crescimento levemente vertical,maxila bem 
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posicionada e mandíbula retruida,  incisivos superiores e 

inferiores lingualizados Tabela (1). 

Figura 5. Radiografia cefalométrica inicial do paciente.  

 
Fonte: Próprio autor 

 

Tabela 1. Medidas cefalométricas inicias relevantes para o 

diagóstico e plano de plano de tratamento. 

Grandeza 

Cefalométrica 
Inicial 

FMA 28,77 

(S-N).Gn 71.08 

SNA 83,01º 

SNB 77.21º 

ANB 5,80º 
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1/./1 150.32º 

IMPA 83.90º 

Fonte: Arquivo pessoal 

Após o estudo minucioso dos elementos de diagnóstico 

optou-se pelo uso de um aparelho removível inferior de 

Schwarz (McNAMARA, BRUDON, 2001) para promover a 

expansão dentoalveolar, através da verticalização do 

segmento posterior, assim como o aumento da distância 

intercanina inferior. O expansor de Schwarz Fig. (6) foi 

utilizado com um protocolo de expansão lenta de ¼ volta 2x 

por semana durante 4 meses. 

 

Figura 6. Aparelho removível inferior de Schwarz utizado 
para promover a expansão dento-alveolar inferior.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Fonte: McNamara, 2011 

 

Em seguida, o aparelho ortodôntico fixo prescrição Roth 

slot 022 foi instalado no arco superior e após 4 meses do incio 

do tratamento, também foi instalado no arco inferior, quando 
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conseguiu-se , sobrecorreção a mordida crusada posterior 

invertida do lado esquerdo e o aumento da distancia 

intercanina com moderada diluição do apinhamentoantero-

inferior.  

Foram utilizados a sequência de arcos intrabucais de 

niqueltitânio termoativados 0,014” 0,016”, 0,018” e  

0,018”x0,025” e também o arcos de aço 0,018”x0,025” e 

0,019”x0,025”. Apartir do arco Nti 0,016”, utilizou-se elásticos 

intermaxilares Classe II com 70 gramas de força. Nos três 

últimos meses de tratamento, utilizou-se elásticos verticais. 

Além disso, para concluir o alinhamento anteroinferior, 

desgastes interproximais mínimos com lixa foram necessários. 

Após 20 meses, o tratamento foi concluído, obtendo-se 

correção do apinhamento superior e inferior, expansão do arco 

inferior Fig. (7), relação de Classe I molar e canino correção 

da mordida em Brodie, redução da sobremordida e da 

sobressaliência Fig. (8).  O aparelho fixo foi removido e 

instalado as contenções do tipo placa de Hawley superior e 

higiênica fixa 3x3 inferior. 

 

Figura 7. Fotos intrabucais oclusais superior e inferior 
após a remoção do aparelho ortodontido fixo. A: 
Alinhamento superior. B: Alinhamento inferior, com 
expansão dentoalveolar do arco. 
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Fonte: Arquivo pessoal 

 
Figura 8: Fotos intrabucais finais após a remoção do 
aparelho ortodôntico. A: Frontal. B: Lateral direita e C: 
Lateral Esquerda. Note a relação de classe I de molar e 
caninoe a correção da mordida profunda. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: Arquivo pessoal 

 

6 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Na atualidade, o tratamento de discrepâncias 

dentoesqueléticas são cada vez mais procurado por parte dos 

pacientes, utilizando-se para isso métodos ortodônticos e/ou 

cirúrgicos, que por sua vez requerem atenção e cuidado 
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principalmente na fase de diagnostico e planejamento 

(ROCHA, 2012; PRIETO, PRIETO, ISHIKAWA, 2010). 

 O prognostico do caso, mesmo que de difícil resolução 

vai depender diretamente do diagnóstico, com indicações de 

técnicas eficiente para sua resolução. No caso aqui descrito, 

embora a mordida cruzada posterior invertida e a atresia do 

arco inferior sejam consideradas de difícil resolução, foi 

finalizado com grande êxito graças a um planejamento 

minucioso. 

 A atresia do arco inferior, com acentuada lingualização 

dos pré-molares, principalmente do lado esquerdo resultou em 

uma morida cruzada posterior invertida, também chamda de 

síndrome de Brodie (LOCKS et al., 2008), que ocorre quando 

os dentes superiores ocluem totalmente por vestibular em 

relação aos inferiores Fig. (9). 

 

Figura 9. Mordida Cruzada posterior invertida causada por 

uma atresia do arco inferior. 
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Fonte: Locks, et al., 2008 

 

 No paciente do caso clinico aqui apresentado, embora a 

mordida em Brodie estivesse localizada apenas no lado 

esquerdo, foi considerada verdadeira, já que ele não 

apresentava desvio de linha média e interferências oclusais. 

Esse tipo de mordida cruzada é de difícil resolução (LOCKS et 

al., 2008) mas o sucesso do tratamento pode ser verificado 

pela mudança da conformação do arco inferior, que passou a 

apresentar um formato parabólico, acompanhando o formato 

do arco superior. 

  Essa mudança de conformação foi atribuída a expansão 

dentoalveolar promovida pela aparelho inferior removível de 

Schwarz, que ao verticalizar os elementos dentários inferiores, 

corrigiu a mordida cruzada posterior inverida do lado 

esquerdo.  

  A verticalização do segmento posterior também 

promoveu a correção da mordida profunda, uma vez que o 

posicionamento vertical dos elementos posteriores, 

principalmente dos molares aumenta a dimensal do terço 

inferior da face (LIMA et al. 2010). Além disso, a verticalização 

do seguimento posterior também permitiu neste caso, o 

reestabelecimento espontâneo da relação de classe I de 

molar, provavelmente pela surgimento de espaços 

interdentários devido a inclinação para vestibular destes 

dentes. 

  As ativações do parafuso expansor do aparelho de 

Schwarz promoveram um considerável aumento da distância 
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intercanina, possibilitando a dissolução do apinhamento 

antero-inferior, antes mesmo da instalação do aparelho fixo. 

Embora um cosideravel espaço mesiodistal tenha sido 

conseguido com a expansão, vale salientar que desgastes 

interproximais foram realizados para a total dissolução do 

apainhamento anteroinferior e assim, conseguiu-se concluir o 

alinhamento do segmento anteror deste arco. 

 Foram realizados desgastes com lixa metálica nas 

proximais dos elementos 33 e 43 (apenas na mesial) e no 32, 

31, 41 e 42 (na mesial e distal) removendo-se cerca de 

0,25mm de cada proximal e portanto um ganho estimado de 

1,5mm no segmento anteroinferior.   

  O tratamento ortodôntico fixo neste paciente estava 

indicado e foi iniciado imediatamente no arco superior, sem 

interferir, no entanto,  na terapia interceptativa com o aparelho 

removível inferior de Schwarz.  

 Embora o paciente apresentasse uma relação de classe I 

de canino, ele tinha, na verdade, uma má oclusão classe II 

esquelética, conforme demostrado pelas medidas 

cefalométrica. Essa relação esquelética foi mascarada pela 

atresia do arco inferior, principalmente na região anteroinferior, 

que duziu a distancia intercanina inferior e pela inclinação dos 

incisivos superiores para lingual, provavelmente pela força do 

lábio inferior que repousava na vestibular dos destes dentes, 

resultando na relação de classe I dentária vistas nas 

fotografias intrabucais iniciais Figura (4).    

 Quando os dentes superiores foram alinhados, a 

inclinação dentária superior foi reestabelecida segundo a 

prescrição incorporada nos braquetes ortodônticos e o 
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paciente ficou em classe II de canino, daí a necessidade do 

uso de elásticos intermaxilares de Classe II. O paciente foi 

colaborador no uso dos elásticos, fato imprescidinvel para o 

sucesso do tratamento (YAMATE, et al. 2017; FERREIRA, 

2004). 

  A sobressaliência foi espontaneamente corrigida 

durante o tratamento, podendo essa correção ser atribuída a 

correção da relação de Classe II pela utilização de elásticos 

intermaxilares de Classe II e o alinhamento dos incisivos 

inferiores, finalizando o tratamento com sobressalicia de 3mm, 

considera normal (GALIAZZI, 2012). Durante o alinhamento 

dos incisivos inferiores uma provável vestibularixação 

contribuiu para reduação da sobremordida, o que era aceitável 

uma vez que o paciente apresentava IMPA inicial diminuído 

(83.90º).  

  A finalização do tratamento numa relação de classe II 

só foi possível pela excelente colaboração do paciente, utilizou 

os elásticos intermaxilares de classe II durante boa parte do 

tratamento a fim de levar a cúspide do canino superior para 

ocluir na ameia entre canino inferior e 1º pré-molar.  

  A colaboração do paciente também foi relevante 

quando a melhora da higiene bucal. É importante enfatizar que 

orientações de higiene oral foram dadas mês após mês ao 

paciente, obetendo -se uma considerável redução do índice de 

placa ao longo do tratamento (CURY, 2009; SANTOS, et al. 

2017) porém, ainda houve o aparecimento de lesões de 

mancha branca, efeito colateral negativo comum desenvolvido 

durante o tratamento ortodôntico fixo (RESTREPO et al. 2016; 

SUNDARARAJ et al. 2015), principalmente para aqueles 
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pacientes que já não demonstravam  uma higiene bucal 

satisfatória antes dos acessórios ortodônticos serem colados, 

como neste caso.  

   

CONCLUSÕES 

 

Os recursos terapêuticos a serem utilizados, devem ser 
escolhidos de acordo como problema do paciente, 
considerando as atresias transvesais prioritárias para 
correção. Tendo por base os resultados do tratamento 
realizado, conclui-se que o aparelho expansor de Schwarz foi 
eficiente para expansão do arco inferior atrésico de um 
paciente jovem, com dentadura permanente. 
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RESUMO: O objetivo deste estudo foi verificar e quantificar as 

exposições observadas durante o funcionamento da clínica 

endodôntica, que vieram a ser consideradas riscos de 

acidentes envolvendo lesões percutâneas pelos alunos de 

especialização de Endodontia, com base no não cumprimento 

das normas de biossegurança. Incialmente foi realizado um 

estudo observacional longitudinal prospectivo, com a 

observação de parâmetros para a quantificação de eventos 

ocorridos em um tempo determinado. Posteriormente, foi 

realizada uma análise estatística descritiva. De um total de 

amostragem de 18 alunos, constatou-se que 17 (94,4%) 

destes se envolveram em eventos de risco à acidentes com 

lesões percutâneas, contabilizando um total de 112 eventos 

ocorridos durante o período da pesquisa, sendo equivalente a 

6,6 eventos por aluno. Observou-se 78 (69,5%) casos de 
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brocas de acesso deixadas no motor de alta rotação, 22 

(19,6%) casos envolvendo limas endodônticas, 6 (5,4%) casos 

envolvendo limas rotatórias, 5 (4,5%) casos de agulhas 

desencapadas, 1 (0,9%) caso de broca de Gates-Glidden 

deixada no micromotor após o uso e nenhum caso de acidente 

com cânula de aspiração metálica foi registrado. Em 

decorrência de uma exposição e consequentemente incidência 

progressiva de riscos, os dados são considerados 

preocupantes, devido a ausência da aplicação dos conceitos 

básicos de biossegurança. 

 

Palavras-chave: Endodontia; Riscos Ocupacionais; Lesões 

Percutâneas; Biossegurança. 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

O risco ocupacional corresponde a qualquer risco de 

trauma, lesão ou doença relacionada ao local de trabalho, 

sendo bastante comum na área da odontologia. 

Correspondem na odontologia, estes riscos, sendo-os ligados 

diretamente a contaminação através de instrumentos 

perfurocortantes, contaminação através de fluidos biológicos e 

aerossóis liberados pela caneta de alta rotação, alergias e 

dermatites de contato, problemas otológicos e respiratórios, 

além de lesões de esforço repetitivo, doenças contraídas e 

demais exposições a radiação e irritações (ZARRA; 

LAMBRIANIDIS, 2013). 

O exercício da odontologia engloba um grande número 

de mecanismos e técnicas, que podem ir desde um 

procedimento simples até um mais complexo. Na maioria das 

técnicas e procedimentos, o profissional está vulnerável ao 
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contato com fluidos biológicos, seja através da saliva, sangue, 

secreções orais, respiratórias, além de aerossóis. A 

transmissão desses fluidos, tanto via profissional-paciente, 

paciente-paciente, quanto paciente-profissional, pode resultar 

em uma via de contaminação cruzada (KONKEWICZ, 2007). 

Dentre os profissionais de saúde, em particular os 

dentistas, está relacionada a transmissão de agentes 

patogênicos através de lesões percutâneas como principal 

fator de risco. Sendo no Brasil ainda escasso as informações 

sobre a ocorrência de lesões percutâneas em dentistas, 

restringindo, assim, o desenvolvimento de estratégias que 

visem prevenir essas lesões (VARGAS-FERREIRA et al., 

2012). 

Nesta especialidade, utiliza-se instrumentais 

pontiagudos e rotatórios que podem se mover em alta 

velocidade, estando o profissional mais suscetível a lesões 

percutâneas e fluidos corporais. Assim, a prevenção aos 

acidentes percutâneos deve ser tida como prioridade, assim 

como uma educação contínua acerca do controle de infecção 

e conhecimento de patógenos (SANTOS; PELOGGIA, 2002; 

KARNIK et al, 2016; RODRIGUES et al, 2009). 

Os acidentes com instrumentais cortantes ou 

perfurantes envolvendo sangue e outros fluidos 

consideravelmente contaminados, devem ser imediatamente 

encaminhados à emergência médica, visto que as medidas 

profiláticas de infecção por HIV e hepatite B precisam ser 

tratadas consecutivamente ao acidente de trabalho 

(RAPPARINI; VITÓRIA; LARA, 2004; CARVALHO et al, 2009). 

Na endodontia, são encontrados muitos problemas de 

natureza acidental, através da exposição percutânea por meio 

de agulhas contaminadas e brocas de Gates-Glidden, por 
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exemplo. Por meio do desenvolvimento de rotinas e 

protocolos, pode-se diminuir o risco de um acidente 

percutâneo, visto que uma pequena quantidade de sangue 

pode transmitir vírus e doenças (REAMS; BAUMGARTNER; 

KULILD, 1995; VIANNA; COUTINHO-FILHO; FONSECA, 

2008). 

A utilização de instrumentos rotatórios e ultrassom, 

durante procedimentos odontológicos, contribui eliminando 

respingos, e a jornada de trabalho com a utilização de 

instrumentais perfurocortantes, onde a visualização restrita 

expande o risco de acidentes e lesões percutâneas 

(BROZOSKI et al, 2010). 

É bastante frequente entre os dentistas, os casos de 

acidentes com materiais perfurocortantes, ressaltando a 

importância da orientação e disseminação do conhecimento 

sobre as condutas preventivas e pós-acidentes. Através da 

aplicação de medidas de prevenção, como palestras, 

seminários e treinamentos com os profissionais, aumentarão a 

percepção e conhecimento acerca dos acidentes e maneiras 

de prevenção e instruções frente as ocorrências (GARCIA; 

BLANK, 2008; THEODORO et al., 2009 ANDRADE et al., 

2013). 

A premissa de que os acidentes de trabalho são 

previsíveis e evitáveis, se confirma pelos fatores de risco à 

exposição ocupacional permanecerem presentes no dia a dia 

de trabalho, onde, por meio de contato com sangue e 

materiais iminentemente infectados, evidenciam um indício de 

risco a saúde da equipe odontológica envolvida, apesar do 

termo “acidente de trabalho” sugerir um acontecimento 

imprevisível ou não planejado  (MACHADO-CARVALHAIS et 

al., 2008).  



ESTUDO OBSERVACIONAL DA EXPOSIÇÃO A LESÕES 
PERCUTÂNEAS EM ALUNOS DE ESPECIALIZAÇÃO DE ENDODONTIA 

337 
 

Atualmente são encontrados muitos estudos em que é 

observado a quantidade de exposições, mas são poucos 

estudos encontrados que verificam o risco de lesões antes de 

ocorrerem, o que de fato se torna mais importante, visto que é 

através da instrução e prevenção que iremos conseguir 

diminuir a quantidade de exposições. 

 

2. MATERIAIS E MÉTODO 

 

Este estudo se classificou como longitudinal 

prospectivo, quantitativo, com a observação de parâmetros 

para a quantificação de eventos ocorridos em um tempo 

determinado, foi realizada de forma sequencial em intervalos 

de 30 minutos durante 3 horas de observação, o que totalizou 

6 eventos diários, baseados no estudo de Xavier, 2014. Para 

isso, foram utilizadas fichas para coleta de dados, 

desenvolvidas exclusivamente para este fim.   Este estudo foi 

aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa do Centro de 

Ciências da Saúde da Universidade Federal da Paraíba, com 
CAAE número 65314417.3.0000.5188. 

O universo foi composto por 19 alunos de 

especialização de endodontia do Centro Odontológico de 

Estudos e Pesquisas, Avenida Esperança, 1194, Manaíra- 

João Pessoa, PB; Telefone: (83) 3246-5500, sendo  amostra 

correspondente a 100% dos alunos do curso de 

especialização matriculados na especialidade ‘Endodontia’ 

que estiveram frequentando a clínica endodôntica para a 

realização de atendimentos a pacientes nos períodos 2016.2 e 

2017.1, desde que atendessem aos critérios de inclusão, 

totalizando 18 alunos. 
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As fichas utilizadas neste trabalho, tiveram como fim 

anotar situações observadas durante o funcionamento da 

clínica endodôntica, que vieram a ser consideradas riscos de 

acidentes envolvendo lesões percutâneas. Sendo realizada de 

forma sequencial, baseado no estudo de Xavier, 2014.  

 

• Limas endodônticas armazenadas fora do local 

adequado (tamborel ou caixa metálica) - Figura 1; 

• Agulhas desencapadas ou que foram reencapadas de 

modo inadequado (com as duas mãos) – Figura 2; 

• Brocas de acesso que ficaram montadas na caneta de 

alta rotação após sua utilização – Figura 3; 

• Brocas de Gates-Glidden que ficaram montadas no 

contra-ângulo após sua utilização – Figura 4; 

• Cânula de aspiração plástica – Figura 5. 

• Instrumento rotatório deixado sobre o motor após seu 

uso – FIGURA 6; 

 

Figura 1 – Limas endodônticas espalhadas sobre bandeja 
clínica. 

 
Fonte: Pesquisa direta, 2016/2017 
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Figura 2 – Agulhas desencapadas mantidas sobre bandeja 
clínica. 

 
Fonte: Pesquisa direta, 2016/2017 

 

Figura 3 – Broca de Acesso que não foi removida da caneta 
de alta rotação após seu uso. 

 
Fonte: Pesquisa direta, 2016/2017 

 

Figura 4 – Broca de Gates-Glidden que não foi removida da 

peça de mão após seu uso. 
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Fonte: Pesquisa direta, 2016/2017 

 

Figura 5 – Cânula de aspiração plástica. 

 
Fonte: Pesquisa direta, 2016/2017 
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Figura 6 – Instrumento rotatório deixado sobre o motor após 
seu uso. 

 
Fonte: Pesquisa direta, 2016/2017 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Do total da amostra de 18 alunos, 11 (61,1%) eram do 

sexo feminino e 7 (38,9%) do sexo masculino, como ilustrado 

no Gráfico 1, sendo que 17 (94,4%) deles se envolveram em 

situações que poderiam ocasionar lesões percutâneas. O 

único aluno que não se envolveu em situações de risco 

pertencia ao G1 (turma que estava no final do curso de 

especialização), sexo feminino. Destes, 58,8% (10/17) eram 

mulheres e 76,5% (13/17) haviam se formado a 5 anos ou 

menos. Ademais, esses 17 alunos se envolveram, ao todo, em 

112 situações de risco de lesões percutâneas durante o 

período da pesquisa, variando de 1 a 21 exposições por aluno 

e com uma média de eventos de 6,6 (±5,4) por aluno, como 

ilustrado na Figura 1. 

 



ESTUDO OBSERVACIONAL DA EXPOSIÇÃO A LESÕES 
PERCUTÂNEAS EM ALUNOS DE ESPECIALIZAÇÃO DE ENDODONTIA 

342 
 

Figura 1 – Investigação da prevalência de exposição de risco 

de lesões percutâneas, segundo o tipo de situação. 

 

Fonte: Pesquisa direta, 2016/2017 

 

A Tabela 1 descreve as situações de risco vivenciadas 

sob três aspectos no estudo: turma de especialização em que 

foi observada, sexo, idade, tempo de formação e tipo de 

situação, onde não foram encontradas associações 

estatisticamente significantes entre as variáveis. 

 

Tabela 1. Distribuição da amostra quanto as exposições de 

risco de lesões percutâneas por turma de especialização, 

sexo, idade, tempo de formação e tipo de situação. 

Caracterização  Frequência 
Absoluta (n) 

Frequência 
relativa (%) 

P-valor 

Turma de Especialização 
(n=17) 
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Turma XVII (G1) 
Turma XX (G2) 

9 52,9 
0,280* 

8 47,1 
Sexo (n=17)     

Feminino 
Masculino 

10 58,8 
0,285* 

7 41,2 
Idade (n=17)     

Até 27 anos 
Acima de 27 anos 

12 70,6 
0,150* 

5 29,4 
Tempo de formação (n=17)    

Até 5 anos 
Acima de 5 anos 

13 76,5 
0,287* 

4 23,5 
Tipo de situação (n=112)    

Limas 
Agulhas 

Brocas de Acesso 
Brocas de Gates-Glidden 

Cânulas de Aspiração 
Instrumentos Rotatórios 

22 19,6 0,901* 

5 4,5 0,960* 

78 69,6 0,389* 

1 0,9 0,944** 

0 0 --- 

6 5,4 0,860* 

Fonte: Pesquisa direta, 2016/2017 

Diante das duas turmas avaliadas, a pertencente ao G1 

obteve um nível de 72,3% de eventos em contrapartida a 

turma pertencente a G2, que sofreu um nível de 27,7% de 

eventos, onde foi mapeado o risco de lesões por turma e por 

tempo de formação, como pôde-se ilustrar outros detalhes 

dessa análise na Tabela 2 e Figura 2. 

Tabela 2. Mapeamento das exposições de risco de lesões 

percutâneas (n=112) por turma e tipo de situação. 

Turma 
 

Tipo de 
situação 

Frequência 
absoluta 

(n) 

Frequência 
relativa (%) 

p-valor 

Turma XVII 
(final da 
especialização) 

Limas 17 21,0 

0,448* 

Agulhas  3 3,7 

Brocas de 
Acesso 

54 66,7 

Brocas de 
Gates-
Glidden 

1 1,2 
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Cânula de 
Aspiração 

0 --- 

Instrumentos 
Rotatórios 

6 7,4 

Total – Tipo 
de situação 

81 100,0 

Total – Turma XVII (final da 
especialização)  

81 72,3 

Turma XX 
(inicio da 
especialização)  

Limas 5 16,1 

Agulhas  2 6,5 

Brocas de 
Acesso 

24 77,4 

Brocas de 
Gates-
Glidden 

0 --- 

Cânula de 
Aspiração 

0 --- 

Instrumentos 
Rotatórios 

0 --- 

Total – Tipo 
de situação 

31 100,0 

Total – Turma XX (inicio da 
especialização) 

31 27,7 

Total – Geral   112 100,0 

Fonte: Pesquisa direta, 2016/2017 
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Figura 2.  Investigação da prevalência de exposição de risco 

de lesões percutâneas, segundo a turma e o tipo de situação. 

 
Fonte: Pesquisa direta, 2016/2017 

 Procedimentos de biossegurança podem ser aplicados 

com o simples conhecimento básico de organização, 

determinação, responsabilidade e disciplina, não sendo 

necessárias técnicas de difícil compreensão (ENGELMANN et 

al., 2010; YANG; PAI, 2000). 

Segundo Vasconcelos et al (2009) as clínicas 

odontológicas, sujeitas a uma vasta gama de microrganismos 

transmitidos através do sangue, saliva e outros meios, onde a 

medida em que aumenta o número de atendimentos a 

pacientes, aumenta o contato com materiais contaminados 

com sangue, por exemplo, através de instrumentos rotatórios, 

ultrassom ou jatos de ar e proporcionalmente aumentando a 

chance de se adquirir uma patologia de caráter infecciosa pela 

contaminação gerada, sendo esta contaminação capaz de 

atingir outros pacientes. 
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Dentre os acidentes registrados na literatura, os que 

envolvem o manuseio de instrumentos perfurocortantes são 

relatados como muito prevalentes e preocupantes, onde de 

acordo com sua pesquisa, 12,8% dos dentistas questionados 

sofreram acidentes de trabalho com exposição a material 

biológico e destes, todos envolveram exposição a sangue 

(NOGUEIRA; BASTOS; COSTA, 2010). 

Na endodontia, os instrumentais utilizados, devem 

passar por uma conduta obrigatória de biossegurança, onde é 

necessária a remoção de material biológico contaminado, em 

que além da esterilização, deve ser realizada uma limpeza 

prévia destes (QUEIROZ et al., 2010). Os instrumentais 

endodônticos devido a sua conformidade, ponta ativa, 

flexibilidade, além de todas as características individuais, 

propiciam um maior acúmulo de bactérias e detritos, onde 

potencializam o risco de lesões perfurocortantes, porém, 

estes, são indispensáveis para o tratamento dentro do canal 

radicular, para uma melhor limpeza do canal com consequente 

remoção de bactérias (LIMA et al, 2008). 

Lee, Alapati e Johnson (2011), relataram um caso onde 

o cirurgião dentista não fez uso dos princípios de 

biossegurança, após o uso da Gates-Glidden, não a removeu 

do motor de baixa rotação, e após um movimento com o braço 

direito, a broca quebrou e o perfurou próximo ao cotovelo 

esquerdo, penetrando cutâneamente. Em vista disso, 

acidentes como este podem ser evitando com a correta 

execução de simples medidas de biossegurança. 

Foi possível observar a constante incidência de eventos 

ocorridos frente ao tipo de situação (78/112), onde assim 

como os resultados de Xavier (2014) em sua pesquisa com 

alunos da graduação, e Teixeira (2008) o ítem brocas de 
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acesso foi o mais negligenciado seja por alunos ou por 

profissionais, discordando do estudo realizado por Zarra e 

Lambrianidis (2012) em que o item mais negligenciado por 

endodontistas foram as limas endodônticas (30,3%) seguido 

das agulhas de anestesia (30,3%), podendo-se explicar esses 

dados através da frequência de utilização deste tipo de 

instrumentais, onde é necessário anestesiar o paciente no 

início do procedimento, podendo ser refeita a anestesia ao 

longo dos procedimentos, além disso, a utilização de brocas 

se faz constante no acesso dos canais radiculares, remoção 

de cárie dentária e materiais restauradores provisórios e 

brocas de Gates-Glidden para ampliação do canal ou remoção 

de material obturador. 

Corroborando com os dados desta pesquisa, alguns 

estudos (TEIXEIRA et al., 2008; NOGUEIRA; BASTOS; 

COSTA, 2010; ENGELMANN et al., 2010; QUEIROZ et al., 

2010; SILVEIRA; ARANTES; ZACRATTO, 2013; ANDRADE et 

al., 2013; ANDRADE NETO, et al., 2013; NOGUEIRA et al., 

2016) mostram que apesar da utilização constante do 

equipamento de proteção individual, muitos dentistas ainda 

passam por situações de risco, onde negligenciam ou 

possuem conhecimentos insuficientes sobre as medidas de 

biossegurança e condutas de prevenção pré e pós-exposição. 

A maioria dos estudos encontrados na literatura 

abordam acidentes ocorridos e notificados com instrumentais 

perfurocortantes, ou com alunos da graduação (RAPPARINI et 

al, 2004; GARCIA; BLANK, 2006; TEIXEIRA et al., 2008; 

BROZOSKI et al, 2010; ENGELMANN et al, 2010;  

NOGUEIRA; BASTOS; COSTA, 2010; VARGAS-FERREIRA et 

al, 2012; ANDRADE et al., 2013; XAVIER, 2014), logo este 

estudo é considerável, visto que analisa a prevalência de 



ESTUDO OBSERVACIONAL DA EXPOSIÇÃO A LESÕES 
PERCUTÂNEAS EM ALUNOS DE ESPECIALIZAÇÃO DE ENDODONTIA 

348 
 

exposição de risco de lesões percutâneas com cirurgiões-

dentistas, tendo a contemplação das medidas de 

biossegurança antes da ocorrência dos eventos, com o 

propósito de esclarecer sua importância, bem como ressaltar 

que ainda é prevalente após a sua formação acadêmica. 

Na endodontia, utiliza-se além de objetos pontiagudos, 

instrumentos rotatórios que podem se mover em alta 

velocidade, tornando, assim, o profissional mais suscetível a 

lesões percutâneas além de exposição ocupacional a fluidos 

corporais. Portanto, a prevenção aos acidentes que envolvem 

lesões percutâneas deve ser tida como prioridade, incluindo 

também uma educação contínua acerca do controle de 

infecção e conhecimento de patógenos e formas de 

transmissão (KARNIK et al, 2016). 

ANDRADE et al (2013) ressalta a importância de que os 

acidentes ocupacionais podem ser prevenidos e analisados 

desde que o profissional tenha o conhecimento adequado 

sobre biossegurança, evitando o risco de lesões percutâneas, 

onde a posição dentista/paciente, bem como os equipamentos 

e instrumentais utilizados no consultório podem contribuir para 

a ocorrência de acidentes. 

O preparo do instrumental contaminado é fundamental 

para o controle de infecção cruzada e envolve as etapas de 

limpeza, empacotamento e desinfecção/esterilização 

(SILVEIRA; ARANTES; ZACRATTO, 2013), fazendo parte e 

complemento das etapas de biossegurança para os cirurgiões-

dentistas. 

Cirurgiões dentistas podem estar expostos a agentes 

graves em acidentes que envolvem algum tipo de instrumental 

perfurocortante, sendo uma preocupação característica. A 

utilização de medidas pessoais de prevenção, através de uma 
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educação contínua, associadas a uma esterilização adequada 

e técnicas de desinfecção de alto nível (LEGGAT; 

KEDJARUNEU; SMITH, 2007). 

Verifica-se nesta pesquisa que 94,4% dos profissionais, 

alunos da pós-graduação de endodontia, estiveram expostos 

em pelo menos uma situação de risco à ocorrência de lesão 

percutânea, o que vem a ser um dado bastante preocupante, 

pois confirma o fato de que estes não estão seguindo as 

normas de biossegurança corretamente. O correto manuseio e 

descarte de instrumentais, vem a diminuir os riscos a que 

estes alunos estão sujeitos frequentemente. Apesar da maior 

experiência após a graduação, estudos (GARCIA; BLANK, 

2006; TEIXEIRA et al., 2008; ENGELMANN et al, 2010; 

NOGUEIRA; BASTOS; COSTA, 2010; VARGAS-FERREIRA et 

al, 2012) apontam altas taxas de acidentes com cirurgiões 

dentistas e profissionais da área. 

 

4. CONCLUSÕES  

 

Pode-se concluir que na especialização em endodontia, 

ainda é bastante alto o número de exposições ao qual os 

alunos estão expostos rotineiramente, devido a não 

aplicabilidade de conceitos básicos de biossegurança e que 

apesar de não ter havido nenhum acidente com lesão 

percutânea durante o período da pesquisa, os dados são 

bastante alarmantes, visto que a frequência destes riscos se 

dá constantemente e a exposição aos riscos é globalizada. 

A broca de acesso foi o item que mais mostrou-se como 

risco aos profissionais, seguido pelas limas, podendo ser 

justificado por serem os itens mais utilizados durante o 

atendimento endodôntico. 
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RESUMO: Dens in dente é uma anomalia dentária 
caracterizada pela invaginação do órgão do esmalte para o 
interior da papila dentária durante o estágio de 
morfodiferenciação. Clinicamente, pode se apresentar com 
aspecto normal, ou alargamento da coroa no sentido mésio-
distal ou pronunciamento do cíngulo. Radiograficamente, 
aparece como uma linha radiopaca de densidade semelhante 
ao esmalte que percorre o interior da coroa ou a porção 
radicular. A invaginação torna estes dentes suscetíveis à 
sofrerem necrose pulpar devido a fina camada de esmalte que 
se comunica intimamente com a polpa. Este estudo é uma 
revisão integrativa da literatura que tem por objetivo verificar a 
eficácia da terapia endodôntica em dens in dente, explorar as 
modalidades terapêuticas e os materiais utilizados. Utilizou-se 
uma busca automatizada nas bases de dados Bireme, 
Pubmed e Scielo com restrição temporal de 2012 a 2017. 
Verificou-se que a terapia endodôntica convencional é o 
principal meio de tratamento para dentes com dens in dente, e 
certos materiais se destacaram pela eficácia: o hipoclorito de 
sódio, como solução irrigadora; o hidróxido de cálcio, como 
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medicação intracanal; e o cimento obturador à base de 
hidróxido de cálcio. A cirurgia parendodôntica foi realizada 
quando a instrumentação não conseguiu atingir as porções 
mais apicais do dente. Se nenhum recurso endodôntico 
promove a permanência do dente, a exodontia é realizada em 
última instância. 
Palavras-chave: Dens in Dente. Preparo de Canal Radicular. 

Anormalidades Dentárias. 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

Dens in dente, dens invaginatus ou dente invaginado é 

uma anomalia dentária de desenvolvimento durante seu 

estágio de morfodiferenciação. Ela resulta na invaginação do 

órgão do esmalte para dentro da papila dentária antes de 

ambas terminarem seu processo de mineralização, 

caracterizando, desse modo, uma invaginação para o interior 

do dente que é limitada por esmalte, uma vez que a dobra da 

papila permite tal invaginação (MAMEDE NETO et al., 2012; 

HEGDE et al., 2016; ROCHA NETO et al., 2015). 

O dens in dente possui etiopatogenia idiopática, embora 

existam teorias que tentem explicar a sua formação (IBARRA 

et al., 2012), sendo as mais relatadas: a rápida proliferação do 

epitélio interno do órgão do esmalte para o interior da papila 

dentária; aumento da pressão externa localizada; fusão de 

dois germes dentários; trauma; distorção e protrusão do órgão 

do esmalte durante o desenvolvimento; ausência de moléculas 

sinalizadoras para a morfogênese; desenvolvimento 

inadequado do osso e consequente constrição do arco no 

órgão do esmalte; fatores nutricionais; infecção e fatores 

genéticos (ROCHA NETO et al., 2015; HEGDE et al., 2016).  
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Qualquer dente pode ser acometido pela anomalia, 

abrangendo tanto a dentição permanente, como a decídua e, 

ainda, os supranumerários (MAMEDE NETO et al., 2012; 

MORALES et al., 2012; FAYAZI; BAYAT-MOVAHED; WHITE, 

2013). Entretanto, o incisivo lateral superior é o mais afetado 

(MORALES et al., 2012; BROOKS; RIBERA, 2014; CEYHANLI 

et al., 2014; WAYAMA et al., 2014; MARION et al., 2012; 

MAMEDE NETO et al., 2012; IBARRA et al., 2012), seguido 

dos incisivos centrais superiores, caninos superiores, pré-

molares superiores, caninos inferiores e incisivos inferiores 

(MARION et al., 2012). 

Oehlers, em 1957, classificou o dens in dente em três 

formas de acordo com a profundidade da invaginação e com 

os graus de severidade da malformação (CEYHANLI et al., 

2014). Até hoje essa classificação é amplamente usada 

(VIER-PELISSER et al., 2014; MORALES et al., 2012; ROCHA 

NETO et al., 2015; MARION et al., 2012; BEENA et al., 2012; 

CEYHANLI et al., 2014) . No tipo I, uma invaginação lineada 

por esmalte está confinada apenas na coroa dentária que se 

finaliza como um “saco cego”, não se estendendo à junção 

amelocementária; no tipo II, a invaginação se estende para a 

junção amelocementária e termina em um “saco cego” 

podendo comunicar-se ou não com a polpa dentária 

adjacente, situando-se dentro do canal principal; no tipo III, a 

invaginação se estende através de todo o interior do canal 

radicular e alcança a área apical do dente, dando origem a 

dois ou mais forames (na região apical ou lateral), sem 

comunicação alguma com a polpa (OEHLERS, 1957). É 

importante destacar que a invaginação é sempre lineada 

completamente por esmalte, porém frequentemente é 

encontrado cemento (VIER-PELISSER et al., 2014). 
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Diante de aspectos clínicos, o dens in dente pode 

apresentar-se de diferentes morfologias, sendo as mais 

comuns: macroscopicamente normal; alargamento na 

dimensão mesiodistal do terço cervical; cíngulo proeminente 

com um forame no centro ou cíngulo bífido (ROCHA NETO et 

al., 2015; MAMEDE NETO et al., 2012); ou uma coroa 

bulbosa, a qual tem uma estética pobre (CLARKE; 

LONGRIDGE; GARTSHORE, 2015).  

O principal recurso de diagnóstico é o imaginológico 

(MARION et al., 2012), sendo a radiografia o meio comumente 

usado (BEENA et al., 2012). Diante das características 

radiográficas, o dens in dente se assemelha a um dente dentro 

de um dente, apresentando uma estrutura radiopaca de 

densidade igual à do esmalte, se estendendo do cíngulo 

dentro do canal radicular para o ápice (MARION et al., 2012). 

Às vezes, o achado radiográfico pode levar o profissional a se 

confundir com a presença de um canal adicional ou a 

presença de um odontoma. Por isso, a tomografia 

computadorizada pode ser um auxiliar na elucidação do 

diagnóstico (WAYAMA et al., 2014). 

A invaginação coronária presente nesta anomalia faz 

com que os dentes fiquem mais susceptíveis à cárie e à 

infecção pulpar pelo fato da invaginação possuir uma linha fina 

de esmalte que é hipomineralizada, descontínua e exibe 

comunicação com a polpa, permitindo, desse modo, a entrada 

de bactérias e irrigantes no interior (ROCHA NETO et al., 

2015).  

Um diagnóstico precoce permite um selamento 

profilático a fim de evitar infecção bacteriana (ROCHA NETO 

et al., 2015). Porém, quando necessário, o tratamento 

endodôntico requer uma adaptação do método convencional, 
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tendo em vista a intensa variabilidade do sistema de canais 

radiculares (ROCHA NETO et al., 2015). 

A cirurgia parendodôntica é utilizada quando o 

tratamento convencional apresenta falhas ou há riscos 

esperados. É muito utilizada em casos de dens in dente com 

formas severas do tipo III, uma vez que a intensa variação 

intrarradicular impede que os procedimentos de limpeza e 

modelagem desempenhem seus princípios (VIER-PELISSER 

et al., 2014). A exodontia é indicada quando o dente com 

invaginação apresenta irregularidades anatômicas extremas 

que não podem ser tratados pela cirurgia parendodôntica 

(VIER-PELISSER et al., 2014), ou com lesões periapicais 

exuberantes (FAYAZI; BAYAT-MOVAHED; WHITE, 2013). 

O objetivo deste trabalho foi realizar uma revisão 

integrativa da literatura para verificar a eficácia da terapia 

endodôntica em dens in dente, explorar as modalidades 

terapêuticas mais utilizadas, destacando os materiais 

empregados. 

 

2. MATERIAIS E MÉTODO 

 

Realizou-se uma busca automatizada nas bases de 

dados Bireme, Scielo e Pubmed usando três combinações de 

palavras-chave de indexação: endodontia, anormalidades 

dentárias, dens in dente, associados ao operador boleano 

AND com limite temporal de 2012 a 2017. Ao final, oito 

pertenciam à Bireme (n=8), seis à base de dados Scielo (n=6), 

e sete pertenciam à Pubmed (n=7), totalizando, portanto, 21 

títulos e resumos selecionados. O critério de eleição foi 

pautado em: relatos de caso clínico e séries de casos que 

descrevem a modalidade terapêutica usada como tratamento 
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endodôntico em dente(s) portador(es) da anomalia dentária 

dens in dente, publicados em inglês e português. Nenhum 

artigo encontrado foi excluído do estudo. 

Para a obtenção dos dados pertinentes a essa revisão, 

os artigos foram lidos em sua totalidade e extraído, de cada 

um, informações inerentes a respeito do tipo de tratamento 

escolhido (cirúrgico, não cirúrgico ou ambos), o tipo de dente 

acometido, o tipo de dens in dente presente no dente tratado 

(Classificação de Oehlers, 1957). Foram obtidos, também, 

dados sobre os materiais utilizados na terapia endodôntica, 

sendo eles: a solução irrigadora, o cimento obturador e a 

medicação intracanal. 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

As revisões integrativas da literatura são métodos de 
pesquisa criteriosos empregados para fornecer os melhores 
conhecimentos acerca de um dado problema e tem como 
finalidade sintetizar os resultados obtidos em pesquisas. 
Recebe esse nome, portanto, porque fornece informações 
amplas e pertinentes sobre determinado assunto, em que o 
revisor/pesquisador pode direcionar a revisão para a definição 
de conceitos, revisão de teorias ou análise metodológica dos 
estudos incluídos de um tópico particular. No entanto, para 
que tais artigos de revisão possam dispor de resultados que 
tenham aplicabilidade clínica, é preciso que sejam realizados 
por métodos que tenham validade científica (ERCOLE; MELO; 
ALCOFORADO, 2014). 

O dens in dente constitui um desafio para o tratamento 
endodôntico em virtude da complexidade do sistema de canais 
radiculares já que, devido a essa configuração, a 
instrumentação não consegue ser completa e, por isso, o 
tratamento requer uma adaptação de acordo com o caso 
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presente (FAYAZI; BAYAT-MOVAHED; WHITE, 2013). Apesar 
do reconhecimento da ocorrência desta anomalia, a 
conservação dos dentes acometidos que tinham envolvimento 
pulpar só foi alcançada no século passado (MAMEDE NETO 
et al., 2012). 

Diante dos artigos analisados, verificaram-se vinte e 
três casos clínicos reportados. 

Baseando-se na classificação de Oehlers (1957), 
verificou-se que o tipo de dens in dente mais prevalente na 
literatura foi o tipo III (65,22%), como mostra a Tabela (1). 

 

Tabela 1. Distribuição do tipo de dens in dente referido nos 
relatos de casos clínicos. 

TIPO DE DENS IN DENTE FREQUÊNCIA (n) % 

Tipo I 2 8,69 

Tipo II 6 26,09 

Tipo III 15 65,22 

Total 23 100,00 

 
Para a compreensão da anatomia, da morfologia interna 

da invaginação e, ainda, para o diagnóstico da anomalia, a 
literatura reporta muitos casos em que se utilizou a tomografia 
computadorizada de feixe cônico (TCFC) (NARAYANA et al., 
2012; KFIR et al., 2013; MARTINS et al., 2016; MAMEDE 
NETO et al., 2012; KUMAR et al., 2014; HEGDE et al., 2016; 
CEYHANLI et al., 2014; VIER-PELISSER et al., 2014). Sabe-
se que a representação bidimensional da radiografia periapical 
não exibe detalhes suficientes para um verdadeiro diagnóstico 
clínico, podendo limitar a compreensão da anatomia do dens 
in dente, dificultando assim, o tratamento do caso (KFIR et al., 
2013). 

Dessa forma, a tomografia computadorizada de feixe 
cônico é uma adição útil para o manejo de problemas 
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endodônticos complexos (PATEL; DAWOOD, 2007), e nestes 
casos de dens in dente, é muito salutar, pois permite uma 
visualização tridimensional, bem como a avaliação da 
complexidade do dente em questão (NARAYANA et al., 2012).  

Diante dessa perspectiva, Kfir et al. (2013) reportaram 
um caso de incisivo central superior direito portador de dens in 
dente tipo III em que o canal invaginado estava necrosado e 
havia vitalidade no canal principal. Mediante aspectos 
anatômicos que conotavam complexidade no caso, uma TCFC 
foi requerida para que fosse feita a confecção de um modelo 
3D pela estereolitografia e que contemplasse os detalhes 
internos do dente em questão. Esse recurso foi realizado sob 
o objetivo de prevenir possíveis acidentes e facilitar o 
procedimento por meio de um planejamento prévio fazendo 
uso de um protótipo do dente anômalo, culminando em 
maiores chances de sucesso na terapêutica proposta. 

Observou-se que o dente mais acometido pela 
anomalia dentária estudada foi o incisivo lateral (69,57%), 
seguido pelo canino (13,05%), incisivo central (8,69%) e pré-
molar (8,69%), conforme é apresentado na Figura (1). 
 

Figura 1.Prevalência do dens in dente segundo o dente 
acometido. 
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De acordo com a literatura abordada, o incisivo lateral 
demonstra ser o sítio principal de ocorrência da anomalia, pois 
é um dente predisposto a sofrer alterações e malformações 
(KUMAR et al., 2014; MARTINS et al., 2016; CEYHANLI et al., 
2014; MAMEDE NETO et al., 2012; MARION et al., 2012; 
MELO et al., 2016; HEGDE et al., 2016; FAYAZI; BAYAT-
MOVAHED; WHITE, 2013; NARAYANA et al., 2012; IBARRA 
et al., 2012; WAYAMA et al., 2014). 

Para o tratamento dos casos reportados na literatura, a 
escolha da modalidade não cirúrgica (tratamento endodôntico 
convencional) foi a mais empregada, demonstrando um 
percentual de 73,92%, a terapia não-cirúrgica com 
complementação cirúrgica (apicectomia ou cirurgia 
parendodôntica) apresentou um valor de 17,39%, e o 
tratamento exclusivamente cirúrgico (exodontia) representou 
8,69% dos casos clínicos dos artigos, conforme é apresentado 
na Tabela (2). 

 

Tabela 2. Distribuição dos tratamentos instituídos, de acordo 
com a literatura. 

TIPO DE TRATAMENTO FREQUÊNCIA (n) % 

Cirúrgico 2 8,69 

Não cirúrgico 17 73,92 

Não cirúrgico com  

complementação cirúrgica 

4 17,39 

Total 23 100,00 

 

Várias modalidades de tratamento foram propostas e 
efetuadas para o dens in dente, a começar por procedimentos 
restauradores preventivos e profiláticos, fazendo uso de 
selantes de fóssulas e fissuras (MELO et al., 2016), terapia 
endodôntica utilizando as limas manuais (MARTINS et al., 
2016), tratamento endodôntico com subsequente abordagem 
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cirúrgica (WAYAMA et al., 2014) e a exodontia do dente 
acometido (CLARKE; LONGRIDGE; GARTSHORE, 2015). 
Porém, esta última se torna a menos viável sob o princípio de 
preservação do dente. 

A manutenção do dente para que se cumpram as 
funções estética e funcional dentro do sistema 
estomatognático é uma das metas da endodontia atual 
(GESTEIRA et al., 2007). O principal objetivo do tratamento 
endodôntico manual é a prevenção da introdução de novos 
micro-organismos no interior do sistema de canais radiculares, 
além de eliminar ou reduzir, significativamente, a infecção 
presente para que, desse modo, a terapia possa obter 
sucesso (SIQUEIRA JÚNIOR et al., 2012).  

A partir dessa óptica, o tratamento não cirúrgico obtido 
através do uso de limas endodônticas manuais mostrou ser o 
principal meio procurado para a desinfecção do canal principal 
e/ou do canal invaginado (MARTINS et al., 2016; GESTEIRA 
et al., 2007; MAMEDE NETO et al., 2012; KUMAR et al., 2014; 
CEYHANLI et al., 2014; ROCHA NETO et al., 2015; MELO et 
al., 2016; BROOKS; RIBERA, 2014; HEGDE et al., 2016; 
MARION et al., 2012; FAYAZI; BAYAT-MOVAHED; WHITE, 
2013; NARAYANA et al., 2012; KFIR et al., 2013). 

Uma das dificuldades e limitações do tratamento não 
cirúrgico do canal radicular, que interfere na obtenção de um 
bom prognóstico e resulta na falha da terapia, é a obstrução 
causada pela invaginação, limitando, assim, o acesso ao 
debridamento, tornando-o, muitas vezes, impossível de se 
realizar (SHADMEHR; KIAANI; MAHDAVIAN, 2015). 

Dentro do tratamento convencional com ou sem 
complementação cirúrgica, alguns materiais obtiveram 
destaque diante de sua eficácia no tratamento imposto, 
conforme mostra a Tabela (3). 
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Tabela 3. Materiais endodônticos utilizados no tratamento de 
dens in dente de acordo com a literatura. 

 

Foi visto e confirmado por diversos relatos que o 
hipoclorito de sódio foi a solução irrigadora mais empregada 
como auxiliar na desinfecção destes canais e da invaginação 
(NARAYANA et al., 2012; KFIR et al., 2013; FAYAZI; BAYAT-
MOVAHED; WHITE, 2013; HEGDE et al., 2016; MAMEDE 
NETO et al., 2012; CEYHANLI et al., 2014; BROOKS; 
RIBERA, 2014; MARTINS et al., 2016; KUMAR et al., 2014; 
ROCHA NETO et al., 2015; IBARRA et al., 2012; MARION et 
al., 2012 VIER-PELISSER et al., 2014). Essa solução 
apresenta propriedades inerentes para que haja sucesso na 
terapia, uma vez que é biocompatível aos tecidos (em 
concentrações baixas), apresenta resultados antimicrobianos 
satisfatórios, capacidade de dissolver tecidos orgânicos 

MATERIAL FREQUÊNCIA (n) % 

Solução irrigadora 
Hipoclorito de sódio 17 80,95 
Clorexidina 1 4,76 
Não informado 3 14,29 
Total 21 100,00 

Medicação intracanal 
Hidróxido de cálcio 15 71,42 
Antibiótico 1 4,77 
Não informado 5 23,81 
Total 21 100,00 

Cimento obturador 
Hidróxido de cálcio 8 38,09 
Cimento resinoso 3 14,29 
Agregado Trióxido 
Mineral (MTA) 

3 14,29 

Não informado 7 33,33 
Total 21 100,00 
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(RIBEIRO et al., 2010), é desodorizante, clareadora e 
lubrificante (LOPES et al., 2015).  

Diversos estudos fizeram uso do hidróxido de cálcio 
como medicação intracanal e indutor da formação de uma 
barreira mineralizada, tendo em vista que, em tais artigos, 
muitos dentes anômalos possuíam o ápice aberto (VIER-
PELISSER et al., 2014; IBARRA et al., 2012; MARION et al., 
2012; WAYAMA et al., 2014; ROCHA NETO et al., 2015; 
KUMAR et al., 2014; MARTINS et al., 2016; CEYHANLI et al., 
2014; MAMEDE NETO et al., 2012; MELO et al., 2016; 
HEGDE et al., 2016; FAYAZI; BAYAT-MOVAHED; WHITE, 
2013). Além dessa propriedade, o hidróxido de cálcio ainda 
conta com características antibacterianas, devido seu pH alto, 
(KALASKAR; KALASKAR, 2008) e atua com uma resposta 
anti-inflamatória pela inibição da enzima fosfolipase (RUBIK, 
2007).  

O cimento endodôntico à base de hidróxido de cálcio foi 
o mais utilizado pela literatura analisada na etapa de 
obturação do canal principal e/ou do invaginado (MARION et 
al., 2012; CEYHANLI et al., 2014; MAMEDE NETO et al., 
2012; ROCHA NETO et al., 2015; WAYAMA et al., 2014). A 
adição de hidróxido de cálcio aos cimentos obturadores 
melhora as características biológicas e procura não interferir 
nas propriedades físicas e químicas inerentes ao cimento 
ideal. A principal vantagem associada a ele é a ação 
prolongada dos íons cálcio, que induzem a formação de um 
tecido duro com fechamento apical (CASAROTO et al., 2009).  

O Sealapex® foi o cimento mais utilizado na literatura 
analisada. Casaroto et al. (2009) avaliando a infiltração 
marginal deste cimento, comprovaram que ele apresentou as 
menores infiltrações quando comparado a cimentos à base de 
óxido de zinco e eugenol, confirmando a eficácia e a precisão 
de cimentos à base de hidróxido de cálcio para o selamento 
tridimensional do canal radicular e, consequentemente, na 
invaginação presente no dens in dente. 



TERAPIA ENDODÔNTICA EM DENS IN DENTE: EFICÁCIA, 

PROTOCOLOS E MATERIAIS UTILIZADOS 

365 
 

Quando o tratamento endodôntico manual é difícil ou 
impossível (OLIVEIRA; LEMOS, 2009), a cirurgia 
parendodôntica constitui uma alternativa viável para a 
permanência do dente na cavidade bucal, todavia, deve-se 
olhar criteriosamente as indicações e estabelecer um 
planejamento adequado (PINTO et al., 2011). Por isso, a 
terapia endodôntica convencional associada à 
complementação cirúrgica é um meio muito eficaz para a 
resolução e obtenção de sucesso como tratamento do sistema 
de canais em dens in dente. 

Nos casos de dens in dente tipo III, devido à intensa 
variação anatômica que configura a complexidade decorrente 
da anomalia, a terapia endodôntica convencional 
complementada pela abordagem cirúrgica é a opção mais 
viável para tratamento, tendo em vista que essa anormalidade 
impede que os procedimentos de limpeza e modelagem 
desempenhem seus princípios (VIER-PELISSER et al., 2014). 
Wayama et al. (2014) mostraram que a obturação retrógrada, 
como modalidade cirúrgica, é tida como procedimento de 
sucesso para completar o tratamento por obter maior acesso 
ao ápice e eliminar o foco infeccioso presente.  

A terapia endodôntica com complementação cirúrgica 
realizada em dentes com lesão periapical e presença de dens 
in dente, geralmente consiste em: anestesia, incisão, elevação 
do retalho, ostectomia, curetagem da lesão, instrumentação 
via retrógrada e obturação na mesma sessão com posterior 
sutura (WAYAMA et al., 2014; VIER-PELISSER et al., 2014; 
IBARRA et al., 2012). 

Marion et al. (2012) descreveram um caso de dens in 
dente tipo III com presença de fístula onde foi feito o 
rastreamento e, ao exame radiográfico, um defeito  radicular 
foi revelado ao dente associado causado pela malformação. 
Em valor disso, o tratamento endodôntico com cirurgia 
periapical foi programado para o alisamento e correção desse 
defeito. Durante as visitas de proservação, a radiografia 
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demonstrou reparo clínico através da lâmina dura contínua em 
toda a região periapical.  

Ainda nessa perspectiva, a apicectomia, modalidade da 
cirurgia parendodôntica, também é utilizada quando o 
tratamento convencional não conseguiu produzir a eficácia 
desejada com a resolução dos sinais e sintomas. Ela atua por 
minimizar os fatores irritantes locais e melhorar a cura 
periapical (AUN; AUN; GAVINI, 2010). 

A exodontia foi uma modalidade terapêutica também 
reportada na literatura estudada. Os motivos que levaram à 
tomada dessa decisão foram: as dificuldades no debridamento 
intrarradicular e selamento apical, complexidades de 
restauração (CLARKE; LONGRIDGE; GARTSHORE, 2015) e 
a dificuldade de acesso aos canais pela intensa invaginação 
que compromete todo o dente, predispondo-o à necrose 
pulpar (BEENA et al., 2012).  

Martins et al. (2016) ressaltaram que o meio cirúrgico é 
uma abordagem mais invasiva e não deveria ser tida como 
opção se existir alguma alternativa menos radical, além de 
poder ser recusado por muitos pacientes ou não poder ser 
empregado por comprometimento sistêmico. 

Ainda assim, preservar a estrutura dentária é um dos 
pilares da odontologia, o que transforma a exodontia, para o 
tratamento do dens in dente, como o último recurso. 

 
4. CONCLUSÕES  

 

É bem verdade que uma abordagem menos invasiva é 
imperiosa para a endodontia. A terapia endodôntica 
convencional que faz uso das limas manuais mostrou ser a 
principal modalidade utilizada, bem como a que demonstrou 
maior índice de sucesso para o tratamento de dens in dente 
com canais infectados. O uso do hipoclorito de sódio, em suas 
diferentes concentrações, foi a solução irrigadora mais 
empregada. A medicação intracanal assim como o cimento 
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obturador mais utilizado foi à base de hidróxido de cálcio, por 
apresentar as melhores características físicas, químicas e 
biológicas, tendo em vista sua capacidade de induzir a 
mineralização. 

Um protocolo endodôntico que siga na remoção da 
invaginação (quando esta é limitada à coroa) e/ou com 
desinfecção do canal principal e do invaginado, associado aos 
meios físicos e químicos capazes de debelarem a infecção e 
promoverem um fechamento apical com subsequente cura do 
quadro patológico, demonstra ser o método mais viável e 
eficaz para a anomalia em questão. 
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RESUMO: Os vegetais constituem-se fontes atraentes de 
componentes antimicrobianos dada a sua diversidade 
molecular. Objetivou-se avaliar a ação antibacteriana e 
antiaderente dos extratos da folha e caule de Myrciaria 
cauliflora Berg sobre: Streptococcus mitis ATCC 903, 
Streptococcus mutans ATCC 25175, Streptococcus sanguinis 
ATCC 15300, Streptococcus oralis ATCC 10557, 
Streptococcus salivarius ATCC 7073 e Lactobacillus casei 
ATCC 9595. Os ensaios foram realizados pelo método da 
diluição em meio sólido para a determinação da Concentração 
Inibitória Mínima (CIM). Aplicou-se os testes de Kolmogorov-
Smirnov e Levene, e ao nível de 5% de significância, o teste t-
Student. A Concentração Inibitória Mínima de Aderência 
(CIMA) foi determinada pela técnica dos tubos inclinados na 
presença de sacarose a 5%. Em estudo comparativo, foi 
determinada a CIM e CIMA do digluconato de clorexidina a 

mailto:carlusodonto@gmail.com
mailto:cida.tcharlla@gmail.com
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0,12%. Os extratos apresentaram ação bacteriostática sobre 
todas as cepas, apresentando diferença estatisticamente 
significativa entre os produtos até a diluição 1:4 e 1:8 para o 
extrato de Myrciaria cauliflora Berg folha e caule 
respectivamente. Os extratos foram efetivos na inibição de 
síntese do glucano, apresentando efeito antiaderente até a 
diluição 1:32 e 1:64 Myrciaria cauliflora Berg folha e caule 
respectivamente. Conclui-se que os fitoterápicos apresentam 
uma significante ação antibacteriana e antiaderente sobre 
microrganismos bucais suscitando a perspectiva da avaliação 
de tais substâncias sobre biofilme multiespécie. 
Palavras-chave: Fitoterapia. Biofilme Dentário. Cárie 
Dentária. 
 

1.INTRODUÇÃO 

 

No ambiente bucal, os microrganismos organizam-se 

geralmente em forma de biofilme dentário. A 

colonização por microrganismos bucais e a formação do 

biofilme dentário seguem um padrão regular, envolvendo a 

adesão inicial de patógenos à película salivar no esmalte, 

seguido pela adesão interbacterial em um processo conhecido 

como colonização secundária (NAIDO et  al., 2012; 

CAVALCANTI et al., 2014; MEIRA et al., 2017). 

A maioria das doenças biofilmes dependentes podem 

ser prevenidas com a desorganização regular do biofilme 

dentário, através do método mecânico ou químico.   Apesar de 

suas limitações, atualmente, a forma mais eficaz para controle 

do acúmulo do biofilme é através do método mecânico.  

Vários agentes antimicrobianos são utilizados no 

controle químico do biofilme, os agentes catiônicos, clorexidina 

e o cloreto de cetilpiridíneo, são em geral mais potentes que 
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os outros tipos, uma vez que se ligam imediatamente a 

superfície bacteriana, carregada negativamente, enquanto que 

o triclosan e os compostos fenólicos são agentes não iônicos 

(GONÇALVES; VARGAS et al., 2015; OCHENG et al., 2014). 

A clorexidina é o agente anti-biofilme mais utilizado em 

Odontologia (ARAÚJO 2015; VIEIRA et al., 2014).   Ela atua 

na desorganização geral da membrana celular e inibição 

específica de enzimas da membrana, inibe a incorporação de 

glicose pelo Streptococcus mutans e seu metabolismo para 

ácido lático, reduz também atividade proteolítica do 

Porphyromonas gingivalis. Sua ação é inquestionável, porém a 

clorexidina apesar de extensa atividade antimicrobiana, 

apresenta efeitos negativos, como interferência gustativa, 

manchamento dos dentes, superfícies e restaurações, 

podendo ocasionar até mesmo resistência microbiana 

(HAJIFATTAHI et al., 2016; SILVA et al., 2017). 

 O aumento da resistência aos antimicrobianos, seus 

efeitos adversos e a evolução de novas espécies de bactérias 

causadoras de doenças, têm apontado para a necessidade da 

descoberta de novos e seguros agentes antibacterianos.  

Plantas medicinais são uma fonte atraente para novas 

descobertas de agentes antibacterianos, dada a sua 

diversidade molecular (MAJALI et al., 2015; HAJIFATTAHI et 

al., 2016; AL-AYED et al., 2016). 

No Brasil estão localizadas aproximadamente 25% das 

250 mil espécies medicinais catalogadas pela UNESCO, onde 

pouco mais de oito mil espécies estão na região semiárida 

brasileira, facilitando o acesso e o aproveitamento ao potencial 

curativo dos vegetais para o tratamento das doenças, inclusive 

na área da Odontologia, especialmente doenças relacionadas 
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ao biofilme dentário, como a cárie e a gengivite (LOBO et al., 

2015).  

Nos últimos anos, alguns estudos têm sido 

desenvolvidos no Brasil, com intuito de avaliar o uso popular 

de vegetais em odontologia, tornando-se possível identificar 

espécies com potencial atividade microbiológica (MAJALI et 

al., 2015; VIEIRA et al., 2014).  

Objetivou-se com esse estudo in vitro avaliar a atividade 

antibacteriana e efeito antiaderente do extrato vegetal de 

Myrciaria cauliflora Berg. (Jabuticabeira) no controle de 

microrganismos do biofilme dentário, uma vez que um agente 

fitoterápico produz menos agressões ao organismo, é de baixo 

custo e, portanto, acessível a toda população. 

 

2.MATERIAIS E MÉTODO 

 

2.1 Preparação do Extrato da Myrciaria cauliflora Berg. 

 

Após a colheita, as amostras de casca de  e folha e 

caule de Myrciaria cauliflora Berg., foram postas para 

secagem em estufa de ventilação forçada a 40ºC 

aproximadamente, trituradas manualmente, maceradas, 

homogeneizadas, determinada a matéria seca, e 

acondicionadas em reservatório de vidro estéreis até o seu 

uso. 

Uma fração de 100 g do material fresco e macerado, foi 

colocado em um cartucho de papel de filtro, previamente 

tarado, costurado e submetido a uma extração com álcool 

etílico puro e com acetona, num sistema Soxhlet (solução 

hidroalcoólica a 80% [v/v]). Os extratos obtidos, foram 

concentrados por evaporação, a uma temperatura de 60 (±5) 
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ºC, através de um Evaporador Rotativo MA 120. Em seguida, 

os extratos brutos concentrados, foram levados a uma estufa 

de ventilação forçada à 55 ºC, por 24 horas, filtrados em 

cadinho de vidro sinterizado, de porosidade média, e 

acondicionados em recipientes previamente esterilizados, em 

capela de fluxo laminar. Os extratos brutos filtrados foram 

estocados em ambiente a baixa temperatura (±4ºC), até o seu 

uso. Destas amostras foram determinadas às respectivas 

densidades e a concentração final do resíduo de extrato bruto 

de cada amostra. 

 

Figura 1: Planta Myrciaria cauliflora Berg. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: SOUZA, 2007. 

 

2.2 Determinação da Concentração Inibitória Mínima  

 

  A atividade antibacteriana foi avaliada in vitro de 

acordo com o método adaptado de Bauer et al. (1966) para a 

determinação da concentração inibitória mínima (CIM). As 

seguintes cepas bacterianas foram cultivadas em caldo de 
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infusão (BHI, Difco, Detroit, MI, EUA) a 37oC durante 18-20 h 

sob condições microaerofílicas: Streptococcus mitis (ATCC 

903), S. mutans (ATCC 25175), S. sanguinis (ATCC 15300), 

S. oralis (ATCC 10557), S. salivarius (ATCC 7073) e 

Lactobacillus casei (ATCC 9595).  

 A solução salina inoculada com cada crescimento 

bacteriano foi espalhada em pratos de Petri contendo Mueller-

Hinton agar (Difco) e cinco furos padrão de aproximadamente 

6 mm de diâmetro foram perfurados em cada placa. Em 

seguida, foram adicionados 50 μL da substância de ensaio 

(extrato bruto diluído em água destilada até 1: 512) aos 

orifícios e as placas foram incubadas a 37 ° C durante 24 h 

sob condições microaerofílicas. Cada ensaio foi realizado em 

duplicado para cada estirpe. O mesmo procedimento foi 

utilizado para o controle positivo, 0,12% de digluconato de 

clorexidina (Periogard®, Colgate-Palmolive Company, Nova 

York, EUA).  

 Os halos de inibição (em mm) foram medidos com um 

paquimetro (Digimess®, São Paulo, Brasil) e a CIM foi definida 

como a menor concentração do extrato que foi capaz de inibir 

o crescimento bacteriano. Os resultados foram transferidos 

para base de dados e utilizaram os testes Kolmogorov-

Smirnov e Levene. Após os testes foram analisadas pelo teste 

t de Student ou pelo teste de Mann-Whitney, com o nível de 

significância estabelecido em 5%. 

 

Figura 2. Representação esquemática da técnica utilizada na 
determinação da atividade antimicrobiana dos extratos sobre 
cada amostra ensaiada. 
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Fonte: Figura de autoria própria, 2017. 

 

2.3 Determinação da Concentração Inibitória Mínima da 

Aderência 

 

 A mínima concentração inibitória de aderência (CIMA) do 

extrato de Myrciaria cauliflora Berg. (Folha e Caule) foi 

determinado na presença de 5% de sacarose como descrito 

por Gerbara et al. (1996) utilizando concentrações 

correspondentes ao extrato bruto e diluídas até 1: 512. S. mitis 

(ATCC 903), S. mutans (ATCC 25175), S. sanguinis (ATCC 

15300), S. oralis (ATCC 10557) e S. salivarius (ATCC 7073) 

cultivados em caldo Mueller-Hinton (Difco ) a 37 ° C. Em 

seguida, foram transferidos 1,8 mL da subcultura para tubos 
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de hemólise e foram adicionados 0,2 mL das diferentes 

diluições do extrato.  

 A adesão de bactérias ao tubo após agitação foi 

analisada visualmente após 24 h. Cada ensaio foi realizado 

em duplicado para cada extrato selecionado. O mesmo 

procedimento foi utilizado para o controle positivo (0,12% de 

digluconato de clorhexidina, Periogard®, Colgate-Palmolive 

Company). A CIMA foi definida como a menor concentração 

do extrato em meio com sacarose que impediu a adesão ao 

tubo de vidro. 

 

Figura 2. Representação esquemática da técnica utilizada na 

determinação da atividade antiaderente dos extratos sobre 

cada amostra ensaiada. 

Fonte: Figura de autoria própria, 2017. 
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3.RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

3.1 CIM do Extrato Hidroalcoólico da Folha de Myrciaria 

cauliflora Berg. 

 

Atualmente existe um interesse da comunidade científica 

em plantas medicinais que apresentem atividade 

antimicrobiana comprovada, especialmente com a maior 

conscientização dos efeitos colaterais tóxicos de drogas 

clássicas.   

Os efeitos indesejáveis das drogas sintéticas e a 

dificuldade para se produzir novas drogas eficazes no 

combate microbiano, tornam esses produtos mais escassos e 

caros, o que sugere a utilização de extratos naturais de 

plantas, no combate dos microrganismos colonizadores do 

biofilme dentário (UPRETI et al., 2012; AL-AYED et al., 2016; 

SILVA et al., 2017). 

Estudos com plantas da Caatinga, no Nordeste do Brasil, 

incluindo a jurema-preta e a Jabuticabeira, evidenciam que a 

presença de alguns metabólitos secundários, como taninos e 

compostos fenólicos, substâncias que apresentam atividade 

antimicrobiana relevante, podendo atuar na inativação de 

enzimas; sendo responsáveis por importantes propriedades 

farmacológicas como anti-inflamatória, antimicrobiana e 

antioxidante (BONA  et al., 2014; AZEVEDO et al., 2015; 

MEIRA et al., 2017).   

Segundo Oliveira at al., (2012), compostos fenólicos são 

associados com vários efeitos medicinais, o que representa 

um grande significado ecológico. 

Muitos fármacos e produtos odontológicos contêm em 

sua composição substâncias derivadas de vegetais, que 
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devido à presença de fitoconstituíntes proporcionam ações 

diversificadas em todo o organismo; menos riscos de efeitos 

colaterais, devido às baixas concentrações em que os 

princípios ativos apresentam nas plantas, sem considerar 

correlações dose-tempo, menores custos de pesquisa, quando 

comparamos com desenvolvimento de produtos derivados de 

síntese química (MOREIRA et al., 2013; SETTE - DE - SOUZA 

et al ., 2014). 

Uma seleção inicial das plantas e seus componentes 

acerca do seu potencial antimicrobiano devem ser feito com a 

planta ao natural ou com as substâncias puras.  

A maneira mais comum de se realizar esse estudo é 

através de diluições do extrato e testá-los em discos ou em 

poços feitos em placas de Petri. Estes métodos possuem 

mérito científico reconhecido sendo de grande valor para 

estudos de doenças infecciosas. (MOREIRA et al., 2013; 

OLIVEIRA et al., 2013) 

No presente estudo, foram utilizados microrganismos 

formadores do biofilme dentário e com capacidade inata de 

resistência aos antimicrobianos. Os patógenos foram 

submetidos a testes in vitro a fim de determinar a atividade 

antimicrobiana e antiaderente dos extratos hidroalcoólicos da 

(jabuticabeira) Myrciaria cauliflora Berg. (caule e folha).   Para 

todos os ensaios foi utilizado como controle positivo o 

digluconato de clorexidina a 0,12%.   

Utilizou-se, ao nível de 5% de significância, o Teste t-

Student na comparação entre o extrato hidroalcoólico da folha 

de Myrciaria cauliflora Berg. e o gluconato de clorexidina a 

0,12% como mostra a tab. 1. 
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Tabela 1: Resultados do Teste t-Student  (CIM: Extrato 2 
versus Clorexidina)  
Concentração 

do 
CIM – Média Estatística t Graus de Significância 

Extrato (gmL) Extrato 
2 

Clorexidina (calculada) Liberdade 
(g.l) 

(p-valor) 

EP vs. SP 
16,3 21,0 -3,715 6,774+ 0,008* 

 1: 2 
13,7 19,3 -5,271 7,503+ 0,001* 

 1: 4 9,2 17,8 -4,046 10 0,002* 
+ Não se verifica a igualdade de variâncias;                   *  Sig. p-valor < 0,05 
(resultados significativos) 
Fonte: Dados da pesquisa, 2016. 
 

O extrato da folha de Myrciaria cauliflora Berg. formou 

halos de inibição que variaram de 10 a 20 mm. Todas as 

amostras apresentaram sensibilidade ao extrato da folha da 

jabuticabeira, mas as linhagens de Streptococcus mitis, 

Streptococcus mutans, Streptococcus sanguinis, 

Streptococcus salivarius e Lactobacillus casei, apresentaram 

halos de inibição até a diluição 1:4, enquanto Streptococcus 

oralis até 1:28. 

Todas as linhagens demonstraram ser sensíveis ao 

extrato da folha da jabuticabeira, porém conforme resultados 

do Teste t-Student aplicado, o digluconato de clorexidina a 

0,12% teve desempenho médio significativamente superior ao 

extrato hidroalcoólico da folha de Myrciaria cauliflora Berg., 

quanto à Concentração Inibitória Mínima (CIM), nas 

concentrações EP, 1: 2 e 1: 4. 
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3.2 CIM do Extrato Hidroalcoólico do Caule de Myrciaria 

cauliflora Berg. 

A utilização das plantas medicinais, nos Programas de 

Atenção Básica, só viria a melhorar a assistência á saúde, 

sobretudo em Odontologia na medida em que tal uso é acorde 

com os princípios da Estratégia de Saúde da Família, visando 

à integralidade das ações e a utilização de uma tecnologia 

prática e acessível a todas as famílias e comunidades, com 

um custo reduzido, não levando a descontinuidade das ações 

(VIEIRA et al., 2014).   

Considerando os extratos testados, utilizou-se ao nível 

de 5% de significância, o teste t-Student na comparação entre 

o extrato hidroalcoólico do caule de Myrciaria cauliflora Berg. e 

o gluconato de clorexidina a 0,12% (grupos independentes) 

como mostra a tab. 2. 

 

Tabela 2: Resultados do Teste t-Student (CIM: Extrato 3 
versus Clorexidina) 
 
Concentração 

do 
CIM – Média Estatística 

t 
Graus de Significância 

Extrato (gmL) Extrato 
1 

Clorexidina (calculada) Liberdade 
(g.l) 

(p-valor) 

EP vs. SP 

16,8 21,0 -3,201 10 0,009* 
1: 2 

15,0 19,3 -4,24 6,433+ 0,005* 
 1: 4 

12,7 17,8 -4,706 5,382+ 0,004* 
 1: 8 

10,5 16,5 -5,555 5,447+ 0,002* 
+ Não se verifica a igualdade de variâncias;                   *  Sig. p-valor < 0,05 

(resultados significativos).  

Fonte: Dados da pesquisa, 2016. 
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O extrato do caule de Myrciaria cauliflora Berg. formou 

halos de inibição que variaram de 10 a 20 mm. Todas as 

amostras, igualmente apresentaram sensibilidade ao extrato 

do caule da Jabuticabeira até a diluição 1:8, mas para 

Streptococcus mitis, Streptococcus oralis e Streptococcus 

salivarius o halo de inibição foi de 11 mm, enquanto que para 

Streptococcus mutans, Streptococcus sanguinis e 

Lactobacillus casei foi de 10 mm. 
 

3.3 Determinação da Concentração Inibitória Mínima de 
Aderência (CIMA) (TESTE 2) 
 

São raros ou inexistentes, relatos na literatura sobre a 

atividade inibitória de aderência de Myrciaria cauliflora Berg. 

sobre microrganismos responsáveis pelo biofilme dental, o que 

mostra a importância da realização deste estudo, como 

também sugere a avaliação da atividade antimicrobiana de 

outros extratos de plantas sobre o efeito antiaderente. 

Durante os procedimentos da CIMA, se utilizou um 

controle positivo, contendo meio de cultura e microrganismo, 

onde se observou a formação de biofilme aderido ao vidro em 

todas as cepas ensaiadas. Um controle negativo, contendo 

meio e solução teste, foi elaborado para possibilitar a 

diferenciação visual do biofilme e do depósito sedimentado 

oriundo do extrato, conforme a Tab. 3. 
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Tabela 3: Concentração Inibitória Mínima de Aderência 
(CIMA) dos extratos hidroalcoólicos de Myrciaria cauliflora 
Berg. (casca) e Myrciaria cauliflora Berg. (folha).  
 

 

 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: Dados da pesquisa, 2016. 

  

 O processo de formação do biofilme dentário inicia-se 

basicamente com a aderência dos microrganismos a 

superfície dentária, destacando ainda mais a importância da 

capacidade antiaderente dos antimicrobianos para atuação 

nas fases iniciais de formação do biofilme (CAVALCANTI et 

AL., 2014). 

 Os resultados desses estudos demonstraram uma maior 

efetividade do gluconato de clorexidina a 0,12% sobre a 

inibição da aderência de todas as linhagens ensaiadas.  

 O extrato da folha da Jabuticabeira e o digluconato de 

clorexidina inibiram a aderência do Streptococcus oralis na 

mesma concentração 1:32, enquanto que o  extrato do caule 

da Jabuticabeira demonstrou uma maior efetividade sobre a 

inibição do Streptococcus oralis (1:64).   

Linhagens 
Bacterianas 

Extrato do 
caule de 
Myrciaria 
cauliflora 

Berg. 
(CIMA) 

Extrato da 
folha de 
Myrciaria 
cauliflora 

Berg. 
(CIMA) 

  Gluconato 
de 
Clorexidina 
à 0,12% 

Streptococcus 
mitis 

1:4 
1:8 1:128 

Streptococcus 
mutans 

1:4 
1:8 1:256 

Streptococcus 
sanguinis 

1:8 
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Figura 3: Controle positivo com S. mutans corado com 
fucsina. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

     
    Fonte: Arquivo próprio, 2016. 

 

Figura 4: Inibição da aderência do extrato do caule de 
Myrciaria cauliflora Berg. na diluição 1:64 frente a S. oralis. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
    

    Fonte: Arquivo próprio, 2016. 
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 Figura 5: Formação de biofilme aderido ao vidro frente ao 
Streptococcus salivarius em diluição 1:32 do extrato da folha 
de Myrciaria cauliflora Berg. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: Arquivo próprio, 2016. 

4.CONCLUSÕES  

 

Conclui-se que os extratos hidroalcoólicos de Myrciaria 

cauliflora Berg. (caule e folha), apresentaram atividade 

antibacteriana sobre as linhagens testadas bem como efeito 

inibitório do glucano. Os resultados obtidos indicam a 

importante significância clínica de se avaliar meios alternativos 

e economicamente viáveis para o controle do biofilme dental, 

gerando perspectivas futuras na continuidade deste estudo 

através de ensaios clínico-toxicológicos, avaliando o efeito 

destes, na eliminação de resistência a drogas, o que poderá 

contribuir quando associado a estudos in vivo para a 

prevenção e tratamento de afecções bucais. 
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RESUMO: Nos dias atuais, as plantas medicinais têm sido 
usadas para tratamento de diversas enfermidades, 
principalmente pela população menos favorecida, sob a forma 
de chás, infusões, xaropes, dentre outros, como também, são 
incorporadas como matéria-prima na composição de alguns 
medicamentos fitoterápicos, representando uma valiosa 
ferramenta para a descoberta de novos medicamentos contra 
diversas doenças. A planta SideroxylonobtusifoliumT. D. Penn. 
é um vegetal encontrado principalmente na caatinga do 
Nordeste brasileiro e suas folhas e cascas têm sido utilizadas 
pela medicina popular com fins terapêuticos no tratamento de 
úlceras, gastrites, cólicas, problemas renais e cardíacos. 
Diante da crescente resistência microbiana aos medicamentos 
alopáticos existentes no mercado, seus custos e efeitos 
colaterais, é interessante que se procurem novas alternativas 
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terapêuticas eficazes e econômicas, como os antimicrobianos 
de origem natural, para o tratamento de doenças. Com isso, é 
relevante a pesquisa científica acerca das propriedades 
antimicrobianas, anti-inflamatórias e antioxidantes da planta 
Sideroxylonobtusifolium, uma vez que já é largamente usada 
pela população em geral, porém, estudos científicos do 
vegetal ainda são escassos na literatura.  
Palavras-Chave:SyderoxylonObtusifolium.Fitoterapia. 

Extratos Vegetais. 

 

1,INTRODUÇÃO 

 

Acaatinga, principal formação vegetal existente na 

região Nordeste, é considerada um ecossistema único por sua 

heterogeneidade, apresentando um número expressivo de 

táxons raros e/ou endêmicos. No entanto, dentre os biomas 

brasileiros, é o mais desvalorizado e mal conhecido 

botanicamente, com sua exploração feita de modo a minimizar 

ou ocultar as reais potencialidades que o mesmo apresenta 

(PEREIRA JÚNIOR et al., 2014). 

A planta SideroxylonobtusifoliumT.D. Penn. (S. 

obtusifolium), é comumente conhecida como “quixabeira”, 

“quixaba” ou “rompe-gibão”, sendo identificada na região da 

Caatinga do São Francisco e de todo o Nordeste, nas 

restingas litorâneas e no pantanal Mato-grossense, entre 

outras regiões (LEITE et al., 2015). Caracteriza-se por ser uma 

planta de 7 a 18 metros de altura, com copa densa, decídua 

ou semidecídua (REBOUÇAS et al., 2012). 

Estudos químicos e farmacológicos de S. obtusifolium 

são escassos. Segundo Passos Oliveira et al. (2012), 

saponinas e flavonoides demonstram ser os principais 
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constituintes das folhas da quixabeira. Pereira et al. 

(2016)encontraram, além dos dois compostos citados, 

polifenois e taninos condensados. 

No Brasil, apesar da indústria farmacêutica ter 

avançado ao longo dos anos, a populaçãoainda se utiliza de 

plantas para alívio ou cura de algumas doenças (AQUINO et 

al., 2016). Além de ser utilizada pela carpintaria regional e 

artesanato, principalmente em esculturas como as carrancas, 

artesanato típico da cultura nordestina (REBOUÇAS et 

al.,2012), a quixabeira é usada na medicina popular no interior 

da região Nordeste, pelas populações menos favorecidas, no 

tratamento de inflamações ovarianas, diabetes, gripe, gastrite, 

dor nos rins e traumas (LEITE et al.,2015).Para este fim, são 

utilizadas várias partes da planta, como casca interna e folhas 

(DE AQUINO et al.,2017). 

A resistência microbiana é uma das principais causas 

de emergência das doenças infecciosas e do aumento da 

mobilidade, mortalidade e custos em saúde, decorrentes da 

redução das opções terapêuticas eficazes contra os 

microrganismos resistentes. Esse aumento de resistência dos 

microrganismos aos antibióticos comumente usados é, 

atualmente, uma preocupação da saúde pública tanto nos 

países desenvolvidos como nos subdesenvolvidos (LEANDRO 

et al., 2013). 

O uso de antimicrobianos de origem natural torna-se 

uma alternativa eficaz e econômica, devido à seleção de 

microrganismos patogênicos mutantes resistentes aos 

antibióticos alopáticos disponíveis no mercado. Diante do uso 

popular constante da quixabeira, estudos que comprovem 

cientificamente a atividade anti-inflamatória, antioxidante e 
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antimicrobiana da planta têm sido realizados (FIGUEIREDO; 

LIMA, 2015; AQUINO et al., 2016; PEREIRA et al., 2016). 

 Diante do exposto, esta pesquisa teve como objetivo 

realizar um levantamento bibliográfico acerca dos trabalhos 

científicos sobre as propriedades anti-inflamatória, 

antioxidante e antimicrobiana deSideroxylonobtusifoliumT.D. 

Penn., tão utilizada pela população para tratamento de 

enfermidades. 

 

2.MATERIAIS E MÉTODO 

 

Este estudo trata-se de uma pesquisa exploratória, 

utilizando-se da técnica de documentação indireta, consistindo 

em uma pesquisa bibliográfica acerca das atividades 

antimicrobiana, anti-inflamatória e antioxidante de 

Sideroxylonobtusifolium T.D. Penn. 

Foram utilizadas as seguintes bases de dados: Scielo 

(ScientificElectronic Library Online), LILACS (Literatura Latino-

Americana e do Caribe em Ciências da Saúde) e PUBMED 

(PublicMedlineor Publisher Medline). Foram filtrados e inclusos 

apenas os artigos que tratassem sobre atividades 

antimicrobiana, anti-inflamatória e antioxidante da planta 

publicados nos últimos cinco anos (2012-2017). Utilizou-se 

apenas o descritor Sideroxylonobtusifolium.Figura(1). 

 



ATIVIDADE ANTIMICROBIANA, ANTI-INFLAMATÓRIA E ANTIOXIDANTE 

DA PLANTA SIDEROXYLON OBTUSIFOLIUMT.D. PENN: UMA REVISÃO 

DE LITERATURA 

393 
 

Figura 1. Esquema da metodologia do estudo empregada. 

 
 Fonte Própria 

 

Foram identificados na literatura pesquisada 36 artigos 

publicados que apresentam como descritor 

Sideroxylonobtusifolium. Destes, 21 artigos foram publicados 

nos últimos cinco anos. Retirando os estudos publicados 

repetidos, foram filtrados 17 artigos. Destes, sete trataram 

sobre as atividades anti-inflamatória, antioxidante e 

antimicrobiana do vegetal. 
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3.RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

A fitoterapia busca o tratamento de doenças através de 

plantas medicinais, baseia-se em uma tradição secular sendo 

vastamente difundida entre os raizeiros e curandeiros. Assim, 

as plantas medicinais são usadas sob diversas formas, tais 

como: chás, infusões, banhos, tinturas, extratos, cremes, 

dentre outras (ELLER etal., 2015). 

As vantagens relatadas ao uso de fitoterápicos que 

podem contribuir como agentes antimicrobianos são: menor 

risco de efeitos colaterais, pelas baixas concentrações em que 

os princípios ativos se apresentam nas plantas; efeito 

sinérgico, pelos vários fitoconstituintes que atuam melhor 

quando estão em associação; menor custo de pesquisa, 

quando comparada ao desenvolvimento de novos fármacos e 

associação de mecanismos por compostos atuando em 

moléculas alvos diferentes, proporcionando ações 

diversificadas em todo o organismo (ELLER et al., 2015).   

A planta Sideroxylonobtusifolium- Sapotaceae, 

conhecida como quixabeira é um vegetal nativo da caatinga do 

nordeste brasileiro (PASSOS OLIVEIRA et al., 2012).  É 

dotada de copa densa e baixa, com folhas simples, cartáceas, 

glabras e brilhantes na face superior. Apresenta 

inflorescências em fascículos axilares, com 2-20 flores 

esbranquiçadas, perfumadas e discretas, formadas em 

outubro e novembro. Possui frutos do tipo drupa, lisos, com 

polpa suculenta de sabor doce (SILVA et al.,2012). O 

amadurecimento dos frutos de S. obtusifoliumocorre durante 

os meses de janeiro e fevereiro, produzindo anualmente 

grande quantidade de sementes, dispersas geralmente por 
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animais silvestres que se alimentam da polpa do fruto 

(REBOUÇAS et al., 2012). Em Alagoinha, PE, a floração de S. 

obtusifolium foi relatada na estaçãochuvosa, com frutificação 

no período chuvoso e formaçãode folhas novas na transição 

do período chuvoso parao seco (KIILL et al., 2014). 

 O conhecimento da medicina popular surgiu através da 

união dos saberes da cultura indígena com as influências dos 

povos da Europa e África. O Brasil tem um grande patrimônio 

no que diz respeito a esse conhecimento popular, pela vasta 

biodiversidade que integra seus biomas (CORREIA, 2015). A 

quixabeira é comumente usada em forma de chás, com 

indicação popular para diversas finalidades, como gastrite, 

cólicas, problemas renais, úlcera duodenal, azia e problemas 

cardíacos (AQUINO et al., 2016), apresentando importantes 

propriedades farmacológicas como anti-inflamatória, 

antimicrobiana, analgésica e antioxidante (LEITE et al., 2015; 

FIGUEIREDO; LIMA, 2015; PEREIRA et al., 2016). A casca da 

quixabeira é utilizada pela população para o tratamento de 

gripe, infecções em geral e na cicatrização de ferimentos 

(PAULINO et al.,2012). 

Atualmente, a resistência bacteriana vem sendo 

considerada, além de um problema de saúde pública mundial, 

um obstáculo para o sucesso terapêutico dos antibióticos 

disponíveis no mercado. Diante disso, devido à seleção de 

microrganismos patogênicos mutantes resistentes a esses 

medicamentos, o uso de antimicrobianos de origem natural 

torna-se uma alternativa eficaz e econômica (ELLER et al., 

2015).A utilização de produtos de origem natural tem sido uma 

opção estudada, visando obter substâncias decapacidade 
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antimicrobiana comprovada, aliada a menor resistência 

esperada dos microrganismos (ALMEIDA et al., 2012). 

As linhagens patogênicas de Escherichia coli(E. coli) 

têm sido identificadas nos humanos como causa primária de 

infecções no trato urinário, meningite neonatal, septicemia 

nosocomial e enterites. Pseudomonasaeruginosa (P. 

aeruginosa) pode causar infecções nosocomiais graves, com 

elevada letalidade. Atualmente, está entre as principais 

bactérias causadoras de infecções hospitalares. Outra 

característica desta espécie é a resistência cruzada aos 

antimicrobianos, que resulta da co-resistência, ou seja, da 

presença de múltiplos mecanismos de resistência num único 

hospedeiro levando à resistência a múltiplos fármacos. 

Staphylococcus aureus(S. aureus) é uma espécie bacteriana 

de maior interesse clínico, principalmente em ambiente 

nosocomial. Está relacionada com diversas infecções em 

seres humanos (LEANDRO et al.,2013). 

Assim, Aquino et al. (2016), realizaram um estudo com 

afraçãometanólica das folhas da quixabeira para avaliação de 

sua atividade anti-inflamatória e antibacteriana. Para tanto, as 

orelhas de camundongos foram tratadas topicamente com 20 

µL do extrato da planta nas concentrações de 25/50  mg/mL e 

em seguida induziram edema no local. Observaram que houve 

uma redução significativa do edema nos animais (em torno de 

50%), nas duas concentrações, quando comparado ao grupo 

controle. Para avaliação da atividade antibacteriana, utilizaram 

cepas de S. aureus, P.aeruginosas e E.coli. Foi realizado o 

teste para determinação da concentração inibitória mínima 

(CIM) e o resultado obtido mostrou uma concentração 

clinicamente irrelevante para as três cepas (≥1024 µg/mL). 
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Porém, ao avaliar a atividade moduladora do extrato, 

observou-se que o mesmo apresentou sinergismo quando 

combinado com a gentamicina e amicacina nas cepas de 

Staphylococcus aureus. Em relação às cepas de 

Pseudomonasaeruginosas e Escherichia coli, houve efeito 

sinérgico apenas na associação com a amicacina, enquanto 

que com a gentamicina houve antagonismo. 

As bactérias Gram negativas, como é o caso das 

espécies Pseudomonasaeruginosas e Escherichia coli, 

apresentam vários mecanismos de resistência a diversas 

classes de medicamentos. Linhagens multirresistentes 

expressam enzimas capazes de provocar alterações na 

estrutura do antibiótico fazendo-o perder a sua funcionalidade 

através de reações como a acetilação, poliadenilação e 

fosforilação (AQUINO et al., 2016). A dupla membrana 

apresentada pelas bactérias Gram negativas, forma uma 

estrutura complexa, sendo responsável pela menor 

sensibilidade destes microrganismos frente aos extratos 

vegetais (ELLER et al., 2015). 

A ação sinérgica dos produtos naturais junto aos 

antimicrobianos utilizados no tratamento terapêutico 

geralmente determina uma diminuição na sua CIM. Os 

metabólitos presentes no extrato metanólico de S. 

Obtusifolium podem aumentar a absorção de antibióticos por 

propiciarem aumento da permeabilidade da membrana celular, 

causando interferências no funcionamento das enzimas 

bacterianas (FIGUEREDO et al.,2013). Os antagonismos 

observados entre os antibióticos e os compostos do extrato 

metanólico da quixaba, segundo Aquino et al. (2016), podem 

estar associados a fatores como a quelação do antibiótico ou a 
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fatores de ligação dos compostos a locais específicos dos 

antibióticos, reduzindo seu espectro de atividade. 

Costa et al. (2012) avaliando a atividade antibacteriana 

do extrato hidroalcoólico (70%) de S. obtusifolium, revelaram 

que o mesmo apresentou atividade antibacteriana contra 

Enterococcusfaecalis nas concentrações de 50% e de 100%. 

Para o ensaio, utilizaram o teste de difusão em ágar (formação 

de halo de inibição) e o extrato da planta apresentou halos 

medindo 12,61 mm e 10,29 mm para as concentrações de 

100% e 50%, respectivamente.   

A atividade antibacteriana de S. obtusifolium também foi 

testada por Rocha et al. (2013), através da técnica da 

microdiluição em caldo. Os autores observaram que os 

extratos etanólicos (70%) da casca e da folha da planta, 

demonstraramatividade antimicrobiana contra o S. aureus, 

com CIM e concentração bactericida mínima (CBM) no valor 

de 3,13µl/mL para o extrato da casca e de 12,50µl/mL para o 

da folha.Por outro lado, o Enterococcusfaecalisapresentou 

resistênciaapenas parao extrato da folha, revelando valores de 

6,25µl/mL e 12,50 µl/mL (CIM e CBM respectivamente) para o 

extrato da casca, e obtendo o valor de CIM de 12,50 µl/mL 

para o extrato da folha. 

Os microrganismos da microbiota bucalpodem viver 

harmonicamente ou, quando há desequilíbrio na homeostase, 

podem provocar doenças no indivíduo, tais como cárie, 

doença periodontal e candidose oral (CARTAXO-FURTADOet 

al., 2015). Os biofilmes orais são compostos de pequenas 

colônias de origem bacteriana, organizadas em uma matriz 

composta de água, polissacarídeos extracelulares, proteínas, 

sais, e células. Sabe-se que existem associações 
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intrabacterianas específicas em biofilmes dentários, que 

representam o principal agente etiológico de várias doenças 

periodontais, sendo o Streptococcusmutans (S. mutans) e 

Streptococcussobrinus (S. sobrinus) as principais espécies 

associadas à cárie dentária (SAMPAIO et al.,2017). 

Streptococcusmutans é um dos patógenos primários 

responsáveis pela cárie dentária. Na presença de açúcar, 

principalmente sacarose, produz glucanos insolúveis em água 

que se acumulam na superfície dentária como um biofilme que 

serve como base para o desenvolvimento de comunidades 

polimicrobianas (AHMED et al., 2014). 

As interações entre bactérias e fungos ocorrem 

geralmente em seres humanos e podem influenciar a transição 

de um estado saudável para um estado doente. 

Candidaalbicans é uma levedura frequentemente encontrada 

em biofilmes dentários, que aumenta a produção de 

exopolissacarídeos e consequentementeo acúmulo de massa 

microbiana, além de ser responsável pela candidose oral, a 

infecção fúngica mais comum em seres humanos (SAMPAIO 

et al.,2017;FALSETTA et al.,2014). 

 O gênero Candida compreende cerca de 200 

espécies de leveduras.  Apesar daC.albicans representar a 

maioria das infecções causadas por Candida, nos últimos 

tempos, a prevalência de outras espécies do gênero na boca 

como C. glabrata, C. tropicalis, C. krusei, C. dubliniensis e C. 

parapsilosis pareceter aumentado como agentes patogênicos. 

Foi relatado que espécies de Candida ocorrem como 

comensais no epitélio oral e orofaríngeo normal de até 60%de 

indivíduos imunocompetentes e não hospitalizados que são 
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livres de candidose oral clinicamente detectável (FOURIE et 

al.,2016). 

Ainda há um número limitado de agente antifúngicos 

disponíveis no mercado, além disso, muitos têm o mesmo 

mecanismo de ação devido aos poucos alvos conhecidos na 

célula fúngica (PIERCE et al.,2013). Esses medicamentos 

algumas vezes mostram-se ineficazes contra resistência 

microbiana (RAMAGE et al., 2012), o que proporciona 

infecções fúngicas persistentes e recorrentes. Além disso, 

alguns medicamentos antifúngicos sintéticos são tóxicos para 

as células do hospedeiro pela similaridade dos componentes 

das células fúngicas e humanas, como os esteróis (PEREIRA 

et al.,2016). 

Para o tratamento da candidose oral a conduta clínica 

tem levado ao uso de antifúngicos sintéticos, representados 

pela Anfotericina B e Nistatina, bem como os derivados 

azólicos (miconazol, fluconazol, itraconazol e voriconazol). 

Porém, o amplo uso destes agentes tem chamado atenção 

para o desenvolvimento de espécies resistentes (ALMEIDA et 

al., 2012). 

Diante disto, Pereira et al. (2016), estudando a atividade 

antifúngica da planta S. obtusifolium, afirmam que o extrato 

hidroalcoólico bruto a 70% de suas folhas mostrou fraca 

atividade antifúngica frente a Candidaalbicans. Porém, a 

fração n-butanólica do extrato revelou forte atividade inibitória 

sobre o crescimento de C. albicans, apresentando CIM de 

62,5 µg/mL e concentração fungicida mínima (CFM) de 250 

µg/mL. Relataram ainda que, a fração foi capaz de se ligar ao 

ergosterol da membrana plasmática da célula fúngica, 
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induzindo a formação de poros e consequentemente aumento 

de sua permeabilidade. 

Assim, Sampaio et al. (2017), avaliando a atividade 

antimicrobiana das frações do extrato hidroalcoólico (70%) da 

planta S. Obtusifolium contra as espécies 

Streptococcusmutans, Streptococcusparasanguinis, 

Streptococcussalivarius, Streptococcusoralise 

Candidaalbicans, observaram que as frações diclorometano e 

n-butanólica do extrato hidroalcoólico da quixabeira 

apresentaram uma atividade inibitória no crescimento de C. 

albicans, revelando uma CIM de 250 µg/mL e CFM de 500 

µg/mL, com isso a planta apresenta-se com um potencial 

fungicida, com a relação entre CFM e CIM (CFM/CIM) igual a 

2. Em relação às espécies bacterianas, não houve atividade 

antibacteriana satisfatória. 

A presença de flavonoides na fração n-butanólica do 

extrato hidroalcoólico bruto de S. obtusifoliumpode favorecer 

sua atividade anti-Candida (PEREIRA et al.,2016).  

Flavonoides extraídos das diversas espécies de plantas têm 

um forte efeito inibitório na formação e atividade metabólica do 

biofilme de Candidaalbicans (ONSARE;ARORA,2014), o que 

pode caracterizar essa planta como um potencial agente 

antifúngico.Além disso, segundo Aquino et al. (2016), os 

flavonoides são eficazes como antibacterianos, podendo 

formar proteínas solúveis que se ligam à parede celular do 

microrganismo, como também podendo causar a ruptura da 

membrana plasmática. A atividade antibacteriana dos 

flavonoides é devido à sua capacidade em formar complexos 

com proteínas solúveis extracelulares que se ligam na parede 

celular da bactéria (LEANDRO et al., 2013). 
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Fatores como as diferenças regionais quanto ao local 

de coleta das plantas e diferentes concentrações do extrato 

testado entre os experimentos podem interferir na capacidade 

antimicrobiana das espécies vegetais em estudo. A 

sazonalidade, o tipo de solo, a temperatura e o clima também 

podem interferir. O método utilizado na preparação do extrato 

e a parte da planta utilizada são cruciais para desbloquear o 

potencial dos constituintes bioativos das espécies de plantas 

em estudo (SAMPAIO et al., 2017). 

O sucesso da terapia antimicrobiana está em satisfazer 

os requisitos aparentemente contraditórios de manter o 

biofilme em níveis compatíveis com a saúdebucal, mas sem 

interromper as propriedades benéficas da microbiota 

residente. Um grande desafio para o futuro será o 

desenvolvimento de produtos com eficácia clínica satisfatória, 

preservando os benefícios da microbiota bucal (SAMPAIO, 

2014).  

As dores agudas nociceptivas, inflamatórias e 

neuropáticas dependem, em alguns graus, da ativação 

periférica do neurônio aferente sensorial primário. Esses 

neurônios podem ser ativados por um leque de mediadores 

inflamatórios, tais como histamina, serotonina, prostanoides e 

bradicinina. Diante disso, a inibição das ações desses 

mediadores torna-se uma estratégia no desenvolvimento de 

drogas analgésicas e anti-inflamatórias (DE AQUINO et al., 

2017). 

Em um estudo feito por De Aquino et al. (2017), foi 

isolado o radical N-metil-(2S,4R)-trans-4-hidroxi-L-Prolina 

(NMP) do extrato metanólico das folhas de S. obtusifolium e 

testado em modelos experimentais de nocicepção e 
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inflamação. Os autores utilizaram o teste formalina nas patas 

direitas traseiras de camundongos como modelo de avaliação 

inflamatória e foi feita a indução do edema de pata por 

carragenina, usando uma concentração de 25, 50 e 100 

mg/kg,i.p. de NMP nos dois testes.  Além disso, foi avaliada a 

liberação da mieloperoxidase, uma enzima largamente 

expressada em neutrófilos, utilizando-se células sanguíneas 

humanas. Os resultados mostraram que o NMP (25, 50 e 100 

mg/kg,i.p.)  reduziu o tempo de lambida na primeira fase 

(neurogênica) em 35,42 e 50%, respectivamente. Um efeito 

mais intenso foi observado na segunda fase (inflamatória) em 

que as mesmas concentrações diminuíram o tempo de 

lambida em 30,61 e 78% respectivamente quando comparado 

aos controles. Afirmam, desse modo, que o teste formalina 

indicou a efetividade do NMP nas duas fases do teste. No 

ensaio de indução de peritonite nos ratos usando carragenina, 

a concentração de 100mg/kg de NMP reduziu em 77% a 

infiltração das células polimorfonucleares (principalmente 

neutrófilos) quando comparado ao controle. Em relação à 

avaliação da liberação da mieloperoxidase, o NMP nas 

concentrações de 25, 50 e 100 mg/mL diminuíram em 24,31 e 

40% respectivamente a absorbância mensurada em relação 

aos controles, o que, segundo os autores, torna o NMP um 

candidato potencial em condições inflamatórias tanto agudas 

quanto crônicas. 

As espécies S. obtusifolium podem agir em sustâncias 

como prostaglandinas, leucotrienos, interleucinas e fator de 

necrose tumoral aliviando os sintomas de dor (FIGUEIREDO; 

LIMA, 2015). Além disso, apresentam importância 

etnofarmacológica atribuída a seus metabólitos secundários. 
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Os compostos ativos presentes na quixabeira mostram-se 

efetivos em processos inflamatórios e dolorosos (LEITE et 

al.,2015). O estudo fitoquímico realizado por Leite et al. (2015) 

revelou a presença de flavonoides, os quais, segundo os 

autores, são relatados como bons antioxidantes e anti-

inflamatórios e atuam inibindo a ciclo-oxigenase (COX)-2, 

óxido nítrico sintase induzível (iNOS), lipoxigenase, mono-

oxigenasemicrossomal, glutationa S-transferase, 

succinoxidase mitocondrial e NADPH-oxidase. Os flavonoides 

também inibem a produção de metaloproteinase-9 em 

queratinócitos humanos durante o processo de cicatrização de 

feridas (MAJTAN et al.,2013). Além de flavonoides, são 

encontrados no extrato etanólico bruto de S. obtusifolium 

outros compostos, tais como: taninos, fenóis totais, xantonas, 

triterpenóides e esteroides (LEITE et al.,2015). 

Leite et al. (2015) realizaram um estudo em ratos nos 

quais foi feita uma administração tópica, 2 vezes ao dia, de um 

creme contendo o extrato etanólico da entrecasca de S. 

obtusifoliumem diferentes concentrações (3,10 e 30 mg). Foi 

mostrado que o tratamento tópico dos ratos com 30mg do 

extrato da planta, diminuiu a atividade de MPO, um indicador 

de neutrófilos, após 48h da indução da ferida nos animais, 

como também, houve diminuição no número de leucócitos 

totais e polimorfonucleares. Dessa forma, segundo os autores, 

o extrato foi eficaz na redução do processo inflamatório. 

Os frutos da quixabeira são pequenas bagas que 

podem ser comidas frescas e têm cloração púrpura quando 

maduras (SILVA et al.,2012). Essa cor é devido à presença de 

antocianinas, que pertencem à classe dos flavonoides 

(FIGUEIREDO;LIMA, 2015) e são responsáveis pelas cores 
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brilhantes laranja, rosa, vermelho, violeta e azul nas flores, 

frutas e outras partes das plantas (MURTHY et al.,2012; 

JIANG et al.,2013). 

Nas últimas décadas, as pesquisas com antocianinas 

estão sendo intensificadas pelo aumento de evidências de seu 

benefício à saúde. Tem sido sugerido que as antocianinas 

protegem contra doenças cardiovasculares, alguns tipos de 

câncer, obesidade e diabetes, todos mais ou menos 

associados com sua potente propriedade antioxidante 

(LUCIOLI,2012). 

Figueiredo e Lima (2015), estudando a atividade 

antioxidante do fruto da quixabeira, relataram que as 

antocianinas, presentes em maior quantidade na casca do que 

na polpa do mesmo, apresentam elevado potencial de 

eliminação de radicais livres de 2,2-difenil-1-picril-hidrazila 

(DPPH), amplamente usados para testar a habilidade dos 

compostos para agirem na eliminação dos radicais livres ou 

doadores de hidrogênio e na avaliação da capacidade 

antioxidante. Acrescentam que o potencial antioxidante 

aumentou com a maior concentração do extrato utilizada (8,47 

e 16,95 mg/mL-1) e o tempo de reação (5, 15, 30, 60 min) 

mostrando maior capacidade de eliminação de radicais do que 

a do hidroxitoluenobutilado, que tem comprovada ação 

antioxidante. Após 5 minutos de tempo de reação, na maior 

concentração testada, as antocianinas exibiram alta 

capacidade de eliminação do radical DPPH (70,15%). 

Acrescentam, ainda, que as antocianinas presentes no fruto 

da quixabeira podem atuar como uma substancial fonte 

dietética de antioxidantes que podem promover saúde, 
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prevenir doenças e ser aplicada na indústria de alimentos 

como uma fonte de pigmentos naturais.  

Segundo Aquino et al. (2016), as folhas de S. 

obtusifolium apresentam elevada quantidade de fenóis totais, 

o que, conforme os autores, são grupos muito heterogêneos 

que protegem a planta contra fatores externos. Para os 

pesquisadores, estes compostos podem reduzir o risco de 

várias doenças, devido ao seu poder antioxidante por inibirem 

a peroxidação lipídica e a lipooxigenase. 

Devido aos escassos estudos na literatura sobre as 

propriedades anti-inflamatória, antioxidante e antimicrobiana 

do vegetal Sideroxylonobtusifolium, principalmente de suas 

frações, torna-se relevante a investigação mais aprofundada 

de suas propriedades, como também, de seu efeito inibitório 

no crescimento, adesão e na formação de biofilme de 

espécies microbianas, bem como, avaliar seus possíveis 

efeitos tóxicos sobre as células.  

 

4.CONCLUSÕES  

 

Diante do exposto, conclui-se que há na literatura 

relatos da atividade anti-inflamatória, antioxidante e 

antimicrobiana da planta Sideroxylonobtusifolium, mostrando 

evidências de que o vegetal tem um potencial terapêutico, com 

uma atividade antioxidante e anti-inflamatória satisfatória. 

Além disso, estudos demonstram uma possível atividade 

antimicrobiana das frações do extrato bruto da quixabeira, 

sendo que a n-butanólica apresentou atividade antifúngica e a 

metanólica demonstrou ter ação moduladora da atividade 

antibacteriana. Porém, ainda há a necessidade de estudos 
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mais aprofundados com a planta Sideroxylonobtusifolium para 

que a mesma possa ser utilizada como um medicamento 

terapêutico.  
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RESUMO:A reabilitação protética dentária está entre os 
procedimentos mais requisitados, devido ao elevado índicede 
desdentados parciais. Existem diversas possibilidades de 
planejamento protético, estandoas próteses parciais 
removíveis (PPR) inseridas como uma opção viável, podendo 
estas serem dentossuportadasou mucodentossuportadas. 
Esse tipo de reabilitação repõem estruturas dentárias perdidas 
e tecidos adjacentes, além de preencher os requisitos de 
retenção, suporte e estabilidade. O estudo possui como 
objetivo apresentar por meio de relato de caso clínico, uma 
reabilitação protética em paciente classe 2 de Kennedy, com 
modificação 1, com espaço interoclusal reduzido, sem 
alteração de perda da dimensão vertical de oclusão. 
Apósobtenção dos modelos de estudo, avaliação radiográfica 
dos dentes pilares e montagem do caso em articulador semi-
ajustável, observou-se a invasão do espaço interoclusal por 
extrusão dos dentes antagonistas. Em seguida à confecção da 
armação metálica, realizou-se o enceramento diagnóstico 
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sobre a mesma, devido ao reduzido espaço interoclusal que 
dificultava a montagem padrão com dentes de estoque. 
Através do encerameno de diagnóstico foi possível realizar a 
prova de dentes, sendo avaliado a oclusão e dimensão 
vertical. O enceramento foi acrilizado e a PPR inferior 
instalada. Conclui-se que este tipo de reabilitação restaurou a 
função, estética e fonética sendo um procedimento reversível 
e de custo acessível, com impacto na saúde do paciente. 
Palavras-chave:Prótese parcial removível.Reabilitação 

protética. Enceramento diagnóstico. 

 

1.INTRODUÇÃO 

 

O estudo trata de relato de caso clínico de reabilitação 

oral em paciente com espaço interoclusal reduzido sem perda 

de dimensão vertical de oclusão.Analisa o procedimento da 

reabilitação oral pela utilização da prótese parcialremovível, a 

partir da exposição das vantagens e das repercussões desse 

tipo de tratamento para o paciente. 

Areabilitação oral encontra-se entre os procedimentos 

mais requisitados por pacientes odontológicos, principalmente 

para reposição de elementos dentários perdidos por causas 

variadas. Diversos são os tipos de terapêuticas empregadas 

para este fim, seja a reposição de apenas um elemento 

dentário até a reposição de vários dentes através das próteses 

parciais removíveis (PPR), podendo estas serem suportadas 

por dentes, pela mucosa ou pela associação dos dentes e da 

mucosa (SCZEPANIK, 2012; CAVALCANTI; DE OLIVEIRA; 

BATISTA, 2016). 

A prótese parcial removível é um tratamento largamente 

usado como opção às próteses parciais fixas, convencionais 
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ou sobre implantes, principalmente pela conhecida rapidez de 

confecção e reversibilidade (SOUZA; SILVA; LELES, 2009).No 

caso de tratamentos provisórios, não há necessidade de 

preparo dental, sem deixar, entretanto, de se restabelecer a 

dimensão vertical de oclusão e de permitir que o paciente se 

adapte à nova dimensão bucal até que haja a finalização do 

planejamento e da execução do tratamento reabilitador oral 

definitivo (CESTO et al., 2015). 

As PPRs são aparelhos ortopédicos de baixo custo e 

relativa facilidade de confecção pelo protético, podendo atingir 

amplamente a população. Quando devidamente planejadas, 

são empregadas na recuperação da função mastigatória, 

fonética e estética de um indivíduo. Ao confeccionar uma PPR, 

é imprescindível, entre outros aspectos, verificar a dimensão 

vertical de oclusão (DVO), sendo esta uma medida entre 

quaisquer dois pontos em meio amaxila e mandíbula quando 

ocorre máxima intercuspidação entre estas duas estruturas 

(SCZEPANIK, 2012; DO NASCIMENTO COLARES, 2016). 

Para que se tenha um correto diagnóstico de DVO e 

Espaço interoclusal, deve-se avaliar em exame clínico 

características como:perda de contenção posterior, histórico 

de desgastes dentários, distância interoclusal além de 

avaliação fonética e perfil facial do paciente (SCZEPANIK, 

2012; DO NASCIMENTO COLARES, 2016; DANTAS, 2013).  

Em pacientes que se constata diminuição da DVO e 

Espaço interoclusal reduzido, várias são as intervenções 

terapêuticas disponíveis: PPR do tipo Overlay, confecção de 

restaurações ou a associação destas de modo a recuperar a 

dimensão, minimizar sintomatologia dolorosa caso haja 

desequilíbrio da oclusão além de reestabelecer o plano oclusal 
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(CAVALCANTI; DE OLIVEIRA; BATISTA, 2016; CABEÇAS 

JUNIOR; CALDARELLI; LINO JUNIOR, 2016). 

Com base nestas premissas, o objetivo deste trabalho é 

apresentar,através de relato de caso clínico, uma reabilitação 

oral em um paciente com espaço interoclusal reduzido,não 

havendo perda de dimensão vertical de oclusão, e analisar as 

variadas implicações então decorrentes. 

O estudo é justificado pela utilidade prática de se 

conhecer as repercussões e os benefícios que permeiam a 

utilização das próteses parciais removíveis como um método 

de reabilitação oral satisfatório ao paciente.A confecção de 

PPRse revelou um procedimento bastante aceito e acessível 

para o restabelecimento da ausência dos elementos dentários. 

 

2.MATERIAIS E MÉTODO 

 

Paciente do gênero feminino, J.L.G, com58 anos, 

leucoderma, procurou o serviço odontológico se queixando de 

ausências dentárias múltiplas. Foi realizado o exame clínico e 

também o exame radiográfico, momento no qual foram 

observadas ausências dos elementos 36, 44, 45, 46, 47 e 48 

(Fig. 1).  

A classificação do arco inferior edêntulofoi classe II, 

modificação I, de Kennedy. Após a montagem em articulador 

semi-ajustável, ficou evidenciado um reduzido espaço 

interoclusal (Fig. 2) devido a extrusão dos elementos 14, 15 e 

16. Em anamnese nada digno de nota foi relatado em relação 

a sua saúde geral. 
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Figura 1. Aspecto inicial da paciente em primeira consulta. 

 

Fonte: Elaborada pelos autores. 

Figura 2. Aspecto do espaço interoclusal e extrusão dos 
dentes 14, 15 e 16. 

 

Fonte: Elaborada pelos autores. 
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A partir do diagnóstico foi planejada a reabilitação com 

prótese parcial removível, classe II modificação I de Kennedy, 

realizando assim todo protocolo de confecção de uma prótese 

parcial removível tais como: moldagem inicial, modelo de 

estudo, delineamento, desenho da armação metálica, preparo 

de boca, moldagem funcional, modelo de trabalho.  

Após obtenção do modelo de trabalho, o caso foi 

montado em articulador semiajustável. O modelo superior foi 

montado pelo uso do arco facial. Foi confeccionado um JIG de 

Lúcia, reprogramador neuromuscular (Fig. 3)para registrar a 

posição da mandíbula em Relação de Oclusão Centrica 

(ROC), estabelecendo a relação horizontal com a maxila. Em 

seguida foi determinada a relação vertical registrando a 

dimensão vertical de oclusão (Fig. 4 e Fig. 5) e posteriormente 

montado em articulador semi-ajustável. 

 

Figura 3. JIG de Lúcia em posição após ajustes e testes 
fonéticos. 

 

Fonte: Elaborada pelos autores. 
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Figura 4.Registro interoclusal com pasta zinco enólica 
(lado esquerdo). 

 

Fonte: Elaborada pelos autores. 

 
Figura 5. Registro interoclusal com cera. 

 

Fonte: Elaborada pelos autores. 
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Devido a dificuldades do caso, foi necessário substituir 

os dentes de estoque por um enceramento diagnóstico 

completo sobre a sela da armação metálica(Fig. 6)de acordo 

com a dimensão vertical de oclusão estabelecida, encerando 

os elementos dentários 34, 35 e 36 sobre a armação metálica 

(Fig. 7). Além disso, realizou-se enceramento complementar 

da anatomia dos dentes anteriores que estavam desgastados. 

 

Figura 6. Enceramento diagnóstico. 

 

Fonte: Elaborada pelos autores. 

Figura 7.Visão oclusal do enceramento diagnóstico do 
arco inferior. 
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Fonte: Elaborada pelos autores. 

Foi realizada uma moldagem do enceramento 

diagnóstico sob a prótese finalizada (Fig. 8) com silicone de 

adição (Silicone de Adição Express XT-3M), com o objetivo de 

obter um molde e preenche-lo com resina bisacrilica3M 

Protemp4, na cor A2. Através de uma pistola com cartucho e 

pontas para automistura foi injetada a resina no molde 

obtendo um mockup. 

 

Figura 8. Prótese finalizada após acrilização. 

 

Fonte: Elaborada pelos autores. 

 
Esse Mockup possibilitou para a paciente a visualização 

do aspecto estético do enceramento de diagnóstico (Fig. 9). 
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Figura 9.Aspecto imediato após utilização de resina 
bisacrílica. 

 

Fonte: Elaborada pelos autores. 

 
Foram restaurados os elementos 43, 42, 41, 31, 32 e 

33, sendo realizado condicionamento com ácido fosfórico a 

37% (Dentsplay, com coloração azul, o que propicia facilidade 

na visualização e controle na aplicação), aplicação de 

adesivo(Adesivo Adper Single Bond 2;3M)e posteriormente 

resina composta (Z250;3M) nas cores A3 esmalte e A3 

dentina, mimetizando os dentes circunjacentes(Fig.10). 

Após a aplicação da resina composta,foi realizado 

acabamento com disco de feltro, brocas com granulação FF e 

discos de lixa com diferentes granulações, diminuindo assim a 

rugosidade e aumentando a lisura superficial (Kit de Pontas 

Diamantadas Grana Fina e Ultrafina KG Sorensen). 
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Figura 10.Resultado final com a prótese e restaurações. 

 

Fonte: Elaborada pelos autores. 

 

Atendendo à queixa com relação à estética do 

elemento, foi realizada substituição de restauração 

subgengival de amálgama, classe V em vestibular do 

elemento 14. Com a ajuda de uma broca esférica em alta 

rotação foi retirada restauração em amálgama, realizando 

então profilaxia com pedra pomes e água. Após isto, foi 

inserido um fio retrator embebido em solução hemostática, 

seguido do protocolo de ácido e adesivo e restauração com 

resina composta A2 dentina e esmalte (Fig. 11). 
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Figura 11. Resultado final com a prótese e restaurações. 

 

Fonte: Elaborada pelos autores. 

 
3.RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

A ausência parcial ou total dos dentes é umfenômeno 

que afeta diferentes aspectos da vida dos indivíduos enquanto 

membros de uma comunidade, incluindo fatores objetivos 

como a redução da capacidade mastigatória e o acometimento 

da aparência e saúde geral do paciente (GERTZ et al., 2011). 

A reabilitação protética torna-se, então, relevante para que a 

reintegração social de pacientes odontológicos parcialmente 

ou totalmente desdentados seja concretizada (GOIATOet al., 

2013). 

Na literatura, autores demonstraram êxito ao relatarem 

utilização de PPR com recobrimento oclusal em pacientes com 

DVO comprometida, colapso oclusal posterior, desgaste 
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dentário severo além de ausência de dentição posterior. No 

presente caso, foi planejado a confecção de uma PPR com 

enceramento diagnóstico sobre armação metálica e 

restauração dos dentes antes anteriores com resina composta 

(MARTINS, 2015; MENESES, 2015). 

Um tratamento semelhante se dá por uso de uma 

Overlay, constatando um custo e tempo maior de reabilitação 

que os de restaurações, porém com maior reversibilidade do 

caso (MESKO, 2016; NETO; DAS NEVES; JUNIOR, 2013).A 

paciente do caso em questãofez escolha por restaurar os 

elementos com resina composta, por questões financeiras, já 

que esse é um tratamento com baixo custo, alcançando 

mesmo assim níveis aceitáveis de estética, conforto e função 

mastigatória. 

O restabelecimento da relação maxilomandibular é 

imprescindível para uma correta reabilitação oral que, quando 

executada, restaura a estética e a função perdidas (DA SILVA 

JORGE, 2016; SAKIMA et al., 2013). 

Há casos em que ocorre alteração da DVOdevido a 

desgaste acentuado dos elementos dentais. É indispensável, 

portanto, o restabelecimento da nova condição de normalidade 

oclusal, através da utilização de próteses provisórias ou de um 

dispositivo neuromuscular, até o paciente relatar conforto 

(NETO; DAS NEVES; JUNIOR, 2013; BOHNER, 2013; SILVA, 

2016).  

A paciente não relatou sintomatologia dolorosa prévia 

associada à disfunção temporomandibular. Após o tratamento 

reabilitador, tambem não houve queixa de dor associada ao 

aumento da DVO. Houve desconforto na região de 

extremidade livre, mesmo havendo todos os cuidados com 
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uma moldagem funcional, ajustes oclusais e na base da resina 

acrílica. Entretanto, o resultado geral quanto ao tratamento foi 

de satisfação. 

O sucesso do tratamento e os demais avanços obtidos 

na qualidade das próteses removíveis têm impactado a saúde 

das pessoas, comincidência direta no aumento da qualidade 

de vida dos indivíduos (LIMA; ALBUQUERQUE, 2016).Seja 

qual for o tipo de prótese dental opcionada, a reabilitação oral 

influencia psicossocialmente a vida dos indivíduos, já que a 

condição de desdentado indiscutivelmente traz prejuízos à 

função mastigatória e à saúde sistêmica das pessoas, sendo 

que o reabilitado reconstitui sua imagem pessoal, social e a 

citada qualidade de vida (BELONI, 2013). 

A prótese parcial removível também pode se revelar 

como uma eficaz ferramenta de restabelecimento da dimensão 

vertical de oclusão em pacientes,sendo meio de execução 

para uma reabilitação definitiva criteriosa e uma melhora na 

sintomatologia apresentada pelos pacientes no início do 

tratamento proposto (MUKAI et al., 2010).Essa ferramenta foi 

aplicada nesse relato de caso, mesmo em se tratando de 

reabilitação em paciente sem perda de dimensão vertical de 

oclusão. 

Existem diversos métodos para registros intermaxilares. 

Os mais empregados na prática odontológica são o método da 

deglutição, manipulação manual e o uso de dispositivos tais 

como o Jig de Lucia (CAVALCANTI; DE OLIVEIRA; BATISTA, 

2016; DO NASCIMENTO COLARES, 2016; ZANCA, 2017; DA 

SILVA JORGE, 2016; BOHNER, 2013; SILVA, 2016), sendo 

estes utilizados no caso relatado. 
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É certo que, desde a etapa de planejamento da prótese, 

o cirurgião dentista deve previamente orientar os pacientes no 

sentido do procedimento mais adequado de reabilitação oral, 

sendo que todos os dentes dos arcos devem interferir de uma 

maneira benéfica para o funcionamento da peça.Tal conduta 

foi observada pelos profissionais envolvidos no caso objeto do 

relato ofertado, tanto que a satisfação com a intervenção bucal 

realizada foi concreta. 

 
4.CONCLUSÕES 

 

O enceramento diagnóstico sobre armação metálica, 

objeto do relato apresentado, se revelou como 

umasoluçãoeficaz de conduta, possibilitando a confecçãode 

uma prótese parcial removível em reduzido espaço 

interoclusal,como foi percebido na paciente. Reabilitou, com 

procedimentos reversíveis, a função, a estética e a fonética, 

mantendo os requisitos de retenção, suporte e estabilidade. 
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RESUMO: Com o passar dos tempos vem se mostrando 
crescente a busca por um sorriso agradável e em equilíbrio 
com os demais aspectos faciais, uma vez que a aparência é 
considerada um fator de influência relevante, tanto nas 
relações interpessoais quanto nos aspectos emocionais, 
sendo o sorriso o primeiro ponto para o qual as pessoas 
direcionam o olhar. Para a obtenção de um melhor 
desempenho clínico durante a realização de procedimentos 
restauradores estéticos, é necessário que o cirurgião-dentista 
desenvolva a capacidade de enxergar de forma mais ampla o 
seu paciente, respeitando os princípios de macroestética, que 
envolvem a face, o periodonto de proteção e os dentes, 
quando dispostos em grupo. É interessante que se faça uma 
avaliação minuciosa e individual do dente, abordando os 
princípios de microestética. No entanto, tais aspectos apesar 
de importantes são passíveis de adequação, tendo em vista 
que a personalidade e a opinião do paciente contam como 
mais decisivos. Dessa forma, o trabalho em questão 
fundamenta-se em uma revisão literária a fim de ressaltar a 



PRINCÍPIOS ESTÉTICOS A SEREM CONSIDERADOS DURANTE UMA 
REABILITAÇÃO ORAL: REVISÃO DE LITERATURA 

430 
 

importância da realização de uma avaliação criteriosa e 
integrada de todos os aspectos dento-faciais, utilizando como 
parâmetros os princípios de macroestética e microestética 
aplicados à dentística, aspirando esmerar cada vez mais o 
sucesso clínico nos procedimentos restauradores estéticos, 
uma vez fundamentados pela literatura científica. 
Palavras-chaves: Estética. Ortodontia. Estética dentária. 
 
1 INTRODUÇÃO  
 

É crescente a busca por procedimentos estéticos nos 

dias atuais, o que naturalmente explica a demanda de 

pacientes que recorrem aos profissionais que têm habilidade 

técnica para realizar tais apelos (MACHADO, 2014).  

Por meio de um estudo realizado no século XX, ficou 

perceptível para o cientista Alfred Yarbus, que ao analisar 

fotografias, o sorriso e os olhos eram os primeiros pontos para 

os quais as pessoas direcionavam o olhar. Uma explicação 

viável para esse evento está relacionada ao dinamismo que é 

intrínseco a estes pontos, em divergência com as demais 

estruturas inertes da face; somado ao contraste das cores 

existentes nos olhos e na boca (MACHADO, 2014). 

Além de protagonizar a estética facial, o sorriso é 
importante na percepção das várias representações 
emocionais dos indivíduos. Além disso, as pessoas 
contempladas com um sorriso harmonioso e dentro dos 
padrões estéticos, são vistas como mais inteligentes, tendo 
mais oportunidades no mercado de trabalho (MACHADO, 
2014). 

Durante o planejamento do sorriso, inúmeras 
características podem ser combinadas ou relacionadas à face, 
tornando o sorriso mais ou menos atraente. É importante que 
se faça uma avaliação criteriosa e integrada, de modo a 
garantir a máxima harmonia possível entre os princípios de 
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microestética, que se referem aos dentes propriamente ditos: 
forma, cor, dimensões e aspectos; e de macroestética, que se 
referem às características pertencentes ao rosto (face) de 
forma geral (BRANDÃO; BRANDÃO, 2013). 

Este estudo objetiva discorrer sobre a importância da 
utilização de parâmetros estéticos na prática clínica, 
associados a uma cautelosa avaliação prévia dos princípios 
responsáveis pela construção de um sorriso esteticamente 
agradável. Estimulando a sua prática pelos cirurgiões-
dentistas e norteando o planejamento estético, para que 
alicerçados por previsibilidade científica, consigam obter 
sucesso durante o processo de criação de uma melhor 
aparência e elevação da auto-estima dos pacientes. 

 
2 MATERIAIS E MÉTODO 
 

O presente trabalho, a partir de uma revisão literária, 
realizou um levantamento bibliográfico nas principais bases de 
dados online, onde foram selecionados artigos de pesquisa, 
revisão, e ainda relatos de caso, a partir dos seguintes 
descritores: Estética; Ortodontia; Estética dentária. Foi 
utilizada a busca manual em listas de referências dos artigos 
selecionados. Foram adicionados 4 livros considerados 
relevantes para este estudo. 

Como métodos de escolha, os trabalhos deveriam 
apresentar critérios previamente estipulados, tais como: serem 
publicados ou revisados no período de 2012 a 2017; textos 
disponíveis de forma completa, apresentando metodologia 
detalhada e temática coerente com a qual o trabalho se refere. 
Foram excluídos os trabalhos que não cumpriam com tais 
exigências. 
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3 RESULTADOS E DISCUSSÃO  
 
Considerando a macroestética, o profissional deve 

avaliar princípios estéticos e funcionais, as relações e o 
formato da face, o tipo de sorriso, o tipo de lábio, as estruturas 
musculares, o contorno gengival, as papilas interdentárias, os 
zênites gengivais, o alinhamento dentário, as linhas médias 
facial e dentária, a inclinação axial, a proporção entre os 
dentes e a exposição dentária, obtendo assim um resultado 
estético integral (ALVES, 2014; BORGES, 2015). 
  Com relação à estética da face, muito já se discutiu 
sobre as suas diversas repercussões na vida das pessoas. 
Tornou-se possível compreender o efeito que a estética da 
face causa sobre a comunicação social e o julgamento de uma 
determinada pessoa, uma vez que pessoas atraentes recebem 
avaliações mais positivas do que aquelas consideradas pouco 
atraentes. Uma das principais razões pelas quais as pessoas 
procuram os consultórios dos ortodontistas ou dos cirurgiões 
maxilofaciais, tem sido o forte desejo de aperfeiçoar a sua 
aparência (ESLAMI; OMIDKHODA; SHAFAEE; 
MOZHDEHIFARD, 2016).  

Um perfil é considerado normal quando a união entre 

três pontos de referência da face (glabela, subnasal e ponta 

do mento – pogônio) proporciona a formação de um ângulo 

com amplitude aproximada de 170°. Quando a angulação 

formada pela união desses três pontos diminui, percebemos 

uma convexidade na face, o que configura um perfil convexo. 

Quando a união entre os três pontos de referência forma uma 

angulação superior a 180°, apresenta um perfil côncavo 

(SILVA; LUND, 2016). É perceptível que uma relação 

harmoniosa entre os componentes faciais tornam-se 

responsável pela estética do perfil.  

Um perfil estético exerce forte influência durante a 

etapa de planejamento do tratamento ortodôntico, uma vez 
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que quaisquer contratempos durante essa fase podem afetar a 

satisfação do paciente quanto aos resultados alcançados. O 

ortodontista deve levar em consideração a opinião do 

paciente, porque muitas vezes a percepção de um perfil 

estético difere do profissional para o paciente (ESLAMI; 

OMIDKHODA; SHAFAEE; MOZHDEHIFARD, 2016).  

A linha E (Plano de Ricketts) trata-se de uma linha que 
une a ponta do nariz à ponta do mento. É essencial durante a 
análise do perfil e, quando associada à avaliação labial, indica 
o tipo de perfil de cada pessoa. Para que um perfil seja 
considerado normal, os lábios superior e inferior devem estar 
afastados 4 e 2 mm da linha (plano) de Ricketts (SILVA; 
LUND, 2016). 

O ângulo nasolabial é estabelecido pela união de duas 

linhas, uma que tangencia a base do nariz e outra que 

tangencia a margem externa do lábio superior. Os ângulos 

tendem a variar de 90° a 95° nos homens e 100° a 105°nas 

mulheres, em perfis tidos como normais (SILVA; LUND, 2016). 

A linha média facial trata-se de uma reta disposta 

verticalmente. Para a sua demarcação, os pontos de 

referência são a glabela, o filtro e o mento. Para conferir um 

aspecto esteticamente agradável à face, é necessário que 

essa linha esteja centralizada e o mais perpendicular possível 

à linha interpupilar (SILVA; LUND, 2016). 

 A linha interpupilar é uma linha que passa pelo centro 

dos olhos e está paralela ao plano oclusal numa condição 

estética satisfatória, servindo como referencial para a 

avaliação da oclusão (SILVA; LUND, 2016). 

A borda incisal apresenta relevância estética e 

funcional, uma vez que promove a desoclusão dos dentes 

posteriores quando estão sendo realizados os movimentos 

excursivos e contribui para a fonação. Deve estar localizada 
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entre as porções seca e molhada do lábio, tornando mais fácil 

a avaliação estética do sorriso (SILVA; LUND, 2016). 

Com base na quantidade de exposição da gengiva e 

dos dentes, pode-se classificar o sorriso em alto, médio e 

baixo (FONSECA et al., 2014). Um sorriso estético pode 

apresentar certa quantidade de exposição gengival. Uma 

pesquisa sucedida na Universidade Federal da Bahia - UFBA 

apresentou 3,0 mm como o limite de exposição. Sorrisos com 

até 3,0 mm de exposição gengival são admissíveis ao passo 

que valores superiores são conferidos a sorrisos não estéticos 

(MACHADO, 2014). 

Um sorriso alto é aquele que expõe todo o comprimento 

dos dentes superiores e uma faixa igual ou superior a 3 mm de 

gengiva. Um sorriso médio é aquele que exibe de 75% a 100% 

da coroa dos dentes superiores, a ponta das papilas 

interdentais e até 3mm de tecido gengival. E um sorriso baixo 

caracteriza-se por mostrar apenas 75% da altura da coroa dos 

dentes superiores (FONSECA et al., 2014). 

O sorriso mais equilibrado esteticamente é alto, com 

gengiva exposta medindo 3,0 mm seguido do médio e do 

baixo (MACHADO, 2014).  

Os lábios podem ser classificados em grossos 

(espessos), médios e finos. O lábio superior deve apresentar a 

metade do tamanho do lábio inferior (SILVA; LUND, 2016). 

Atualmente, o padrão de beleza, além de dentes perfeitos, 

caracteriza-se por lábios volumosos com maior exibição dos 

incisivos durante o sorriso, a fala e o repouso. Existem dois 

procedimentos terapêuticos capazes de aumentar a espessura 

labial, segundo a literatura: a movimentação ortodôntica e a 

utilização de substâncias preenchedoras (MACHADO, 2014). 

Inúmeras medidas e proporções presentes na literatura não 
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podem ser aplicadas universalmente, uma vez que a 

percepção estética labial varia de acordo com as influências 

socioculturais (HEIDEKRUEGER et al., 2016). 

O filtro é o centro da base do nariz (subnasal) à 

margem do contorno do lábio superior. O filtro labial é de 2 a 3 

mm mais curto que a altura da comissura labial, medida da 

base do nariz. Em indivíduos jovens, observa-se um filtro labial 

menor que a medida mencionada o que pode ser justificado 

pelo crescimento intensificado do lábio superior. Incisivos 

centrais tornam-se mais visíveis em jovens que em adultos. 

Nos adultos, a presença de um filtro labial curto ocasiona uma 

inversão no lábio superior quando em repouso, o que permite 

aos olhos do observador uma imagem pouco atraente (SILVA; 

LUND, 2016). 

Quanto ao periodonto, pode-se dividir a gengiva em 

gengiva livre, gengiva inserida e mucosa alveolar. A gengiva 

livre vai desde a margem gengival até a junção 

amelocementária, correspondendo a altura do sulco gengival, 

que mede em média 1 a 2 mm e a gengiva inserida parte do 

término da gengiva livre estendendo-se até a linha 

mucogengival, apresentando uma coloração rosada o que a 

distingue da mucosa alveolar com rica vascularização de 

vermelho-brilhante (SILVA; LUND, 2016). 

Entre às características anatômicas diferenciais do 

periodonto estão: a cor, onde uma gengiva em condições de 

saúde apresenta coloração rosada e uma gengiva inflamada 

exibe coloração vermelho intenso; o aspecto de pontilhado, 

que lembra “uma casca de laranja”, estando presente em 40% 

da população; A forma da gengiva, que é estabelecida pela 

gradativa redução de sua espessura, da extremidade da 

gengiva inserida até a margem gengival livre; a arquitetura, a 
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partir da qual é possível perceber que a gengiva na região 

vestibular está disposta mais apicalmente quando comparada 

às áreas interproximais; e o biotipo periodontal, onde um 

biotipo espesso está associado a uma exposição normal ou 

reduzida das coroas clínicas e um biotipo fino está relacionado 

a um aumento na exposição da coroa clínica (SILVA; LUND, 

2016). 

Os incisivos centrais devem ter suas margens gengivais 

na mesma altura que os caninos. Nos incisivos laterais, as 

margens devem estar discretamente abaixo dessa linha, de 

modo a garantir estética máxima ao sorriso (MACHADO, 

2014). Durante a realização dos procedimentos restauradores, 

deve-se ter cautela quando necessária a utilização dos fios 

retratores, para que seja mantida a saúde dos tecidos 

periodontais (SUDHAPALLI, 2017). 

A significância de se obter um contorno gengival 
estético é maior quando há exposição gengival ao sorrir ou 
quando se trata de um sorriso alto (BRANDÃO; BRANDÃO, 
2013). 

O zênite é definido como o ponto mais apical da coroa 

clínica, responsável por estabelecer o arco côncavo gengival. 

Sua localização é determinada pela anatomia da raiz, junção 

amelocementária e crista óssea (FONSECA et al., 2015). Nos 

dentes superiores localiza-se mais distalmente com relação ao 

longo eixo (SILVA; LUND, 2016). Através da ortodontia, pela 

posição dos bráquetes ou dobras de segunda ordem nos fios, 

se pode determinar a localização dos zênites (BRANDÃO; 

BRANDÃO, 2013). 

A curvatura incisal segue a curvatura do lábio inferior e 

deve ser avaliada frontalmente (SILVA; LUND, 2016). Tal 

aspecto é observado quando as bordas incisais dos incisivos 
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superiores se encontram abaixo das pontas de cúspides dos 

caninos superiores (MACHADO, 2014). A essa curvatura (arco 

convexo, arco curvo e arco consoante). Se o arco não 

acompanhar o contorno do lábio inferior, pode ser classificado 

de duas formas: arco plano ou reto, quando as bordas incisais 

dos dentes anteriores coincidem com as bordas dos dentes 

posteriores, não seguindo o contorno do lábio inferior; e arco 

invertido, conhecido como reverso e não-consoante, no qual o 

formato das bordas incisais encontra-se invertido, não 

acompanhando o lábio.  

Expressando em números, a discrepância em altura, do 

incisivo central para o incisivo lateral é de 1 à 1,5 mm para as 

mulheres e de 0,5 à 1 mm para os homens (MACHADO, 

2014). Uma curvatura ideal, com incisivos bem alinhados 

acompanhando o contorno do lábio inferior é importante para 

os procedimentos restauradores estéticos (MACHADO et al., 

2016). A ortodontia pode ser utilizada como recurso para 

obtenção de uma curvatura incisal adequada, através de um 

novo método para colocação dos bráquetes e/ou pela inclusão 

de dobras nos arcos ortodônticos, potencializando a extrusão 

dos incisivos (MACHADO, 2014). 

Com relação à linha média interdentária, Ferreira et al. 

(2016) utilizaram diversas fotografias de uma mesma mulher, 

as quais foram digitalmente alteradas para que fossem criados 

desvios da linha média de 1 a 5 mm para esquerda e 

posteriormente cortadas de duas formas diferentes, de 

maneira que em algumas fotos estivessem presentes os 

lábios,  o queixo e  os dois terços do nariz e em outras,  

somente os lábios. Os autores concluíram que desvios de até 

1 mm puderam ser percebidos, quando a visualização das 

estruturas que circundam o sorriso foi possível.   
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As técnicas utilizadas para correção dos desvios de 

linha média têm suas limitações, podendo em algumas 

situações estarem associadas a efeitos colaterais 

biomecânicos. O fator mais decisivo para a realização ou não 

de tais procedimentos é o quanto a percepção estética do 

sorriso ou da face do paciente está afetada pelo desvio da 

linha média (WILLIAMS; RINCHUSE; ZULLO, 2014).  

Para avaliação da inclinação axial deve ser feita a 

comparação com a linha média. Para obtenção de um sorriso 

harmonioso é necessário que todos os dentes tenham 

distoinclinações no sentido apical e mesioinclinações na 

porção incisal (SILVA; LUND, 2016).  

Aspectos como o tamanho, a largura e o comprimento 

são responsáveis pela estética do sorriso. A maioria dos 

estudos pregam que a largura média do incisivo central 

equivale à 80% do seu comprimento, embora esses valores 

possam variar entre 75 e 85%. Nos dentes naturais, o 

comprimento referente ao incisivo central varia entre 10,4 e 

11,2 mm e a largura entre 8,3 e 9,3 mm (TORRES et al., 

2013). 

 Os incisivos laterais superiores assemelham-se aos 

incisivos centrais, porém apresentem largura 2 a 3 mm inferior 

a eles. Quanto ao comprimento, a coroa do incisivo lateral 

superior é cerca de 1 a 1,5 mm mais curta que a coroa do 

incisivo central superior. Os caninos superiores têm largura 

aproximadamente 1 a 1,5mm menor que a do incisivo central 

superior. O seu comprimento varia apenas cerca de 0,5 mm 

com relação ao incisivo central superior (TORRES et al., 

2013). 

A proporção áurea determina que a largura visível do 

incisivo lateral corresponda a 62% da largura do incisivo 
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central e que a largura do canino equivalha a 62% da largura 

do incisivo lateral (MACHADO, 2014). Através de uma 

pesquisa, essa proporção foi comparada com outras, tais 

como 57%, identificando incisivos laterais mais estreitos; e 

67%, 70% e 72%, caracterizando incisivos laterais mais 

alargados. A porcentagem de 62% não pode ser aplicada 

universalmente, servindo apenas como uma média 

(MACHADO, 2014).  

 A avaliação da proporção entre o comprimento e a 

largura dos dentes anteriores pode ser feita através de um 

compasso, o qual é colocado sobre uma régua para que 

ocorra a conversão em milímetros; ou com o auxílio de um 

paquímetro. Alguns cálculos matemáticos são necessários 

para que a proporção dental seja alcançada.  Uma forma mais 

fácil para realização desse processo é a sua reprodução em 

um modelo de gesso (TORRES et al., 2013) 

Relações de assimetrias quanto ao comprimento e a 

largura são comuns e toleráveis quando discretas, porém 

quando superiores à 0,3 mm serão notadas, podendo indicar 

necessidade de correção através de tratamentos periodontais 

ou restauradores (TORRES et al., 2013). 

Corredor bucal é um espaço que se forma na cavidade 

bucal no momento do sorriso. Localiza-se entre as faces 

vestibulares dos dentes posteriores e as bochechas (SILVA; 

LUND, 2016). São três, os tipos de corredores bucais que 

existem: os amplos, que estão associados a arcos dentais 

maxilares estreitos; os intermediários, relacionados aos arcos 

com proporções transversais intermediárias; e os estreitos ou 

inexistentes, associados a arcos espaçosos no sentido 

transversal. Ainda se questiona, na literatura, sobre a 

influência do corredor bucal sobre a estética do sorriso 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Machado%20AW%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25279532
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Machado%20AW%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25279532
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(MACHADO, 2014). Contudo, para correção do corredor bucal 

amplo e conseqüentemente melhorar a aparência do sorriso, 

pode ser feita uma expansão rápida de maxila e/ou expansão 

dos dentes, desde que bem indicadas (MACHADO, 2014). 

As ameias incisais são espaços existentes na porção 

incisal, entre as faces interproximais incisais de dois dentes 

anteriores adjacentes. As ameias cervicais, quando em dentes 

posteriores, são caracterizadas por um “V” mais fechado. As 

ameias oclusais, em dentes posteriores, em função de uma 

maior espessura óssea e de tecido gengival, apresenta um “V” 

mais aberto (SILVA; LUND, 2016).   

A papila interdental, quando em boas condições é um 

dos aspectos de maior impacto estético sobre o sorriso 

(JOSHI et al., 2017). Essas estruturas são definidas como os 

preenchimentos dos espaços interdentais, sendo depositadas 

em diferentes porções, de acordo com o contato dos dentes. A 

papila que fica entre os incisivos centrais superiores é mais 

alongada que a dos dentes vizinhos, com relação à posição do 

contato interproximal (SILVA; LUND, 2016). O cirurgião deve 

ser cauteloso durante a realização de gengivectomias que 

incluam as papilas, para que espaços negros não venham a 

surgir nas ameias interdentárias, comprometendo a estética do 

sorriso (BRANDÃO; BRANDÃO, 2013).  

Existem indícios de que o formato dos dentes está 

associado às características morfológicas do periodonto. 

Dentes quadrados apresentam uma espessura gengival maior 

devido à localização do ponto de contato que está mais para 

apical e dentes triangulares, por exigirem uma maior 

quantidade de tecido para preencher os espaços interdentais 

aquém ao ponto de contato, que se encontra mais para incisal, 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Machado%20AW%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25279532
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Machado%20AW%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25279532
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estão associados à biotipos periodontais finos (JOSHI et al., 

2017).   

O conceito de microestética engloba a anatomia e a 

aparência de cada dente isoladamente (BORGES, 2015). A 

análise dos princípios microestéticos tem por finalidade obter 

um protocolo integral e individual e deve partir das seguintes 

variáveis: anatomia, forma e tamanho dentário, além da cor, 

opalescência, fluorescência e textura superficial ou de 

superfície (BORGES, 2015). 

Existem três formas dentais básicas podendo ou não 

estar associadas ao sexo: a forma triangular, a quadrada e a 

ovóide, sendo a triangular a menos almejada pelos pacientes 

(SILVA; LUND, 2016). As restaurações indiretas têm-se 

mostrado como medida eficaz para a resolução de problemas 

relacionados à forma dental (GARGARI; CERUSO; PUJIA; 

PRETE, 2013). 

Para que a anatomia dental seja reconstruída de forma 

satisfatória é necessário que o profissional tenha 

conhecimento dos detalhes pertencentes a cada dente, 

podendo usufruir da comparação com o homólogo (SILVA; 

LUND, 2016). Diante das vantagens atribuídas às resinas, 

tornou-se fácil a reprodução anatômica do dente, sendo 

possível a devolução de cada mínimo detalhe perdido de 

maneira quase imperceptível (NAHSAN et al., 2012).  

A opalescência, apesar de ser uma propriedade 

secundária, é considerada um indicador fundamental da 

qualidade e quantidade de reflexão da luz (GUERRA et 

al., 2015). A opalescência é uma propriedade influenciada pelo 

esmalte, que reflete a luz natural na tonalidade azul e absorve 

essa luz em um tom de âmbar (SILVA; LUND, 2016).  
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 A fluorescência é uma característica inerente à dentina, 

que é três vezes mais fluorescente que o esmalte (SILVA; 

LUND, 2016). É uma propriedade óptica importante podendo 

afetar o aspecto dos dentes (GUERRA et al., 2015). É definida 

como a capacidade de absorver a energia luminosa de ondas 

curtas como a ultravioleta e refleti-la com um maior 

comprimento de onda, entre o branco intenso e o azul-claro 

(MELLER; KLEIN, 2015). Para que um material restaurador 

possa ser considerado ideal, ele deve ter características de 

fluorescência semelhante aos dentes (MELLER; 

KLEIN, 2015).  

Para avaliar a fluorescência do dente ou do material 

restaurador no dia-a-dia é pertinente que o cirurgião-dentista 

tenha consigo uma “luz negra” portátil (CONCEIÇÃO et al., 

2007). Quando o material restaurador está sob influência da 

luz ultravioleta, a absorção, a reflexão e a deflexão se 

equiparam aos percentuais em que isso acontece no dente 

natural (SILVA; LUND, 2016). 

Com relação à textura, os dentes naturais são 

compostos por sulcos e lóbulos (macro e microtexturas). 

Essas estão mais visíveis em dentes jovens, podendo estar 

ausentes em pacientes adultos (SILVA; LUND, 2016).   

 Os sulcos horizontais são sulcos profundos e bem 

demarcados e estão dispostos de forma semicircular, os quais 

partem de um centro fictício presente na borda incisal do 

dente. As periquimácias são sulcos superficiais, múltiplos e 

tênues, estruturados pelas estrias de Retzius durante o 

processo de formação do esmalte. Tanto os sulcos horizontais 

quanto as periquimácias, são características que podem ser 

retratadas através das pontas diamantadas (BARATIERI et al., 

2013).  



PRINCÍPIOS ESTÉTICOS A SEREM CONSIDERADOS DURANTE UMA 
REABILITAÇÃO ORAL: REVISÃO DE LITERATURA 

443 
 

Os sulcos verticais ou macrotexturas são aqueles que 

fracionam a face vestibular dos incisivos centrais superiores 

em três lóbulos diferentes (SILVA; LUND, 2016).  Os incisivos 

centrais possuem duas depressões longitudinais suaves que 

acompanham a divisão entre os lóbulos. Essa característica 

pode ser reproduzida utilizando uma ponta diamantada 

troncocônica extrafina e extremidade arredondada 

(BARATIERI et al., 2013).  

As fotografias têm sido utilizadas como meio de registro 

da textura superficial dos dentes numa etapa prévia à 

confecção de restaurações cerâmicas em ambiente 

laboratorial. Essa técnica apresenta suas limitações, uma vez 

que não consegue mensurar a profundidade e apresenta 

sobreposições entre as texturas superficiais (CONE; 

LAMMOTT, 2016).  

É visível a mudança da coloração dos dentes de acordo 

com a luz que é incidida sobre eles, por isso, os incisivos 

centrais superiores parecerem mais claros quando 

comparados com os outros dentes, uma vez que esses estão 

sobressaídos e mais expostos à luz (SILVA; LUND, 2016). 

O matiz é na verdade a cor básica do dente. Se 

existirem dois dentes com o mesmo matiz, aquele que estiver 

mais vestibularizado parecerá mais claro, pela ilusão de óptica 

(SILVA; LUND, 2016). 

O croma é entendido como o grau de saturação de uma 

cor. Como na cervical do dente existe uma menor camada de 

esmalte, a dentina estará mais evidente, produzindo uma 

grande saturação da cor, enquanto que na porção incisal, por 

existir uma maior quantidade de esmalte e alta translucidez, o 

grau de saturação será mais baixo (SILVA; LUND, 2016). 
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O valor é a luminosidade da cor. É a característica que 

permite a distinção entre as cores claras e escuras. Pode-se 

avaliar a escala de valor de maneira simplificada, utilizando 

imagens em escalas de cinza, uma vez que se consegue 

desprezar a influência das outras dimensões, o matiz e o 

croma, possibilitando uma melhor percepção das variações de 

luminosidade, desde o preto que configura um baixo valor até 

o branco que é um alto valor (BARATIERI et al., 2013). 

 

4 CONCLUSÃO 
 

Deve ser feita uma avaliação prévia, cautelosa e 
integrada de todos os aspectos responsáveis pela estética 
facial e dentária durante a realização de procedimentos 
restauradores estéticos. Sejam eles pertencentes à face ou 
aos dentes propriamente ditos, para que a excelência seja 
alcançada e se consiga a máxima harmonia entre os princípios 
de microestética e macroestética, assim como a satisfação 
dos pacientes. 
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RESUMO: Prótese Total Imediata (PTI) é um 
tratamento reabilitador utilizado com a finalidade de instalação 
imediata após cirurgias para remoção dos dentes naturais. 
Permitem aos pacientes a continuidade de suas atividades 
diárias sem que o edentulismo total interfira negativamente 
nos aspectos sociais e profissionais. O objetivo desse trabalho 
é descrever um relato de caso clínico utilizando como 
procedimento reabilitador a PTI. Os elementos superiores 
apresentavam prognóstico desfavorável, sendo indicada a 
confecção de uma PTI e na mandíbula planejado uma prótese 
parcial removível (PPR). Foram realizadas moldagens inicial e 
funcional obtendo-se o modelo de trabalho para confeccionar 
os planos de orientação. No arco inferior foram planejadas e 
executadas todas as etapas para obtenção da armação 
metálica. Após registros e montagem dos modelos em 
articulador semiajustável foi executada a montagem de 
dentes, prova funcional e acrilização da prótese. Na sessão 
clínica, ao término do procedimento cirúrgico, a PTI (utilizando 
condicionador de tecido para proteção da ferida cirúrgica) e a 
PPR foram instaladas. Após 06 meses foi realizado o 
reembasamento da prótese total imediata com resina 
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termopolimerizavel. Conclui-se que a prótese total imediata é 
uma opção de tratamento viável e eficiente, indicada em casos 
onde os remanescentes dentários têm prognóstico 
desfavorável sem que tenha impacto negativo nos aspectos 
psicológicos, nutricionais, estéticos, fonéticos, e 
consequentemente, no aspecto social. 

Palavras-chave: Prótese Total. Prótese Total Imediata. 
Reabilitação Bucal. 
 

1.INTRODUÇÃO 

  

A Prótese Total Imediata (PTI) é um tratamento 

reabilitador utilizado com a finalidade de instalação imediata 

após cirurgias para remoção dos dentes naturais. Permite aos 

pacientes a continuidade de suas atividades diárias sem que o 

edentulismo total interfira negativamente nos aspectos sociais 

e profissionais (MELETI et al., 2002; TORCATO et al., 2012; 

DISCACCIATI; CARVALHO; COSTA, 2012).  

O procedimento de confecção da PTI não apresentou 

alterações significativas ao longo dos últimos 50 anos, tendo 

sido descrita em 1930 (SMITH, 1984; NEUMEIER; 

NEUMEIER, 2016; FANG et al., 2017). Essas próteses são 

planejadas e confeccionadas previamente às exodontias dos 

elementos remanescentes e são instaladas imediatamente 

após a remoção dos mesmos (CAPUTI et al., 2013; GOOYA; 

EJLALI; ADLI, 2013; TORREBLANCA; DEL SOLAR, 2013). 

A PTI pode ser indicada para a reabilitação de apenas 

um arco ou de ambos os arcos dentários. Quando indicada 

para ambos os arcos, o ideal é a confecção simultânea 

garantindo que as irregularidades estéticas e oclusais dos 

elementos naturais não interfiram no posicionamento dos 

dentes. (TORREBLANCA; DEL SOLAR, 2013). 
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Essa alternativa reabilitadora pode ser utilizada como 

uma prótese final, usada a longo prazo, observando as 

necessidades de reembasamentos, ou usada sob caráter 

provisório, em um curto período de tempo, para minimizar 

problemas estéticos, mastigatórios, bem como perda de 

suporte oclusal (GOOYA; EJLALI; ADLI, 2013). 

As vantagens atribuídas à indicação com a PTI incluem 

restabelecer a dimensão vertical de oclusão (DVO), evitando  

o espraiamento lingual, o colapso labial e o afundamento das 

bochechas. Além disso, permite que a musculatura facial 

funcione adequadamente, reduzindo a maior parte dos 

transtornos fonéticos e mastigatórios advindos da perda 

dentária, o que pode também implicar em problemas 

nutricionais e digestivos (STRINI et al., 2011; RINGNON-

BRET et al., 2016). O impedimento do colapso facial, evitando 

o arqueamento da linha de selamento dos lábios e comissura, 

são importantes aspectos estéticos na indicação da PTI. Da 

mesma forma, na dimensão psicológica, evita-se o transtorno 

emocional da fase de edentulismo total para o paciente 

(TELLES, 2011; SANTOS; SILVA; HADDAD, 2015;).  

No pós-cirúrgico imediato promove controle da 

hemorragia, proteção contra o trauma, infecções externas,  

além de permitir uma melhor cicatrização da fibromucosa e 

melhor calcificação do tecido ósseo (KRALJEVIC et al, 2001) 

Dentre as desvantagens citam-se o aumento do tempo de 

tratamento, necessidade de reembasamentos e ajustes, bem 

como o custo agregado ao planejamento total e dificuldade na 

obtenção dos registros intermaxilares (MARCHINI; SANTOS; 

CUNHA, 2000; TORCATO et al., 2012;  TURANO; TURANO, 

2012).  
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A PTI é uma alternativa amplamente utilizada nos 

pacientes em fase de transição de edentulismo parcial para 

total, sendo contra-indicada (TORCATO et al., 2012) em 

pacientes que não suportariam uma intervenção cirúrgica pelo 

estado físico ou psíquico, e em situações de alterações 

patológicas que requeiram grande remoção de tecido. Contra-

indicada, também, quando não há ampla cooperação e 

concordância do paciente quanto às dificuldades e limitações 

desse tipo de reabilitação. (SHIBAYAMA et al., 2006; TELLES, 

2011).  

Desta forma, o objetivo desse trabalho é descrever um 

relato de caso clínico utilizando como procedimento 

reabilitador a prótese total imediata. 

 

2.MATERIAIS E MÉTODO 

 

Paciente do sexo masculino, leucoderma, compareceu 

à clínica privada, com o intuito de realizar um tratamento 

reabilitador devido à ausência de elementos dentais.  

No exame intra-oral, verificou-se que o paciente era 

parcialmente desdentado em ambos os arcos, com perda de 

suporte labial, linha do sorriso baixa e presença dos 

elementos, 11, 21, 22, 23, 34, 33, 32, 31,41, 42 e 43, os quais 

apresentavam condição periodontal insatisfatória Figura (1).  
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Figura 1. Aspecto intra-oral do paciente no exame clínico 
inicial      

 
Fonte: arquivo próprio 

 

Os elementos superiores apresentavam prognóstico 

desfavorável, sendo, portanto, adicionado no plano de 

tratamento a exodontia dos mesmos e a confecção de uma 

prótese total superior imediata. Por outro lado, os elementos 

dentais inferiores tinham condições de serem mantidos, dessa 

forma seria confeccionada uma prótese parcial removível 

classe I de Kennedy.  

No que se refere à história médica, o paciente negou 

alergias, alterações sanguíneas, doenças cardiovasculares, 

neurológicas, gastro-intestinais, hepáticas, endócrinas ou 

outras alterações sistêmicas que pudessem interferir na 

indicação do tratamento proposto. 

Inicialmente foi realizada moldagem anatômica de 

ambos os arcos utilizando moldeiras de estoque 

individualizadas com cera periférica, tendo como material de 

moldagem o alginato (Hidrogum – Zhermack) Figura (2). 
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Figura 2. Moldes das arcadas inferior e superior do paciente  

             
Fonte: arquivo próprio 

 

No modelo superior, foi realizado alívio das áreas 

retentivas com cera, sobre o qual foi confeccionada a moldeira 

individual para realizar moldagem funcional e com isso, 

confeccionar a base de resina acrílica com rolete de cera  

Figura (3). 

 

Figura 1. Modelo superior com alívio das áreas retentivas com 

cera e moldeira individual. 

      
Fonte: arquivo próprio 
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Utilizando a moldeira individual, foi realizado o 

vedamento periférico com godiva de baixa fusão (Godiva 

Exata – DFL) e em seguida a moldagem funcional com 

Poliéter (Impregum - 3M), obtendo-se o modelo funcional 

vazado com gesso especial Figura (4) 

 

Figura 2. Molde da arcada superior confeccionado com poliéter 

utilizando moldeira individual. 

 
Fonte: arquivo próprio 

 

No arco inferior foi planejado e executado todas as 

etapas para obtenção da armação metálica, para confecção 

da prótese parcial removível. 

Sobre os modelos superior e inferior, foram 

confeccionadas a base de prova e os rodetes de cera para a 

fase de Registro Maxilo-Mandibular Figura (5). 
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Figura 3. Rodete de cera nos modelos superior e inferior. 

 
Fonte: arquivo próprio 

 

 Durante o ajuste do plano de cera superior foram 

observados o suporte labial, comprimento do plano com 

relação ao tubérculo do lábio, curva de Spee e de Wilson, 

finalizando com a avaliação do corredor bucal. Foi utilizada a 

régua de Fox no ajuste do rolete de cera superior para analisar 

o paralelismo do plano oclusal com o plano de Camper e a 

relação do plano horizontal (interpupilar) com o plano incisal 

(frontalmente) Fig. (6). Posteriormente, a base cera foi 

verificada diretamente na boca do paciente Figura (7). 
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Figura 4. Ajuste do plano de cera utilizando a régua de Fox. 

 
Fonte: arquivo próprio 

 

Figura 5. Prova da base de cera diretamente no paciente. 

 
Fonte: arquivo próprio 

 

Após esses procedimentos, foi realizada a escolha dos 

dentes, realizada a partir do formato do rosto, dos dentes 
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remanescentes, cor de pele e dos olhos. Em seguida, foi 

realizada a montagem e a prova dos dentes no paciente 

Figura (8) 

 

Figura 6. Prova dos dentes no paciente 

 

Fonte: arquivo próprio 
 

Com a aprovação estética  e funcional pelo paciente, foi 

iniciada a etapa laboratorial, onde foram removidos do modelo 

de gesso os elementos a serem extraídos e novos dentes 

artificias foram posicionados na região correspondente. Após a 

conclusão da montagem foi realizado o enceramento, 

escultura e acrilização da peça. 

Previamente à sessão clinica, foi realizada a 

desinfecção da prótese com álcool a 70%. Em seguida foi 

executada a etapa cirúrgica do planejamento, com as  

exodontias dos elementos superiores remanescentes, após  

anestesia terminal infiltrativa dos nervos alveolares superiores  

anteriores com Mepivacaína 2% (cloridrato de mepivacaína 
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com epinefrina – 1:100.000, DFL) Fig. (9-A). Posteriormente a 

ferida cirúrgica foi suturada com fio de seda estéril 4-0 

(Procare) Figura (9-B). Prescreveu-se ao paciente anti-

inflamatório e analgésico, além de orientações pós cirúrgicas. 

 

Figura 7-A. Aspecto imediatamente após as exodontias 
 

 
Fonte: arquivo próprio 

 
Figura 8-B. Sutura da ferida cirúrgica 
 

 
Fonte: arquivo próprio 
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Ao término do procedimento cirúrgico, a prótese total 

imediata foi instalada utilizando condicionador de tecido com o 

objetivo de proteção da ferida cirúrgica. A prótese parcial 

removível inferior também foi instalada na mesma consulta, 

sendo observadas uma adaptação, retenção e estabilidade 

favoráveis Figura (10). 

 

Figura 9. Aspecto do paciente após o tratamento. 

 
Fonte: arquivo próprio 

 

O paciente foi orientado quanto a não remoção da 

prótese nas primeiras vinte e quatro horas, afim de limitar o 

edema na região, o que poderia impedir o reposicionamento 

correto da prótese. Após 03 dias o paciente foi examinado 

para controle e troca do material resiliente. Após 7 dias foi 

realizada a retirada da sutura e verificação do processo de 

cicatrização que se apresentou dentro dos padrões de 

normalidade. Na terceira consulta foi realizado o controle final, 

com a substituição do condicionador tecidual e finalmente 

ajuste oclusais e das bases. 
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Após 06 meses foi realizado o reembasamento da 

prótese total com resina termopolimerizada (Ufi Gel P- Voco), 

obtendo uma base acrílica rígida e adaptada ao rebordo 

residual. Esse reembasamento foi imprescindível tendo em 

vista a extensão dos elementos removidos e o processo de 

remodelação óssea imediato pós exodontias, o que interferiu 

na retenção e estabilidade da prótese e adaptação do 

paciente. 

 

3.RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Tendo em vista a disposição do paciente à submeter-se 

a uma cirurgia para a colocação de uma prótese total superior, 

o tratamento eletivo proposto para o caso clínico foi a 

indicação de uma prótese total imediata maxilar. Em situações 

onde seja necessário realizar a exodontia de elementos 

dentários, a prótese total imediata deve ser pensada como 

parte do plano de tratamento, pois auxilia a amenizar a 

abrupta mudança do estado de dentado para o de 

desdentado, bem como permite a cicatrização do tecido 

ósseo, por proteção da ferida cirúrgica (STRAUS et al., 1977; 

WOLOCH, 1998; LEE, 2015; SISSON et al., 2005;).  

A reabilitação de pacientes edêntulos envolve além dos 

aspectos físicos, os psicológicos, pois interfere na 

personalidade do indivíduo. O estado edêndulo implica em 

comprometimento anatômico, estético, fonético e psicológico, 

podendo levar o indivíduo ao desequilíbrio emocional. A PTI 

se apresenta, apesar de ser considerada uma etapa 

transitória, em um recurso que favorece a cooperação, 

aceitação e consciência do tratamento final, permitindo ao 

paciente a continuidade de suas atividades pessoais e sociais 
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sem constrangimento (PINELLI, 2001; MELETI et al., 2002; 

TORCATO et al., 2012; RIGNON-BRET et al., 2016). 

Embora numerosos métodos tenham sido 

desenvolvidos para fornecer um serviço econômico, estético e 

eficiente, a confecção da PTI é um desafio difícil para o clínico. 

Sabe-se que quando da indicação de uma PTI, há uma 

aumento do tempo total de tratamento, de visitas clínicas para 

ajustes e do custo comparado à uma prótese total 

convencional. (GOTLIEB; ASKINAS, 2001; BISSASU; ELTON, 

2004; SQUIER, 2004; SADOWSKY; GUPTA; GONZALES, 

2013; LEE, 2015).  

A maioria dos procedimentos clínicos e laboratoriais 

para a confecção da PTI são modificações dos procedimentos 

utilizados para prótese total convencional (Al-OMARI et al, 

2014). A avaliação completa do paciente e averiguação de sua 

história médica é imprescindível para o sucesso desta 

reabilitação pois permite verificar se há alguma 

contraindicação médica  (LAMBRECHT, 1968; SADOWSKY; 

BOLENDER, 2006; TORREBLANCA; DEL SOLAR, 2013).  

É importante informar ao paciente sobre as mudanças 

que surgem nas áreas de suporte da prótese. A perda gradual 

de retenção e estabilidade ocorre devido à reabsorção do osso 

e remodelação que são consequências da perda dentária. O 

paciente deve entender que é necessário o reembasamento 

da prótese em seis meses, e que pode ser necessário a 

confecção de nova prótese posteriormente. As próteses 

devem ser avaliadas pelo menos uma vez por ano, e, mais 

frequentemente, durante os primeiros dois anos após a 

instalação (SHAW, 1962; POUND, 1970; TORREBLANCA; 

DEL SOLAR, 2013).   
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4.CONCLUSÕES  

 

Diante do exposto, pode-se concluir que a prótese total 

imediata é uma opção de tratamento viável e eficiente, 

indicada em casos onde os remanescentes dentários têm 

prognóstico desfavorável sem que tenha impacto negativo nos 

aspectos psicológicos, nutricionais, estéticos, fonéticas, e 

consequentemente, no aspecto social. Porém, importante 

averiguar as suas contraindicações, pois não são todos os 

casos que podem utilizar dessa ferramenta reabilitadora. 

. 
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RESUMO: O bruxismo é uma das principais parafunções 
orais, tendo a perda de dimensão vertical de oclusão (DVO) 
como uma das consequências mais notáveis. Em decorrência 
dos desgastes severos nos dentes, desequilibrando o Sistema 
Estomatognático (SE), sendo necessário o restabelecimento 
da DVO antes de qualquer procedimento reabilitador 
permanente. Para dar início ao planejamento do tratamento 
reabilitador oral definitivo, a Placa Oclusal tipo Overlay, é uma 
técnica terapêutica de fácil execução que permite o 
restabelecimento da DVO perdida, resgate do plano oclusal e 
extinção de variações envolvidas com o desequilíbrio da 
oclusão. Assim, o objetivo do presente estudo foi relatar um 
caso clínico de um paciente bruxômano excêntrico, de 59 anos 
de idade, que se apresentou ao serviço de Atenção ao 
portador de Disfunção Temporomandibular (DTM) e dor 

mailto:vivianecostasilva94@gmail.com
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orofacial, Clínica da Dor, da Universidade Estadual da 
Paraíba, Campus I, com perda da DVO e sintomatologia 
dolorosa. Este trabalho demonstrou a importância da 
confecção de uma Placa Oclusal do tipo Overlay como método 
inicial do planejamento da reabilitação oral de paciente com 
hábito parafuncional severo, o que proporciona o 
condicionamento e proteção oral essencial para o sucesso do 
tratamento reabilitador tanto no aspecto estético quanto 
funcional. Além disso, também devolvendo saúde articular e 
restabelecimento do equilíbrio do sistema estomatognático, 
sendo o paciente proservado para posterior tratamento 
definitivo. 
Palavras-chave: Bruxismo. Placas Oclusais. Dimensão 
Vertical. 
  

1.INTRODUÇÃO 

 Os contatos funcionais diários dos dentes durante a 

mastigação são baixos e, em condições normais, não levam a 

um desgaste patológico, no entanto, em situações onde há 

alterações da normalidade, como nos casos de hábitos 

parafuncionais, haverá o rápido desgaste patológico das 

estruturas dentárias (KATSOULIS et al., 2011). Atualmente, 

parafunções orais como, por exemplo, o bruxismo é 

frequentemente observado entre os pacientes e é 

caracterizado como uma parafunção de contato estático ou 

dinâmico da oclusão através de movimentos laterais e 

protrusivos, normalmente durante o sono, de forma 

inconsciente, manifestando-se através do apertamento ou 

ranger dos dentes (KATSOULIS et al., 2011; LELES et al., 

2017). Esta parafunção também pode ocorrer durante o dia, 

caracterizada como uma ação simi-voluntária da mandíbula, 

de apertamento dental enquanto o indivíduo se encontra 
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acordado, não ocorrendo o ranger de dentes, estando 

relacionado a um tique ou hábito vicioso, como contatos entre 

dente e corpo estranho, são exemplos: morder lápis, caneta, 

cachimbo e onicofagia, ou entre dentes, membrana e mucosa, 

morder o lábio, língua, bochechas e chupar dedos, sendo 

caracterizado como bruxismo cêntrico ou diurno (GAMA, 

2013). 

 Como resultado desta parafunção, facetas de desgaste 

são observadas nas superfícies incisais e oclusais dos dentes 

anteriores e posteriores levando a perda das porções 

coronárias e restaurações destes elementos. O padrão de 

desgaste não é uniforme e resulta em redução excessiva da 

altura da coroa clínica, resultando em efeitos prejudiciais que 

serão observados em uma ou mais partes constituintes do 

sistema estomatognático (ANDREATTA et al., 2015; CESTO 

et al., 2015; BERGER et al., 2017). O bruxismo é considerado 

um dos principais fatores etiológicos da disfunção 

temporomandibular (DTM) (BERGER et al., 2017). 

 Nem sempre a sintomatologia dolorosa está associada 

à queixa principal do paciente, e o desgaste dentário que 

resulta na diminuição da dimensão vertical de oclusão (DVO) é 

frequentemente o alerta primário para a presença de bruxismo 

(CESTO et al., 2015). A diminuição da DVO leva à perda de 

tonicidade da musculatura facial, deixando a pele flácida 

(BUGIGA et al., 2016). Nessas situações é necessário haver 

um restabelecimento da DVO antes de ser realizado qualquer 

procedimento restaurador definitivo (LELES et al., 2017). 

 O tratamento mais indicado para restabelecimento da 

DVO é a confecção de prótese parcial removível (PPR) do tipo 

overlay. A overlay é normalmente utilizada como fase inicial no 
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tratamento de reabilitações orais onde há desgaste dentário 

excessivo e necessidade de restabelecimento da DVO, da 

oclusão central e da estética, ou quando não podem ser 

reconstituídas imediatamente com uma prótese definitiva 

(LARA et al., 2012; CAVALCANTI; OLIVEIRA; BATISTA, 2015; 

LELES et al., 2017). Este tipo de placa intraoral, além do baixo 

custo, é de fácil reparação, higienização, e têm modalidade de 

tratamento reversível (LELES et al., 2017). 

 O objetivo do presente estudo foi relatar um caso clínico 

demonstrando a importância da confecção de uma placa 

oclusal tipo Overlay na reabilitação oral de paciente com 

bruxismo excêntrico. 

 

2 RELATO DE CASO 

 

 Paciente do sexo masculino, H.C.P., 59 anos de idade, 

apresentou-se ao serviço de Atenção ao portador de 

Disfunção Temporomandibular (DTM) e dor orofacial, Clínica 

da Dor, da Universidade Estadual da Paraíba, Campus I, 

queixando-se de dentes desgastados e quebradiços, os quais 

apresentavam-se nessas condições há aproximadamente 10 

anos. O paciente também relatava dor na musculatura facial. 

Durante a anamnese, para avaliação do grau de severidade 

da DTM, foi utilizado o questionário e índice anamnésico de 

Fonseca et al. (1994), no qual o paciente relatou resposta 

positiva para dificuldade em abrir a boca, dificuldade para 

realizar outros movimentos com a mandíbula, cansaço ou 

desconforto quando mastiga, dor de cabeça frequentemente, 

dor de ouvido ou próximo dele no lado esquerdo, dor na nuca 

ou no pescoço, percebe ruídos na articulação 



PLACA OCLUSAL OVERLAY COMO PLANEJAMENTO REABILITADOR 
DE PACIENTE COM HÁBITO PARAFUNCIONAL SEVERO - RELATO DE 

CASO 

468 
 

temporomandibular (ATM) esquerda quando realiza 

movimentos com a mandíbula, hábito de ranger ou apertar os 

dentes, ao fechar a boca os dentes não se articulam bem e se 

considera uma pessoa tensa. Diante dessas respostas, 

obteve-se escore 84, com o diagnóstico imediato de DTM 

severa. A dor que o paciente sentia foi considerada de 

intensidade 7, de acordo com a escala visual analógica (EVA), 

e essa dor era mais intensa e iniciada sempre ao acordar, na 

região do músculo masseter, com característica de peso.  

 Ao exame físico intraoral, foi observado acentuado 

desgaste dos dentes anteriores, superiores e inferiores, além 

de ausência de alguns dentes posteriores nos arcos maxilar e 

mandibular. O paciente também apresentava restaurações em 

resina composta e lesões não-cariosas na região cervical de 

alguns dentes (FIGURA 1). 

 

Figura 1. (A) Vista lateral esquerda da cavidade oral do 

paciente evidenciando ausência dos dentes posteriores 

inferiores. (B) Dentes anteriores superiores e inferiores 

apresentando acentuado desgaste da coroa clínica. (C) Vista 

lateral direita da cavidade oral do paciente mostrando 

ausência de dentes posteriores superiores e inferiores. 

 

 

Em uma mesma seção, foi realizada a mensuração da 

abertura bucal máxima, dimensão vertical de repouso (DVR) e 
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DVO. Para obtenção dos três valores, o paciente foi 

posicionado sentado, sem apoio para o tronco, com os pés 

apoiados no chão e olhar dirigido a um ponto fixo à sua frente, 

ou seja, em posição ortostática, e relaxado (não tenso). A 

aquisição da abertura bucal máxima, foi adquirida solicitando-

se ao mesmo para permanecer na postura previamente 

descrita, e realizar o movimento de abertura bucal máxima. 

Em seguida, utilizando um compasso de ponta seca, seguindo 

o padrão oclusal, posicionou-se as pontas do compasso de 

limite incisal superior a limite incisal inferior, adquirindo o valor 

de 43 milímetros. 

As mensurações da DVR e da DVO, foram realizadas 

utilizando dois métodos respectivamente, o de Lytle 

modificado por Tamaki, utilizando o compasso de Willis, e 

método de Pleasure, utilizando o compasso de ponta seca. 

Obteve-se primeiramente o valor em DVR, empregando o 

método de Lytle modificado por Tamaki, em que o paciente foi 

orientado a  permanecer na mesma posição utilizada para a 

mensuração da abertura bucal máxima, e foi requisitado ao 

mesmo realizar movimentos de abertura e fechamento da 

boca de forma suave, pronunciando também a letra M, e no 

momento de toque entre o lábio inferior e superior sem 

contatos dentais, solicitou-se que o mesmo mantivesse esta 

posição. Com a musculatura relaxada, tomou-se a base do 

nariz e a base do mento como pontos de referência para o 

registro da DVR com o compasso de Willis, seguindo a 

seguinte sequência: apoiou-se a haste fixa do compasso na 

base do nariz e a haste móvel foi deslizada até a base do 

mento, fixando neste ponto o parafuso do próprio compasso, 

obtendo-se a média da DVR, em três tomadas de medições 



PLACA OCLUSAL OVERLAY COMO PLANEJAMENTO REABILITADOR 
DE PACIENTE COM HÁBITO PARAFUNCIONAL SEVERO - RELATO DE 

CASO 

470 
 

consecutivas. Através do emprego do mesmo compasso e 

técnica, foi também realizado o registro da DVO, sendo o 

paciente instruído a permanecer na mesma posição e realizar 

o movimento de fechamento bucal completo (máxima 

intercuspidação), sendo aferida esta medida tomando como 

base os mesmos pontos anatômicos adotados no registro da 

DVR. Ao realizar três tomadas de medições consecutivas 

obteve-se uma média em milímetros através da diferença do 

valor da DVR pelo valor da DVO, que corresponde a medida 

do espaço funcional livre (EFL) (ALEXANDRINO, 2013; 

FARIAS et al., 2009; VALENGA, 2016). 

No método de Pleasure, o paciente permaneceu na 

mesma posição realizada no método anteriormente descrito, 

neste, tendo como locais de referência duas marcações em 

forma de ponto no ápice do nariz e outra no mento. Utilizado 

para aferição das medidas, o compasso de ponta seca, 

posicionando-o de forma que suas extremidades 

concordassem com as marcações feitas na pele, medindo as 

distâncias obtidas com o auxílio de régua milimetrada. 

Primeiramente foi aferida em três tomadas a medida da DVO 

em relaxamento mandibular, obtendo-se uma média e, logo 

após tomou-se a média da DVR em posição de máxima 

intercuspidação, também em três tomadas. As duas médias 

obtidas foram subtraídas entre si, proporcionando a medida do 

EFL. Foi realizada a investigação do EFL através da equação 

DVR – DVO = EFL (ALEXANDRINO, 2013; FARIAS et al, 

2009; VALENGA, 2016). Utilizando o valor do EFL obtido em 

cada método, as médias dos dois valores reverteram-se em 

uma média final em milímetros (FIGURA 2), que neste caso 

clínico descrito foi de 4,8 evidenciando uma DVO diminuída. 
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Figura 2. Tabela de cálculo para obtenção da média do EFL 

(FARIAS et al., 2009) 

 

Prosseguindo o exame físico, com a palpação das 

ATMs o paciente não revelou sensibilidade, já nos músculos 

masseter superficial e pterigóideo lateral, relatou dor 

bilateralmente. Na auscultação durante a abertura bucal, foi 

constatado um ruído do tipo estalido na ATM esquerda. 

Mediante teste de provocação positivo também apresentou 

sintomatologia dolorosa do lado esquerdo, nos movimentos de 

elevação, abaixamento e lateralidade direita e esquerda. 

Apresentou facetas de desgaste nos dentes anteriores, não 

possuindo guia incisal. O paciente relatou não ter tido 

experiência prévia de tratamento da DTM. 

As hipóteses diagnósticas foram de DTM de origem 

muscular e bruxismo cêntrico e excêntrico. O plano de 

tratamento para o paciente constituiu-se de recuperação da 

DVO, através da confecção de PPRs do tipo overlay, para 

estabilização do sistema estomatognático e posterior 

tratamento (restaurador) reabilitador definitivo.  

Antes de iniciar os procedimentos reabilitadores, foram 

solicitadas radiografias periapicais dos dentes 31, 32 e 33, 

para verificar se havia a necessidade de tratamento 
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endodôntico nestes dentes. Além disso, solicitou-se radiografia 

panorâmica convencional e radiografia panorâmica das ATMs 

para verificação da anatomia condilar e  possíveis alterações 

de mobilidade. 

Em seguida, foram feitas as moldagens dos arcos 

superior e inferior e confecção do jig de Lúcia para 

desprogramação neuromuscular e  determinação da relação 

cêntrica, este passo é considerado um dos mais importantes 

do tratamento reabilitador, por ser uma posição fisiológica 

onde os componentes do SE estão em harmonia mantendo  o 

equilíbrio (MALUCELLI, 2004). 

Posteriormente, foram feitas as moldagens dos arcos 

superior e inferior com alginato. Os planos de cera foram 

confeccionados e foi feita a montagem em Articulador Semi-

ajustável (ASA). Por fim, o trabalho foi encaminhado ao 

laboratório de prótese onde as PPRs do tipo overlay 

provisórias foram confeccionadas (FIGURA 3). As overlays 

foram então instaladas e ajustadas ao paciente (FIGURA 4). 

Após a instalação das PPRs, o paciente retornou nas sessões 

seguintes para reajuste das mesmas e iniciou-se o tratamento 

restaurador. Para cada dente reanatomizado, eram feitos 

desgastes na prótese, até que se tenha a completa 

reabilitação do paciente (FIGURA 5).  
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Figura 3. PPRs do tipo overlay confeccionadas para o 

paciente do presente caso. 

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

Figura 4. Paciente com as PPRs tipo overlay instaladas. 
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Figura 5. Desgastes da resina da prótese, após 

reanatomização dos dentes. 

3 DISCUSSÃO 

 

 O sistema estomatognático (SE) é formado por diversas 

estruturas estáticas ou dinâmicas que juntas realizam 

movimentos equilibrados e harmônicos para um bom 

funcionamento. Dentes, músculos, ligamentos, periodonto, 

ATMs, como também o sistema neurológico e vascular são 

estruturas que compõem este sistema. Em conjunto, essas 

estruturas realizam funções fisiológicas essenciais à saúde 

dos indivíduos tais como: sucção, deglutição, mastigação e 
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fonação (DIAS et al., 2014; PEREIRA; OLIVEIRA; CARDOSO, 

2017).  

 Estas funções de sucção, deglutição, mastigação e 

fonação são apontadas como sendo ações neuromusculares 

aprendidas, tornando-se inconscientes e com relação direta às 

funções do sistema estomatognático (PEREIRA; OLIVEIRA; 

CARDOSO, 2017). Porém, existem as parafunções orais, que 

não estão relacionadas às funções normais do SE, podendo 

ser responsáveis pelos danos no mesmo. Estas parafunções 

estão intimamente ligados a etiologia da dor orofacial, 

variando segundo a percepção e tolerância individual da dor e 

suas repostas biofisiológicas a estes fatores (BRANCO et al., 

2008).    

 O bruxismo é uma das principais parafunções orais, que 

se manifestam em um hábito noturno ou diurno, envolvendo 

movimentos involuntários dos músculos mastigatórios de 

forma rítmica e espasmódica (DIAS et al., 2014). É definido 

como um distúrbio de movimento apresentando-se pelo 

apertar ou bater (cêntrico) que pode ocorrer com o indivíduo 

em vigília e/ou ranger (excêntrico) dos dentes associado ao 

sono, considerada uma atividade parafuncional mais danosa e 

destrutiva das cristas oclusais (GAMA, 2013). Hereditariedade, 

fumo e excesso de consumo de café são alguns fatores de 

risco desencadeantes do bruxismo (BRANCO et al., 2008).  

 O bruxismo do sono e o bruxismo diurno se diferenciam 

pelo envolvimento de  diferentes estados de consciência, um 

ocorre no sono e o outro o indivíduo em vigília, e distintas 

condições fisiológicas com diferentes influências na 

excitabilidade oral motora. Assim, o bruxismo diurno é 

caracterizado por uma atividade semi-voluntária da mandíbula, 
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de apertar os dentes enquanto o indivíduo se encontra 

acordado, que geralmente não ocorre o ranger de dentes, e 

está relacionado a um tique ou hábito vicioso, como por 

exemplo, contatos entre dente e corpo estranho, são 

exemplos: morder lápis, caneta, cachimbo e onicofagia, ou 

entre dentes, membrana e mucosa, morder o lábio, língua, 

bochechas e chupar dedos, sendo caracterizado como 

bruxismo cêntrico. O bruxismo do sono ou excêntrico, é uma 

manifestação inconsciente de ranger ou apertar e deslizar dos 

dentes nas posições protrusivas e latero-protrusivas, com 

produção de sons, enquanto o indivíduo encontra-se dormindo 

(GAMA, 2013). 

 A prevalência do bruxismo do sono é de 6% na 

população geral, apresentando diminuição com a idade. Do 

total dos bruxômanos, 28% são crianças, 14% adultos e 3% 

corresponde a indivíduos acima dos 60 anos de idade 

(BRANCO et al., 2008). A prevalência desta parafunção tem 

se mostrado em pacientes crianças e adultos de ambos os 

sexos e por meio de vários fatores etiológicos que predispõem 

uma pessoa ao desenvolvimento do bruxismo, através de 

aspectos locais, hereditários, psicológicos, ansiedade, 

estresse e situações de alteração emocional. De acordo com o 

aspecto psicológico o paciente afirmou ser uma pessoa tensa. 

(MORAIS et al. 2015). 

 Indivíduos isentos de disfunções, apresentam 

movimentos involuntários rítmicos da musculatura 

mastigatória, ocorrendo com a frequência de 1,8 episódios por 

hora, que pode estar associada ao estímulo de produção de 

saliva durante o sono. Os episódios de bruxismo estão 

diretamente relacionados com o aumento das atividades 
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eletroencefalográfica, eletromiográfica e frequência cardíaca, 

sendo estas participantes dos micro-despertares durante o 

sono. Comparando estes movimentos involuntários em 

indivíduos não possuidores desta parafunção e em indivíduos 

sintomáticos, observou-se neste segundo grupo que a 

frequência é de 3 vezes mais, com contrações musculares 

mais intensas e presença de ruídos dentários (BRANCO et al., 

2008). 

 A avaliação clínica e o diagnóstico do bruxismo são 

bastante complexos. Tanto indivíduos que possuem essa 

parafunção quanto os que não possuem, podem apresentar 

alguma atividade parafuncional noturna. O diferencial entre os 

dois é a duração e a intensidade das contrações musculares 

involuntárias envolvidas, que em pacientes bruxômanos é 

drasticamente alterada. Os danos provocados pelo bruxismo 

são irreversíveis, por isso os sinais e os sintomas devem ser 

diagnosticados precocemente, portanto, o profissional deve 

estar atento durante o exame clínico, conduzindo uma 

anamnese detalhada (RODRIGUES, 2016). 

 O bruxismo pode ser avaliado por meio de 

questionários de auto-relato, exame físico intraoral e estudos 

realizados em laboratórios do sono (polissonografias). No caso 

ora relatado, foram feitas perguntas presentes em uma ficha 

específica e foi feito o exame físico intraoral. O auto-relato 

pode ser um meio de difícil diagnóstico desta parafunção em 

indivíduos que dormem sozinhos ou usam prótese mas não 

dormem com ela (BRANCO et al., 2008). Alguns dos sinais e 

sintomas que podem ser apresentados pelos pacientes e foi 

apresentado no paciente do estudo em questão, são 

evidenciados pela hipertrofia muscular, desgaste nas bordas 
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incisais dos dentes anteriores, facetas dentais polidas, tensão 

ou dor na região cervical, dor na musculatura facial, que neste 

paciente o músculo envolvido foi o masseter. Também são 

sintomas a serem considerados no diagnóstico, endentações 

no bordo lateral da língua e incremento da linha alba na 

mucosa jugal, mas estes não foram evidenciados pelo 

paciente. Sendo importante diferenciar estes sinais dos 

causados por outros hábitos orais (GAMA, 2013). Portanto, 

pode-se elencar como principais danos gerados pelo 

bruxismo: efeitos na dentição, no periodonto, nos músculos 

mastigatórios, na ATM, dor de cabeça, efeitos 

comportamentais e psicológicos (RODRIGUES, 2016).  

 Ainda em relação aos sinais, nos elementos dentários, 

têm se apresentado e este paciente relatado também 

apresentou, a formação de trincas, erosão cervical, fraturas 

coronárias ou de restaurações. Nem sempre o paciente relata 

dor como queixa principal, como no caso relatado, porém, 

durante a anamnese apresentou sintomatologia de dor 

manifestando-se em diferentes estruturas do sistema 

estomatognático, como nos músculos, na articulação 

temporomandibular e até nos próprios dentes. Quando a dor 

está presente o paciente procura precocemente o tratamento, 

antes que o quadro se agrave, mas este paciente assim não 

procedeu, tendo relatado que há 10 anos havia se iniciado 

este quadro. Quando o quadro se agrava o dano aos dentes 

podem evoluir para um comprometimento da polpa, resultando 

em pulpite ou necrose pulpar, manifestando dor ou 

desconforto, e, em estágios avançados ocorre a perda do 

elemento dental. Quando uma adaptação fisiológica dessas 

estruturas envolvidas ocorre, o dentes  são os maiores 
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prejudicados, como no caso relatado em que o paciente 

informou que seus dentes diminuíram progressivamente e 

havia ocorrências de fraturas, ao exame físico intraoral foi 

notado dentes severamente desgastados com perda de 

esmalte e dentina (GAIDA, 2004). 

 Nos aspectos locais, o paciente apresentou 

maloclusões com ausência de guia incisal, dentes perdidos e 

tensão muscular, traumatismo oclusal e contato prematuro. 

Reabsorção radicular, presença de cálculo dental, cistos 

dentígeros, e excesso de material restaurador também são 

geralente evidenciados (GAIDA, 2004). No periodonto os 

impactos podem ser vistos por meio de possível agravamento 

de doença periodontal, perda de inserção e reabsorção óssea 

vertical na região de maior trauma, recessões gengivais 

generalizadas, espessamento da lâmina dura, podendo gerar 

hipercementose e cementomas visualizados através de 

exames de imagem. Dentes extruídos podem sofrer mais 

trauma, por falta de contatos dentais ou inflamação do 

ligamento periodontal, levando-o a um quadro de mobilidade, 

características estas não encontradas no paciente do caso 

relatado (RODRIGUES, 2016). 

 O bruxismo apresentado pelo paciente, afetou às ATMs 

e o sistema estomatognático como um todo decorridos pela 

contração muscular por tempo prolongado, que ocorria 

durante os momentos de atividade parafuncional, e da força 

aplicada sobre a superfície oclusal, em torno de seis vezes 

maior do que a que ocorre nos movimentos fisiológicos. 

Durante anamnese o paciente afirmou ouvir ruídos nas ATMs 

enquanto movimentos mandibulares e dor próximo ao ouvido 
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do lado esquerdo, evidenciando danos a essas estruturas, 

tema abordado por Dekon (2003). 

 Esta associação entre bruxismo e DTM talvez possa ser 

explicada pela presença de aspectos emocionais como fator 

desencadeante e mantenedor do hábito parafuncional e 

conseqüentemente da sintomatologia de DTM (LOBBEZOO, 

2008). Van (2008) salienta que a dor na musculatura 

mastigatória de sujeitos com DTM parece estar mais 

relacionada a estresse emocional do que com a ocorrência de 

hábitos parafuncionais, porém acredita-se que o estresse 

determine a ocorrência do hábito parafuncional, estando 

ambos, portanto, de forma associada, contribuindo para o 

surgimento e/ou manutenção da dor (BLINI et al., 2010). 

 O estresse emocional associado a tensão, medo, 

ansiedade e discrepâncias oclusais, tem como consequência o 

bruxismo, sintomas esses apresentados pelo paciente e 

conforme Amoroso (2013), na maioria dos casos, tem como 

manifestação dor e a perda de dimensão vertical de oclusão 

(DVO), representando um problema cada vez mais evidente 

na clínica odontológica, sendo de suma importância 

primeiramente a eliminação da sintomatologia dolorosa e o 

restabelecimento da DVO, principalmente no tratamento 

reabilitador protético (AMOROSO, 2013). 

 O tratamento do paciente H. C. P. ocorreu de forma 

multidisciplinar, com o envolvimento da Odontologia, 

Psicologia e Fisioterapia, abrangendo aspectos dentários, 

médicos e psicológicos do paciente, observando-o em sua 

totalidade, aspctos estes argumentados por  Rodrigues (2006). 

 Em relação ao tratamento odontológico para o 

bruxismo,  foi realizado de maneira principal a intervenção 
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clínica voltada para a diminuição e eliminação da 

sintomatologia dolorosa e a proteção do dente, que conforme 

Gama (2013) esse tratamento reduz o ranger, promovendo 

melhorias na qualidade do sono, incluindo ao tratamento o 

ajuste oclusal e restauração da superfície dentária, devido a 

severidade do desgaste 

 É importante ressaltar que a reabilitação oral do 

paciente com bruxismo associado à DTM, foi avaliada para 

restabelecer uma DVO saudável a esse paciente, devolvendo 

função e conforto na oclusão. O restabelecimento da relação 

maxilomandibular é a condição necessária para que uma 

adequada reabilitação oral seja executada, devolvendo, assim, 

a harmonia estética e a função perdida, resultados 

encontrados nos estudos de Amoroso (2013) e Diniz(2009). 

Como método inicial para reabilitação oral, a PPR Overlay é 

um excelente meio a ser utilizado para recuperação da DVO, o 

que foi preconizado por alguns casos descritos na literatura 

(YAHYA; RADZI; YUSOF, 2007; BATAGLION et al., 2012; 

AMOROSO et al., 2013) e no caso ora relatado.  

 Esta placa tipo overlay é um dispositivo protético 

removível possuidor da vantagem de imitar a morfologia do 

dente natural, com menor interferência na fala e 

proporcionando conforto oclusal e funcional (AMOROSO, 

2013). Além disso, recobre a oclusal de todos os dentes 

posteriores e as incisais dos dentes anteriores. A placa oclusal 

tipo overlay aplicada neste paciente relatado, foi planejada a 

fim de recobrir a incisal desgastada dos dentes anteriores 

presentes e confeccionados nela as coroas dos dentes 

posteriores perdidos preenchendo os espaços destes, de 

modo a oferecer apoio e restaurar a oclusão funcional. Sua 
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principal indicação é o restabelecimento da DVO e do plano 

oclusal, que foram alterados por perdas dentárias, 

movimentações e desgastes (SOUZA, 2009). A Overlay auxilia 

também na elaboração do diagnóstico, prognóstico, 

planejamento e execução do tratamento reabilitador 

permanente, permitindo a avaliação estética e funcional, além 

da aceitação do paciente antes da realização dos 

procedimentos clínicos definitivos. No caso do paciente em 

estudo foi realizada a proservação por meio da realização de 

restaurações permanentes e reajustes periódicos na placa 

overlay, funcionando assim, como guia para reabilitação oral 

do paciente, que neste caso estudado, foi deste modo 

aplicada (CAVALCANTI, 2015). 

 Após o controle das manifestações bruxismo e DTM, ao 

devolver saúde para o sistema estomatognático com a Overlay 

e a mudança de hábitos, a reabilitação feita com Prótese Fixa 

e reabilitações definitivas (restaurações) são recomendadas, 

pois estarão sendo aplicadas em um meio preparado para 

recebê-las (AMOROSO, 2013). Foi indispensável, ajustar a 

oclusão do paciente e restaurar as superfícies dentárias e 

contornos com materiais adequados e indicados para o caso. 

Levando à necessidade de reconstrução oclusal. Para tal 

procedimento, foi preciso analisar bem o antagonista antes da 

escolha do material restaurador, devido à diferença da 

resistência, para que não ocorra o insucesso do tratamento. 

(DINIZ, 2009). No presente caso, após a recuperação da DVO, 

iniciou-se o tratamento restaurador do paciente e o mesmo 

permanece em acompanhamento. 

 O tratamento para este fenômeno parafuncional é ainda 

discutível, sendo de responsabilidade do cirurgião dentista 
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executar um bom exame clínico e intervir de forma particular a 

cada paciente, como acurada percepção para que não haja 

danos severos oclusais com a continuidade das manifestações 

do bruxismo, danos estes que são grandes problemas 

encontrados nos casos de pacientes “bruxômanos” que são 

informados e conscientizados do seu estado, somente quando 

o quadro clínico já tomou proporções avançadas 

(GONÇALVES; TOLEDO, 2010). 

 

4 CONCLUSÕES 

 

Neste relato de caso foi possível verificar que a PPR do 

tipo Overlay contribuiu para restabelecimento do equilíbrio do 

sistema estomatognático. Sendo de grande importância para o 

êxito do tratamento, uma vez que influencia no auxílio da 

devolução de uma harmônica estética facial, contribui para o 

condicionamento oral para o tratamento definitivo, permite 

adequada articulação das palavras, proporciona uma fácil 

deglutição e devolve uma relação intermaxilar adequada e 

saudável. Desta forma, foi devolvido ao paciente qualidade de 

vida por serem restabelecidos tanto aspectos funcionais como 

o conforto.  
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RESUMO: As Disfunções Temporomandibulares (DTMs) 
compreendem um conjunto de problemas clínicos com altos 
índices de prevalência na população. Com o intuito de suprir 
tal necessidade, foi criado em 2004 o projeto de extensão, que 
em 2013 transformou-se em Programa de Atenção ao 
Portador de Disfunção Temporomandibular e Dor Orofacial na 
Universidade Estadual da Paraíba, Campus I.O objetivo deste 
trabalho foi apresentar o perfil epidemiológico dos pacientes 
atendidos no período de 2006 a 2016 em relação ao sexo, 
faixa etária ecategorização dos índices aplicados, sendo 
analisados 329 prontuários. Dos usuários atendidos, 77,8% 
foram do gênero feminino, 32,8% tinham entre 16 e 30 anos 
de idade; e com relação ao grau de severidade da DTM,36,2% 
dos pacientes apresentaram DTM moderada. As análises 
bivariadas foram realizadas por meio do coeficiente de 
correlação de Pearson com prova de significância bilateral. 
Verificou-se associação significativa entre a DTM e a faixa 
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etária (p<0,05), o sexo (p<0,01), e a presença de 
sintomatologia dolorosa (p<0,01). Este estudo reforçou a 
importância de se valorizar a extensão universitária, pois aliou 
a promoção de atividades acadêmicas integradas de 
conhecimento e aprendizagem, comprometimento ético e 
social com o trabalho multidisciplinar. Em consonância, 
promovendo um significativo aprimoramento na formação 
profissional dos estudantes e valorizando as reais 
necessidades dos pacientes, o que reflete em benefícios 
diretos para a comunidade. 
 
Palavras-chave:Síndrome da Disfunção da Articulação 

Temporomandibular. Dor orofacial. Educação em Odontologia. 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

A Disfunção Temporomandibular (DTM) é definida 

como um conjunto de distúrbios clínicos que acometem os 

músculos da mastigação, do pescoço, a Articulação 

Temporomandibular (ATM) e outras estruturas associadas do 

Sistema Estomatognático (SE) (LEEUW, 2010;PORTINHO et 

al., 2012). 

A etiologia da DTM tem sido foco de discussão entre 

pesquisadorespor ser multifatorial, relacionada ao estresse, 

idade, sexo, personalidade e problemas sistêmicos, como 

artrite reumatoide (ORAL et al., 2009; GONÇALVES; 

TOLEDO, 2010). Fatores estruturais, neuromusculares, 

oclusais (perdas dentárias, desgaste dental, próteses mal 

adaptadas, cáries, restaurações defeituosas), psicológicos 

(devido à tensão, há um aumento da atividade muscular, que 

gera espamos e fadiga), hábitos parafuncionais (bruxismo, 
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onicofagia, apoio de mão na mandíbula, sucção digital ou 

sucção de chupeta) psicossociais e lesão traumáticas ou 

degenerativas da ATM também tem sido associados 

(PEREIRA et al., 2005; TECCO et al., 2011).Esta natureza 

multiforme da DTM tem lhe conferido uma posição de 

destaque no contexto das dores orofaciais (DWORKIN; 

LeRESCHE, 1992; OKESON, 2013). 

Sinais e sintomas característicos das DTMs são: dor 

nasATMs, nos ouvidos, nos músculos da mastigação, na face, 

cefaleia, dores cervicais, ruídos na ATM, limitação dos 

movimentos mandibulares e desvio da trajetória da mandíbula 

na abertura e fechamento bucal (ALVES et al., 2010; MOTTA 

et al., 2015). A dor destaca-se como sintoma predominante, 

principalmente nos músculos da mastigação e na região pré-

auricular (MAFFEI et al., 2012). 

As DTMs podem ser classificadas em dois subgrupos: 

as de origem articular, onde os sinais e sintomas estão 

relacionados a ATM; e as de origem muscular, cujos sinais e 

sintomas relacionam-se com a musculatura do SE (FARILLA, 

2007). Estima-se que 50-70% da população apresentam sinais 

desta patologia em algum estágio durante a vida, enquanto 

20-25% da população foi observado sintomas de DTM 

(PEDRONI; OLIVEIRA; GUARATINI, 2003). 

Têm sido verificado vários métodos empregados de 

diagnóstico e mensuração da presença e severidade desta 

patologia que são usados de modo irrestrito por pesquisadores 

e clínicos. No entanto, para o diagnóstico de casos individuais, 

a anamnese continua sendo o passo mais importante na 

formulação da impressão diagnóstica inicial (CARRARA; 

CONTI; BARBOSA,2010). 
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Pedrottiet al. (2011) pontuaram que um importante 

passo para a intervenção frente à DTM é fazer o diagnóstico 

correto e precoce e atuar, inicialmente, com medidas 

preventivas. Para isto, é substancial o conhecimento sobre as 

alterações e manifestações clínicas decorrentes. 

Considerando a alta prevalência de DTM na população 

e tendo em vista a grande importância que esta experiência 

propicia aos graduandos, assim como, a prestação de serviços 

à comunidade, em 2004 foi criado o Projeto de Extensão, que 

em 2013 passou a categoria “Programa de Atenção ao 

Portador de Disfunção Temporomandibular (DTM) e 

DorOrofacial” da Universidade Estadual da Paraíba – UEPB, 

Campus I; com atuação de equipe multidisciplinar envolvendo 

profissionais qualificados nas diversas especialidades da 

Odontologia, como Prótese Dentária,Dentística, Cirurgia Buco-

Maxilo-Facial e Ortodontia, bem como de outras áreas da 

saúde, como Fonoaudiólogos, Fisioterapeutas, Psicólogos, 

Neurologistas e Otorrinolaringologistas; contribuindo, assim, 

para um melhor estudo dessas desordens e proporcionando 

atendimento especializado à população.  

Desta forma, este trabalho teve como objetivo 

apresentar um relato de experiência e traçar o perfil 

epidemiológico dos pacientes atendidos no serviço 

supracitado. 

 

2 MATERIAIS E MÉTODO 

 

O presente estudo caracterizou-se como uma pesquisa 

do tipo observacional, retrospectiva, descritiva e transversal. 

De acordo com os princípios éticos, o estudo foi devidamente 
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registrado na Plataforma Brasil e aprovado pelo Comitê de 

Ética em Pesquisa (CEP) da Universidade Estadual da 

Paraíba / n° 54187316.4.0000.5187. 

Inicialmente foram selecionados 934 prontuários de 

pacientes atendidos pelo Programa de Atenção ao Portador de 

DTM e Dor Orofacial (Clínica da Dor), entre os anos de 2006 a 

2016 e de acordo com critérios pré-estabelecidos, a amostra 

constou de 329 prontuários. 

Foram incluídos neste estudo os prontuários 

devidamente preenchidos de pacientes atendidos na Clínica 

da Dor entre os anos de 2006 a 2016, de ambos os sexos, 

seguidos de seus respectivos Termos de Consentimento Livre 

e Esclarecido (TCLE). Foram excluídos 605 prontuários de 

pacientes, os quais necessitavam de tratamento que não se 

enquadravam no referido programa, sendo referenciados para 

outros profissionais da saúde;comotambémprontuários de 

pacientes cujo estudo geral não permitia a realização da 

pesquisa conforme a metodologia proposta, prontuários e 

TCLE incompletos. 

As variáveis dependentes analisadas nos prontuários 

foram: Índice Anamnésico de Fonseca (DMF) e Avaliação da 

Dor. Já as variáveis independentes foram: faixa etária, sexo, 

estado civil, escolaridade, renda e ocupação. 

Para coleta de dados foi elaborada uma ficha como 

Instrumento de Pesquisa, contendo os dados 

sóciodemográficos e socioeconômicos, assim como, os 

índices anamnésicos DMF e Escala Visual Analógica (EVA). O 

Índice Anamnésico DMFé composto por 10 perguntas, às 

quais o paciente somente pode responder: sim (S), não (N) ou 

às vezes (AV). Com base neste índice, para cada resposta 
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positiva (S) contam-se 10 (dez) pontos; para cada resposta 

negativa (N) 0 (zero) ponto e para cada resposta alternativa 

(AV), 5 (cinco) pontos; como também informa sobre a 

presença dos sintomas mais comuns da DTM e possibilita um 

diagnóstico imediato, com base na pontuação previamente 

estabelecida pelo formulário, no total de pontos obtidos pelo 

paciente e nas alternativas deles decorrentes, que eram: (0-

15) Não DTM; (20-40) DTM Leve; (45-65) DTM Moderada e 

(70-100) DTM Severa (FONSECA et al., 1994; PAIVA et al., 

2008). AEVA consiste em uma linha horizontal de 10 

centímetros em que, na extremidade esquerda há a indicação 

n° 0 “sem dor” e, na direita n° 10 “pior dor possível”. Os 

pacientes foram instruídos a posicionar um cursor no local 

equivalente à intensidade da dor que apresentavam(GIFT, 

1989). 

Os dados obtidos foram tabulados numa planilha Excel 

(Microsoft 2010) e analisados pelo programa SPSS versão 20, 

empregando descrição de frequências absolutas, porcentuais 

e estatística inferencial, através das análises bivariadas por 

meio do coeficiente de correlação de Pearson (valor de p), 

com prova de significância bilateral. 

  

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

No período de fevereiro de 2006 a abril de 2016 foram 

atendidos 934 pacientes, sendo 329 incluídos nesta pesquisa, 

e os demais, 605, não estiveram seus prontuários e/ou Termo 

de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) aptos a este 

estudo, por estarem incompletos ou terem sido encaminhados 

para áreas profissionais correlatas. Amaioria dos pacientes 
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pertencia a faixa etária entre 16 e 30 anos (32,8%), do sexo 

feminino (77,8%) e estado civil casado (49,8%). Verificou-se 

que “estudante” foi aocupação mais citada. Quanto à 

escolaridade, a maioria apresentava Ensino Médio (41,6%). 

Por fim, pouco mais da metade (52,9%) afirmou ter renda 

familiar superior a 1 salário mínimo (Tabela 1). 

 

Tabela 1.Distribuição da amostra segundo dados 

sociodemográficos.  

  F % 

Idade 0 – 15 19 5.8 

16 – 30 10

8 

32,

8 

31 – 45 78 23,

7 

46 – 60 86 26,

1 

61 – 75 34 10,

3 

76 - ... 4 1,2 

Estado 

Civil 

Casado 16

4 

49,

8 

Solteiro 14

2 

43,

2 
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Divorciado 12 3,6 

Viúvo 11 3,3 

Profissão Do lar 51 15,

5 

Estudante 79 24,

0 

Aposentad

o 

24 7,3 

Agricultor 30 9,1 

Professor 18 5,5 

Comercian

te 

18 5,5 

Outras 

profissões 

10

9 

33,

1 

Sexo Masculino 73 22,

2 

Feminino 25

6 

77,

8 

Escolarida

de 

Analfabeto 10 3,0 

Ensino 

Básico 

40 12,

2 

Ensino 

Fundament

al 

72 21,

9 
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Ensino 

Médio 

13

7 

41,

6 

Ensino 

Superior 

70 21,

3 

Renda 

familiar 

< 1 Salário 

Mínimo 

15

5 

47,

1 

> 1 Salário 

Mínimo 

17

4 

52,

9 

Fonte: Própria pesquisa. 

 

O Índice Anamnésico de Fonseca mostra o grau de 

severidade da DTM. Neste estudo, foram obtidos em ordem 

decrescente os seguintes valores: moderada (36,2%), leve 

(30,4%), severa (26,4 %) e não DTM (7,0%); observando-se 

que quase a totalidade dos pacientes atendidos apresentavam 

DTM(93%). A sintomatologia dolorosa foi avaliada através da 

escala numérica de intensidade da dor (EVA – Escala Visual 

Analógica), onde a maioria apontou algum grau de 

sintomatologia (80,9%) variando entre 1 e 10 na gradação 

deste instrumento de avaliação; aproximadamente um quinto 

(19,1%) dos pacientes, indicaram a marcação correspondente 

à “sem dor” ou grau 0 (zero)” (Tabela 2). 
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Tabela 2. Classificação DTMe Escala Visual Analógica (EVA).   

  F %  

Avaliação 

da DTMF 

– Índice 

Anamnési

co DMF 

(FONSEC

A et al., 

1994) 

Não 

DTM 

2

3 

7,

0 

 

DTM 

Leve 

1

0

0 

3

0,

4 

 

 

93

% 
DTM 

Moder

ada 

1

1

9 

3

6,

2 

DTM 

Sever

a 

8

7 

2

6,

4 

Avaliação 

da dor 

através 

da Escala 

Visual 

Analógica 

(EVA) 

0 6

3 

1

9,

1 

 

1 2 0,

6 

 

 

 

 

 

80,

9% 

2 1

2 

3,

6 

3 8 2,

4 

4 1

5 

4,

6 
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5 3

5 

1

0,

6 

6 3

8 

1

1,

6 

7 4

2 

1

2,

8 

8 5

2 

1

5,

8 

9 1

6 

4,

9 

10 4

6 

1

4,

0 

Fonte: Própria pesquisa. 

 

A tabela 3 mostra as relações da presença de DTM com 

as características sociodemográficas. Com relação à faixa 

etária, constatou-se uma prevalência de DTM crescente com o 

avançar da idade. Por meio do coeficiente de correlação de 

Pearson (valor de p), com prova de significância bilateral, o 

estudo demonstrou que houve significativamente mais 

mulheres com DTM do que homens (p<0,01). 
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Tabela 3. Correlação entre Índice Anamnésico DMF, idade e 

sexo. 

  Avaliação da DMF – Índice 

Anamnésico DMF  

  

  Não 

DTM 

DTM 

Leve 

DTM 

Modera

da 

DTM 

Severa 

Total p 

Id
a

d
e

 d
o

 p
a
c

ie
n

te
 

0-15 

ano

s 

2(10,5%) 8 

(42,1%) 

7 

(36,8%) 

2 

 (10,5%) 

19 

100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

,

0

5

* 

16-

30 

ano

s         

5 

(4,6%) 

29 

(26,9%) 

43 

(39,8%) 

31 

(28,7%) 

108 

100% 

31-

45 

anos 

6 

(7,7%) 

15 

(19,2%) 

30 

(38,5%) 

27 

(34,6%) 

78 

100% 

46-

60 

anos 

3 

(3,5%) 

29 

(33,7%) 

32 

(37,2%) 

22 

(25,6%) 

86 

100% 

61-

75 

anos 

7 

(20,6%) 

18 

(52,9%) 

6 

(17,6%) 

3 

(8,8%) 

34 

100% 

76 

anos 

ou 

0 

(0%) 

1 

(25,0%) 

1 

(25,0%) 

2 

(50,0%) 

4 

100 % 
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mais 

T

o

t

al 

 23 

(7,0%) 

100 

(30,4%) 

119  

(36,2%) 

87 

(26,4%) 

329 

100 % 

 

Se

xo 

Masc

ulino 

13 

(17,8%) 

35 

(47,9%) 

13 

(17,8%) 

12 

(16,4%) 

73 

100% 

 

<

0

,

0

1

* 

Femi

nino 

10  

(3,9%) 

65 

(25,4%) 

106 

(41,6%) 

75  

(29,3%) 

256 

100% 

T

o

t

al 

 23 

(7,0%) 

100 

(30,4%) 

119 

(36,2%) 

87 

(26,4%) 

329 

100 % 

 

Fonte: Própria pesquisa.*Valor de p 

 

Na tabela 4 pode-se visualizar a correlação da 

sintomatologia dolorosa (através da Escala Visual Analógica – 

EVA) com o diagnóstico dado pelo Índice Anamnésico de 

Fonseca. Os resultados indicaram que os sintomas de dor e 

sensibilidade dolorosa em pacientes com DTM foram 

gradativos de acordo com a severidade de tal desordem. A 

análise bivariada revelou associação significativa entre a 

presença de DTM e sintomatologia dolorosa avaliada pela 

EVA.  
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Tabela 4.Correlação entre Índice Anamnésico DMF e Escala 

Visual Analógica (EVA). 

  Avaliação da DTM  p 

 Não 

DTM 

DTM 

Leve 

DTM 

Modera

da 

DTM 

Sever

a 

Total  

C
la

s
s

if
ic

a
ç

ã
o

 d
a
 d

o
r 

a
tr

a
v
é
s
 d

a
 E

s
c
a
la

 V
is

u
a
l 

A
n

a
ló

g
ic

a
 (

E
V

A
) 

0 16 

25,4% 

41 

65,1% 

6 

9,5% 

0 

0,0% 

63 

100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

< 

0,

0

1* 

1 0 

0,0% 

2 

100% 

0 

0,0% 

0 

0,0% 

2 

100% 

2 2 

16,7% 

7 

58,3% 

2 

16,7% 

1 

8,3% 

12 

100% 

3 0 

0,0% 

2 

25,0% 

3 

37,5% 

3 

37,5% 

8 

100% 

4 1 

6,7% 

5 

33,3% 

8 

53,3% 

1 

6,7% 

15 

100% 

5 1 

2,9% 

10 

28,6% 

20 

57,1% 

4 

11,4% 

35 

100% 

6 1 

2,6% 

10 

26,3% 

14 

36,8% 

13 

34,2% 

38 

100% 

7 0 

0,0% 

9 

21,4% 

21 

50,0% 

12 

28,6% 

42 

100% 
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8 0 

0,0% 

5 

9,6% 

20 

38,5% 

27 

51,9% 

52 

100% 

9 1 

6,3% 

3 

18,8% 

6 

37,5% 

6 

37,5% 

16 

100% 

1

0 

1 

2,2% 

6 

13,0% 

19 

41,3% 

20 

43,5% 

46 

100% 

To

tal  

 23 

7,0% 

100 

30,4% 

119 

36,2% 

87 

26,4% 

329 

100% 

 

Fonte: Própria pesquisa.*Valor de p 

 

As DTMs são comumente encontradas nos diferentes 

segmentos populacionais e têm repercussão negativa na 

qualidade de vida das pessoas (SHMID-SCHWAP et al., 

2013). 

A caracterização da amostra estudada evidenciou uma 

predominância de indivíduos na faixa etária de adultos jovens 

que apresentaram DTM. Este achado pode ser explicado pelo 

fato de que a faixa etária mais afetada está no período que 

compreende a etapa de maior produtividade dos indivíduos 

(MOBILIO et al., 2011); onde os mais afetados se 

enquadraram na faixa entre 16 a 30 anos. Santos Silva et al. 

(2005) demonstraramem um grupo com DTM a idade média 

de 34,6 anos e Sarlani et al. (2007) de 36,1 anos. Porém, 

Michelotti (2008) averiguaram pacientes com DTM com média 

de idade de 45 anos. Um outro estudo relatou diferenças na 
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ocorrência de DTM de acordo com as faixas etárias, afirmando 

não haver explicação satisfatórias na literatura para este fato 

(PEREIRA JÚNIOR et al., 2004).  

Os resultados encontrados no presente estudo estão de 

acordo com os deNomura et al.(2007), pois também 

mostraram que entre mulheres, existe um maior envolvimento 

em relação à DTM, bem como o aumento da expressão dos 

sinais e sintomas. Vários fatores têm sido pesquisados para 

esclarecer o fato das pessoas do sexo feminino, em sua 

maioria, serem mais acometidas de DTM. Uma das 

explicações seria que as mulheres se preocupam mais com a 

sua saúde do que os homens (RUELA, 2001). Essa maior 

prevalência de mulheres acometidas por DTM pode ser 

provavelmente devido à influência do comportamento 

hormonal, anatômico e fatores psicossociais (NOMURA et al., 

2007; MAZZETO et al., 2014; SLADE et al., 2013). As 

mulheres têm três vezes mais riscos de desenvolver dor 

miofacial do que os homens (VELLY; GORNITSKY; PHILIPPE, 

2003). A maioria dos indivíduos que buscam tratamento para 

DTM são mulheres em idade reprodutiva (MANFREDINIet al., 

2011), porém ainda não existe consenso na literatura sobre a 

razão da maior prevalência em mulheres do que em homens 

(WARREN; FRIED, 2001). A maior prevalência de DTM na 

idade reprodutiva, aliada ao padrão de início após a 

puberdade, maior associação com período pré-menstrual e 

taxas de prevalência diminuídas no período pós-menopausa 

sugerem que os hormônios reprodutivos femininos podem ter 

um importante papel na etiologia ou na manutenção da 

condição de DTM (NEKORA-AZAK et al., 2008).  
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Levando em consideração os resultados alcançados 

neste trabalho, com relação ao grau de DTM,dos 329 

pacientes avaliados, 36,2% foi caracterizado como portador de 

DTM Moderada, 30,4% DTM Leve e 26,4% DTM Severa e 

7,0% não apresentaram DTM. Diferente dos apresentados por 

Silveira (2007), em que 37,56% dos voluntários apresentaram 

DTM Leve, 19,0% DTM Moderada e 2,72% DTM Severa, e por 

Vieira et al. (2009), onde 37,37% dos pacientes apresentavam 

DTM Leve, 35,16% DTM Moderada e 19,78% DTM Severa. 

De acordo com Fonseca et al. (1994), os indivíduos portadores 

de DTM moderada e severa necessitam de tratamento 

específico. Os indivíduos que apresentaram grau moderado ou 

severo nesta pesquisa somaram 62,6%. 

Considerandoos resultados encontrados nesta pesquisa 

com relação à identificação do grau de dor,verificou-se que os 

sintomas de dor e sensibilidade dolorosa em pacientes com 

DTM foram gradativos de acordo com a severidade da 

desordem e significativamente maiores, em concordância com 

pesquisa de Moreno et al. em 2009. 

No presente estudo, foi observado que a ocupação de 

“estudante” (24,0%), seguida de “do lar” (15,5%) 

compreenderam uma expressiva porcentagem entre os 

prontuários analisados. Devido à carência de trabalhos na 

literatura que abordem a ocupação dos pacientes atendidos 

em clínicas escolas que se dedicam o diagnóstico e 

tratamento das DTMs, não foi possível correlacionar esta 

variável com a ocupação dos pacientes. Todavia, no estudo de 

Donnarummaet al. (2010) com pacientes que estavam em 

tratamento ortodôntico e apresentavam DTM, foi observado a 
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seguinte incidência: 43 (34,4%) profissionais com vínculo 

empregatício; 24 pessoas (19,2%) profissionais do lar; 21 

(16,8%) autônomos (de variadas áreas); 12 (9,6%) estudantes 

(de diferentes áreas); 8 (6,4%) profissionais da área da saúde; 

10 (8%) professores de variadas matérias, do ensino infantil à 

graduação; 5 (4,0%) aposentados; e 2 (1,6%) outras 

profissões,que somadas não tiveram número expressivo. Em 

outro estudo, com alunos de uma escola de saúde, verificou-

se quanto à prevalência por curso, que o que mais apresentou 

DTM foi o de Fisioterapia (65,6%), seguido do de Enfermagem 

(3,7%) e de Farmácia (5,4%) (MINGHELLI; KISELOVA; 

PEREIRA, 2016). 

Com relação à renda familiar, esta pesquisa revelou 

que pouco mais da metade (52,9%) tinham renda familiar 

superior a um salário mínimo. Simultaneamente, a pesquisa 

de Selaimenet al. (2007), a qual observou a avaliação da 

depressão e testes neuropsicológicos em pacientes com 

desordens temporomandibulares, a renda da amostra revelou 

que aproximadamente 50% da população estudada recebiam 

de dois a cinco salários mínimos, podendo–se considerar 

como de baixa renda. Em média 15% da população estudada 

apresentavam renda muito baixa, variando de zero a um 

salário mínimo. Por volta de 20% da amostra relatavam renda 

variando entre seis e dez salários mínimos. Apenas 10% da 

amostra relatavam renda superior a onze salários mínimos. 

Um relevante fator a ser considerado foi que, para que 

não haja sobreposição significativa entre o papel do cirurgião 

dentista no diagnóstico e manejo dos transtornos que 

acometem o SE, bem como o papel de outros profissionais de 
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saúde, é essencial que haja uma grande interação entre eles 

(ATTANASIO, 2002). Desta forma, centros especializados em 

DTM e Dor Orofacial devem contar com equipes 

multiprofissionais, tal qual se encontra no Programa de 

Atenção ao Portador de Disfunção Temporomandibular (DTM) 

e Dor Orofacial, do Departamento de Odontologia da 

UEPB/Campus I. 

Em síntese, pôde-se considerar que a Extensão deve 

ser valorizada tanto quanto o ensino e pesquisa, pois é a partir 

dela que se tem a oportunidade de colocar em prática os 

conhecimentos acumulados e apreendidos em sala de aula, 

devolvendo-os à sociedade. No momento em que se tem 

contato com a população local, identificam-se suas reais 

necessidades e torna-se possível direcionar pesquisas que 

melhor supram aos anseios identificados em cada situação.  

 

4 CONCLUSÕES 

 

Por meio deste estudo, constatou-sequea Disfunção 

Temporomandibular (DTM)moderada foi a mais prevalente. 

Foi encontrada uma associação da presença de DTM com a 

faixa etária, mostrando-se mais grave com o avançar da idade. 

O sexo também demonstrou associações com os níveis de 

disfunçãoaferidos.O nível de dor foi gradativode acordo com a 

severidade da desordem, havendo associação. 

Ademais, esta pesquisa proporcionou a elucidação do 

perfil epidemiológico dos pacientes atendidos no referido 

programa de extensão, tornando-se um instrumento de grande 

valiaparaa estimulação da produção científica e orientação das 
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condutas de docentes e discentes integrantes, no que se 

refere aos cuidados prestados aos usuários.  

 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 
 

ALVES, R.L.B.R.et al. A eficácia dos recursos fisioterapêuticos no ganho 
da amplitude de abertura bucal em pacientes com disfunções 
craniomandibulares. Rev OdontolUNESP,Araraquara, v.39, n.1, p.55-
61.Jan/Fev 2010. 
ATTANASIO, R. The study of temporomandibular disorders and orofacial 
pain from the perspective of the predoctoral dental curriculum.J Orofacial 
Pain, Carol Stream, v.16, n.3, p.176-80, 2002. 
CARRARA, S.V.; CONTI, P. C. R.; BARBOSA, S. J. Termo do 1º Consenso 
em Disfunção Temporomandibular e dor Orofacial. Dental Press J 
Orthod,São Paulo, v.15, n.3, p.114-20, mar. 2010. 
DONNARUMMA, M.D.C. et al. Disfunções temporomandibulares: sinais, 
sintomas e abordagem multidisciplinar. Rev CEFAC, São Paulo, v.12, n.5, 
p.788-94, out, 2010. 
DWORKIN, S.F.; LeRESCHE, L. Research diagnostic criteria for 
temporomandibular disorders: review, criteria, examinations and 
specifications, criteria. J CraniomandDis Facial Oral Pain, v.6, p.301-55, 
1992. 
FARILLA, E.E. Freqüência das parafunções orais nos diferentes 
subgrupos de diagnósticos de Desordens Temporomandibulares de 
acordo com Critérios Diagnósticos de Pesquisa em Desordens 
temporomandibulares(RCD/TMD). [dissertação]. São Paulo: Universidade 
de São Paulo; 2007. 
FONSECA, D.M.et al. Diagnóstico pela anamnese da disfunção 
craniomandibular. Rev Gaúcha de Odontol, v.42, n.1, p.23-8, 1994. 
GONÇALVES, L. P. V; TOLEDO, O. A. et al. Relações entre bruxismo, 
fatores oclusais e hábitos locais. Dental Press J. Orthod, v.15, n.2, p.97-
104, mar. 2010. 
GIFT, A.G. Visual analogue scales: measurement of subjective 
phenomena. Nurs Res, v.38, p.286-8, 1989. 
LEEUW, R. Dor orofacial: guia de avaliação, diagnóstico e tratamento. 4° 
ed. São Paulo: Quintessence; 2010. 
MAFFEI, C.et. al. Videofluoroscopic evaluation of mastication and 
swallowing in individuals with TMD. Braz J Otorhinolaryngol,v.78, n.4, 
p.24-28. Jul/Ago 2012. 



PROGRAMA DE ATENÇÃO AO PORTADOR DE DISFUNÇÃO 

TEMPOROMANDIBULAR E DOR OROFACIAL: EXPERIÊNCIA DE 10 

ANOS 

506 
 

MANFREDINI, D. et al. Research diagnostic criteria for temporomandibular 
disorders: a systematic review of axis I epidemiologic findings. Oral Surg 
Oral Med Oral Pathol Oral RadiolEndod, v.112, p.453-62, 2011. 
MAZZETO, M.O. et al. Severit of TMD related to age, sex and 
electromyographic analysis. Braz Dent J, v.25, p.54-8, 2014.  
MICHELOTTI, A. Tactile and pain thresholds in patients with mofascial pain 
of the muscles: a case-control stud. J OrofacPain, v.22, n.2, p.139-145, 
2008. 
MINGHELLI, B.; KISELOVA, L.; PEREIRA, C. Associação entre os 
sintomas da disfunção temporo-mandibular com factores psicológicos e 
alterações na coluna cervical em alunos da Escola Superior de Saúde Jean 
Piaget do Algarve. RevPortSau Pub, Lisboa, v.29, n.2, p.140-7, jul.. 2016. 
MOBILIO, N. et al. Prevalence of self-reported symptoms related 
temporomandibular disorders in an Italian population. J Oral Rehab, 
Oxford, may., 2011.  
MORENO, B. G. D. et al. Avaliação clínica e da qualidade de vida de 
indivíduos com disfunção temporomandibular.RevBrasFisio, São Carlos, 
v.13, n.3, p.210-14, mai./jun., 2009.  
MOTTA, L.J.et. al. Disfunção temporomandibular segundo  o nível de 
ansiedade em adolescentes. Psic.: Teor. e Pesq.,Brasília, v.31, n.3, 
p.389-395. Jul/Set 2015. 
NEKORA-AZAK, A. et al. Estrogen replacement therapy among 
postmenopausal women and its effects on signs and symptoms of 
temporomandibular disorders.Cranio,v.26, n.3, p.211-15, 2008. 
NOMURA, K. et al. Use of the Fonseca’s questionnaire to assess the 
prevalence and severity of temporomandibular disorders in Brazilian dental 
undergraduates. Braz Dent J, v.18, p.163-7, 2007. 
OKESON, J.P. Etiology of functionaldisturbances in 
themasticatorysystem. In: Okeson JP, editor. Management of 
temporomandibulardisorders and occlusion, 7th ed. Rio de Janeiro: 
Elsevier, p. 102-28, 2013.  
ORAL, K. et al. Etiology of temporomandibulardisorderpain. Agri, v.21, 
p.89-94, 2009. 
PAIVA, H.J. et al. Noções e Conceitos Básicos em 
oclusão,disfunçãotemporomandibular e dor orofacial. Livraria Santos: 
São Paulo, 2008. 457p. 
PEDRONI, C.R.; DE OLIVEIRA, A. S.; GUARATINI, M. I.  Prevalence stud 
of signs and symptoms of temporomandibular disorders in university 
students.J Oral Rehabil, v.30, n.3, p.283-9, 2003.  



PROGRAMA DE ATENÇÃO AO PORTADOR DE DISFUNÇÃO 

TEMPOROMANDIBULAR E DOR OROFACIAL: EXPERIÊNCIA DE 10 

ANOS 

507 
 

PEDROTTI, F.et al. Diagnóstico e Prevalência das Disfunções 
Temporomandibular em Graduados do Curso de Odontologia da ULBRA 
Canoas/RS. Stomatos Canoas, v.17, n.32, p.15-23. 2011.  
PEREIRA, K.N.F.et al. Sinais e sintomas de pacientes com disfunção 
temporomandibular. Rev CEFAC, v.7, n.2, p.221-28. 2005. 
PEREIRA JÚNIOR, F. J. et al. Visão geral das desordens 
temporomandibulares Parte I: definição, epidemiologia e etiologia. RGO, 
v.52, n.2, p.117-21. 2004.  
PORTINHO, C.P. et. al. Apresentação clínica inicial em pacientes com 
disfunção temporomandibular. RevBrasCirCraniomaxilofac,Porto Alegre, 
v.15, n.3, p.109-112. Jul/Set 2012. 
RUELA, A.C.C.et al. Prevalência de bruxismo em 277 pacientes portadores 
de desordens temporomandibulares. RPG Rev Pós Grad, v.1, n.8, p.70-

75, 2001.  
SANTOS SILVA, R.S. et al. Pressure pain threshold inthe detection of 
masticator mofascial pain: naalgometer-based study. J Orofac Pain, v.19, 
n.4, p.318-24, 2005. 
SARLANI, E. et al. Temporal summation of pain caracterizes women but 
not men with temporomanibular disorders.J Orofac Pain, v.21, n.4, p.309-
17, 2007.  
SELAIMEN, C. et al .Avaliação da depressão e de testes neuropsicológicos 
em pacientes com desordens temporomandibulares. Ciêncsaúdcolet, Rio 
de Janeiro, v.12, n.6, p.1629-39, 2007. 
SHMID-SCHWAP, M. et al. Sex, specific differences in patients  with 
temporomandibular disorders. J Orofac Pain, v.27, n.1, p.42-50, 2013. 
SILVEIRA, A. M. et al. Prevalência de portadores de DTM  em pacientes 
avaliados no setor de otorrinolaringologia. RevBrasOtorrinolaringol. v. 4, 
n. 74, p. 528-32, 2007. 
SLADE, G. D. et al. Sings and symptoms of first-onset TMD and 
sociodemographic predictors of its development: the OPPERA prospective 
cohort study. J Pain,v.14, p.20-32,  2013. 
TECCO, S. et al. Signs and symptoms of temporomandibular joint disorders 
in Caucasian children and adolescents.J Craniomand Practice, v.29, p.71-
9, 2011. 
TORRES, F. et al. Efeitos dos tratamentos fisioterapêutico e odontológico 
em pacientes com disfunção temporomandibular.Rev FisioterMov, 
Curitiba, v.25, n.1, p.117-25, jan./mar. 2012. 
VELLY, A. M., GORNITSKY, M., PHILIPPE, P. Contributing factors to 
chonicmyofascial pain: a case-control study. J Pain, v.14, n.3, p.8-37, 

2003. 



PROGRAMA DE ATENÇÃO AO PORTADOR DE DISFUNÇÃO 

TEMPOROMANDIBULAR E DOR OROFACIAL: EXPERIÊNCIA DE 10 

ANOS 

508 
 

VIEIRA J. C. et al. Prevalência de disfunção temporomandibular entre 
universitários segundo índice de Helkimo, e sua correlação com 
diversos hábitos parafuncionais. IC UFU. 2009 [acesso 4 abr. 2016]; 1-
10. Disponível:em:  
https://ssl4799.websiteseguro.com/swge5/seg/cd2009/PDF/IC2009-
0366.pdf. 
WARREN, M. P.; FRIED, J. L. Temporomandibular disorders and 
hormones in women.Cells Tissues Organs, v.169, n.3, p.187-92, 2001. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



RELAÇÃO ENTRE ESTRESSE E DTM EM POLICIAIS MILITARES DO 

VALE DO MAMANGUAPE-PB 

509 
 

CAPÍTULO 26 
 

RELAÇÃO ENTRE ESTRESSE E DTM EM 
POLICIAIS MILITARES DO VALE DO 

MAMANGUAPE-PB 
 

Nathalie Murielly Rolim de ABREU¹ 
Priscilla Kelly Batista da Silva LEITE² 

Ana Karina Maciel DE ANDRADE³ 
Raquel Venâncio Fernandes DANTAS³ 

Robinsom Viegas MONTENEGRO4 
 

1 Graduanda do curso de Odontologia, UFPB; 2 Mestranda/ UFPB; ³ Professoras do 
DOR/UFPB; 4 Orientador/Professor do DOR/UFPB.  

Abreu.nathalie@yahoo.com.br 

  

RESUMO: Devido à realidade competitiva da sociedade atual, 
surgem sinais do estresse principalmente em profissões que 
envolvem risco de vida. O mesmo é um problema de saúde 
que pode gerar diversos outros transtornos ao indivíduo, entre 
eles as disfunções articulares e/ou musculares da região 
orofacial, as chamadas Disfunções Temporomandibulares 
(DTM). Por esse motivo, esse estudo, tem o objetivo de 
verificar a relação do estresse com DTM em policiais do vale 
do Mamanguape-PB, a relação da mesma com o tempo de 
trabalho, a função exercida, e contrastar o aparecimento e o 
grau da disfunção. Trata-se de uma pesquisa ecológica.A 
amostra foi composta por 36 policiais, sendo todos do sexo 
masculinos pertencentes a 2ª Companhia Militar 
Independente. Baseado no índice anamnésico foi observado 
que dentre os 36 pesquisados, 20 (55,55%) não apresentavam 
DTM, 12 (33,33%) apresentavam DTM leve e 4 (11,11%) 
apresentavam DTM moderada, havendo uma maior 
concentração de disfunção moderada nos policiais que 
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desempenham o policiamento normal 13,79% do que os do 
grupo especializado onde não foi constatado.Vale salientar 
que todos os que apresentaram DTM moderada mostram 
elevados níveis de estresse (3,69; 4,15; 4,15; 4,23). Podendo 
concluir assim, que há uma relação entre o estresse e a 
presença de DTM tornando-os fatoresinterdependentes, e que 
a função e o tempo de serviço também são variantes que 
interferem diretamente na disfunção.  
Palavras-chave:Dor orofacial; Disfunção têmporomandibular; 

Polícia. 

 

1.INTRODUÇÃO 

 

A articulação temporomandibular, ATM,estabelece a 

ligação móvel entre o osso temporal e a mandíbula, é uma 

articulação do tipo sinovial, que se inter-relaciona anatômica e 

cinesiologicamente com as articulações adjacentes e da 

coluna cervical (OLIVEIRA, J. ET AL, 2017). 

 É uma estrutura altamente especializada que está 

sujeita a distúrbios de origem neurológica e 

musculoesquelética, dificilmente esses distúrbios apresentam-

se de forma isolada (NETO, JULIO, NEVES, JR, CÉZAR, 

2013). 

DTM é um termo genérico relativo às desordens funcionais 

relacionadas à articulação temporomandibular e estruturas 

mastigatórias relacionadas, (CHAVES, OLIVEIRA, GROSSI, 

2008) que altera o bom funcionamento de algumas funções 

essenciais (VIEIRA AMANTÉA et al., 2004). 

De origem multifatorial, pode ter como agente 

desencadeante os fatores psicológicos (TOSATO, CARIA, 

2006). Alterações emocionais e comportamentais podem atuar 

como fatores etiológicos para os distúrbios 
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temporomandibulares (NETO, JULIO, NEVES, JR, CÉZAR, 

2013). 

Distúrbios do aparelho estomatognático e de suas 

estruturas podem ter relação com alterações psíquicas e 

sociais (NETO, JULIO, NEVES, JR, CÉZAR, 2013), ou seja, 

um fator pode ser causa para o outro como também pode ser 

consequência do mesmo. 

Disfunções temporomandibulares incluem diversas 

desordens das estruturas mastigatórias que geram 

desarmonia nas relações funcionais dos dentes e suas 

estruturas de suporte, maxilares, atm’s, sistema 

musculoesquelético do sistema estomatognático e do 

suprimento vasculo-nervoso destes tecidos (BARBOSA et al., 

2003). Indivíduos com níveis elevados de estresse podem ser 

acometidos por problemas tanto musculares quanto articulares 

(NETO, JULIO, NEVES, JR, CÉZAR, 2013). A maior 

incidência de dores orofaciais acaba comprometendo a 

qualidade de vida das pessoas (BEZERRA et al., 2012). 

O estresse é caracterizado como um estado de 

desequilíbrio interno do organismo, e nessa perda de 

equilíbrio, que pode ser decorrente tanto de fatores externos 

quanto internos à pessoa (FRANÇA, RODRIGUES, 2005)faz 

com que os diversos órgãos não se interagem normalmente. 

(DANTAS et al., 2010). Ele aumenta a atividade autonômica e 

os níveis hormonais, gerando ou agravando algumas 

disfunções (GRACIOLA, SILVEIRA, 2013) e a atividade 

policial militar é uma atividade altamente estressante (COSTA 

et al., 2007) 

Tornando o mesmo um problema de saúde que pode 

gerar diversos outros transtornos ao indivíduo que está a 

sofrer dessa enfermidade, entre eles as disfunções (COSTA 
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et. al, 2007) articulares e/ou musculares da região orofacial, as 

chamadas Disfunções Temporomandibulares (DTM), que 

podem inclusive gerar dor e/ou enrijecimento muscular, 

cefaleias, entre outros agravos(ANDRADE, 2009), podendo 

inclusive exacerbar o grau de estresse do indivíduo. 

A dor gerada pelas desordens age como fator negativo 

no comportamento social e na qualidade de vida das pessoas, 

afetando-as psicologicamente (FERREIRA et al., 2009) e a 

associação entre estresse e dtm, seja qualquer um gerando o 

outro, afeta a prestação do serviço do profissional à sociedade 

(JESUS et al., 2016) 

Por essa razão, vale salientar que, há uma relação 

muito forte entre estresse e DTM’s (GRACIOLA; 

SILVEIRA,2013), onde uma pode desencadear ou até mesmo 

potencializar a outra. E muito importante nesse contexto é a 

identificação dos níveis de estresse de um determinado 

público, nesse caso, os policiais militares integrantes da área 

do Vale do Mamanguape-PB, para que sejam adotadas 

medidas para evitar o aparecimento ou piora dos quadros 

clínicos dos pacientes que tenham algum distúrbio articular 

e/ou muscular na região orofacial. E assim surgiu o seguinte 

questionamento: Existe alguma relação entreestresse e DTM 

nesses policiais? E dessa forma, caso haja, contribuir para 

resolução ou amenização da disfunção e promover melhoria 

da qualidade de vida a essas pessoas. 

Como muitos problemas de saúde quando 

diagnosticados precocemente tem uma melhor resolução e um 

melhor prognóstico. Há a necessidade de verificar nos policiais 

militares do Vale do Mamanguape, a relação entre o estresse, 

caso exista nesses policiais, e as DTM’s. Esse estudo Teve 

como objetivo verificar se há uma relação entre estresse e 
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DTM’s em policiais, a relação da mesma com o tempo de 

trabalho, a função exercida, e contrastar o aparecimento e o 

grau da disfunção, e dessa forma contribuir para melhor 

condução terapêutica e melhora da qualidade de vida desse 

público alvo. 

 

2.MATERIAIS E MÉTODO 

 

Trata-se de um estudo ecológico, ou seja, que visa 

examinar as relações entre as exposições e taxas de uma 

doença, em determinada população, nesse caso,versando 

sobre situações relativas à atividade de trabalho no ambiente 

policial, como também sobre estresse e Disfunções 

Temporomandibulares através de escalas e índices. 

A população em estudo foi composta por policiais militares 

pertencentes a 2ª Companhia de Policia Militar Independente 

(2ª CIPM), unidade da Policia Militar do Estado da Paraiba 

(PMPB) responsável pela segurança na região geográfica 

conhecida como Vale do Mamanguapeque. Os mesmos foram 

submetidos a critérios de inclusão, e exclusão, antes de serem 

selecionados para compor a amostra.  

 

Os critérios de inclusão incluíam: Estar exercendo suas 

atividades policiais na área da 2ª CIPM; Participar de forma  

 

espontânea da pesquisa e assinar o termo de 

consentimento livre e esclarecido. Os de exclusão contavam 

com: O pesquisado manifestar o desejo de não participar da 

pesquisa ou não devolver os questionários. 

Para realização da pesquisa foram utilizados para coleta 

dos dados três questionários, um contendo itens relativos ao 
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indivíduo, outro para avaliar DTMe um para análise do nível de 

estresse no trabalho. 

Os questionários foram entregues diretamente aos 

pesquisados durante a entrada ou saída do serviço. Todos 

foram orientados a assinar o termo de compromisso e sobre 

como responder os itens da pesquisa, bem como do sigilo dos 

dados. Para não atrapalhar o andamento do serviço policial, 

essencial a população, ficou estabelecido de devolverem em 

momento posterior os questionários respondidos juntamente 

com o termo de compromisso assinado. 

Os resultados foram analisados posteriormente e obtidos 

valores absolutos e percentuais para realização das análises. 

Os softwares utilizados para inclusão dos dados e cálculos 

estatísticos foram o Microsoft Office Word 2010 e o Microsoft 

Office Excel 2010. 

Por fim, vale salientar que o estudo respeita as normas e 

diretrizes referentes as pesquisas envolvendo seres humanos 

e foi submetido e aprovado pelo Comitê de Ética, com número 

CAAE 58583016.6.0000.5188. 

 

 

3.RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

A amostra foi composta de 36 policiais, sendo todos 

eles do sexo masculino.A faixa etária encontrada foi de 2 

(5,55%) policiais na faixa de 18-25 anos, 9 (25%) na faixa de 

26-30, 11 (30,55%) na faixa de 31-35, 1 (2,78%) na faixa de 

36-40, 1 (2,78%) na faixa de 41-45, 11 (30,55%) na faixa de 

46-50 e 1 (2,78%) na faixa etária de 51-55 anos 

Do grupo analisado, 14 (38,89%) pessoas exerciam 

suas atividades na Policia Militar no período de 0-5 anos, 5 
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(13,89) de 6-10 anos, 4 (11,11%) de 11-15 anos, 3 (8,33%) de 

21-25 anos, 8 (22,22%) de 26-30 anos e 2 (5,55%) a mais de 

30 anos (Figura1). 

 

Figura1:Intervalos de tempo de serviço policial 

 

 

Fonte:Autoral, 2016. 

 

Em relação ao tipo de policiamento que desempenham, 

1 (2,78%) atua na administração/burocracia, 29 (80,55%) 

atuam no policiamento normal e 6 (16,67%) fazem parte de 

grupo especializado (Figura2). 
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Figura2: Função policial 

 

Fonte:Autoral, 2016. 

 

Baseado no índice anamnésico DMF (FONSECA, 

1994), índice esse queé utilizado para avaliar o grau de DTM 

dos pacientes, com base nos sintomas mais comuns. É um 

instrumento de triagem composto por 10 perguntas, às quais o 

paciente somente pode responder: sim (S), não (N) ou às 

vezes (AV). De acordo com o índice, foi observado que dentre 

os 36 pesquisados, 20 (55,55%) não apresentavam DTM, 12 

(33,33%) apresentavam DTM leve e 4 (11,11%) apresentavam 

DTM moderada (Figura3). 
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Figura3:Presença ou ausência de DTM 

 

 

Fonte:Autoral, 2016. 

 

Vale ressaltar que é alta a prevalência das disfunções 

temporomandibulares em populações de não pacientes 

(CAVALCANTI et al., 2009), ou seja,em pessoas que não 

procuram atendimento. Esse estudo foi realizado com uma 

população de não pacientes, onde os pesquisados são 

policiais militares que atuam na área do Vale do Mamanguape 

e apontou como resultados que aproximadamente metade 

apresentava algum tipo de DTM. Esse valor está dentro da 

faixa que alguns autores relatam para populações de não-

pacientes. 

 

Considerando o que a autora do índice recomenda 

(paciente estressado quando a média for igual ou superior a 

2,5 no Índice de Estresse no Trabalho de PASCHOAL, 

TAMOYO, 2004), separamos os valores em intervalos e 

julgando como paciente com altos níveis de estresse todos 
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aqueles com score acima de 2,5, chegamos a um número 

bastante alarmante, estando 26 (72,22%) policiais acima de 

2,5 e 10 (27,78%) abaixo desse valor (Figura4). 

 

Figura4:Distribuição do nível de Estresse (PASCHOAL, 

TAMOYO, 2004) 

 

 

 

Fonte:PASCHOAL, TAMOYO, 2004. 

 
Quando observamos os dados referentes ao tipo de 

policiamento e a presença ou ausência de DTM, podemos 

perceber que há uma maior concentração de disfunção, 

quando somamos a DTMs leve e moderada nos policiais que 

desempenham o policiamento normal que os do grupo 

especializado (Tabela 1 e 2). 
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Tabela 2:Distribuição das DTM em relação ao policiamento 
executado em números absolutos 

 

Fonte:Autoral, 2016. 

 
Tabela 3: Distribuição das DTM em relação ao policiamento 

executado em percentuais 

 

 

Fonte:Autoral, 2016. 

 
Ao analisarmos os grupos especializado e de 

policiamento normal e relacionarmos com presença deDTM, 

observamos que todos os indivíduos do grupo de policiamento 

especializado se encontram dentro da classificação leve, 

enquanto que, no grupo de policiamento normal há o 

Tipo de 

Policiamento Adm Espec. Normal Total Geral 

Não DTM 1 4 15 20 

DTM Leve 

 

2 10 12 

DTM Moderada 

  

4 4 

Total Geral 1 6 29 36 

         Tipo de 

Policiamento Adm Espec. Normal 

Total 

Geral 

Não DTM 100,00% 66,67% 51,72% 55,56% 

DTM Leve 0,00% 33,33% 34,48% 33,33% 

DTM Moderada 0,00% 0,00% 13,79% 11,11% 

Total Geral 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 
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aparecimento de DTM moderada, respondendo de forma 

significativa (28,57%) dentre os indivíduos desse grupo (Figura 

9) 

Quando relacionamos a presença de DTM com a faixa 

etária e o tempo de serviço do pesquisado, observamos que a 

maior prevalência de DTM se encontra nas faixas mais 

elevadas (figuras5 e 6) Ficando visível que a severidade da 

DTM aumenta com o tempo, sendo bem mais 

prevalente em policiais que possuem maior tempo de serviço 

na atividade e consequentemente são de maior idade. 

Quando o trabalho gera tensão e torna-se algo 
desprazeroso, em função da carga psicológica, pode culminar 

 
no aparecimento de patologias (DANTAS et al., 2010). 

Categorias expostas a diversos fatores de risco para o 

estresse, como os policiais militares favorecem o 

aparecimento desses problemas (JESUS et al., 2016). E que 

podem aumentar dependendo do tempo de serviço. 

 

Figura 5: Relação Faixa Etária x DTM 
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Fonte:Autoral, 2016. 

Figura 6: Relação Tempo de Serviço x DTM  

 

 
 

Fonte:Autoral, 2016. 

 

Ao analisar apenas os indivíduos que estão acima da 

faixa já considerada como estressada (a partir de 2,5 do índice 

de PASCHOAL, TAMOYO, 2004) e que apresentam DTM, 

podemos verificar que todos os que apresentaram DTM 

moderada mostram elevados níveis de estresse (3,69; 4,15; 

4,15; 4,23) de acordo com a tabela 3. 

 

Tabela 4:Presença de DTM Moderada e elevados níveis de 

estresse 

Estresse/DTM 2,54 2,85 2,92 3,15 3,31 3,61 3,69 4,15 4,23 Total  

Leve 1 1 2 1 1 1 1 1 

 

9 

Moderado 

      

1 1 1 3 
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Fonte:Autoral, 2016 

Percebe-se que o presente estudo corrobora as 

informações do estudo de Graciola, Silveira (2013) com 

membros da brigada militar do Rio Grande do Sul, ressaltando 

que os números obtidos em relação a presença de DTM foram 

ligeiramente maiores (55,79% x 44,44%), porém quando da 

relação com o estresse, o resultado foi praticamente igual 

(72,61% x 72,22%). Concordam ainda quanto da presença de 

DTM moderada em níveis mais elevados de estresse. 

 

Comparando com o estudo de Oliveira, Bardagi (2010) 

também realizado com militares, da cidade de Santa Maria-

RS, onde foi observado que 57,3% dos pesquisados 

apresentaram estresse, essa pesquisa obteve resultados um 

pouco maiores, correspondendo às pessoas que possuíam 

estresse o total de 72,22%. 

Quando comparamos os resultados desta pesquisa com 

as pesquisas de outros estados, observamos que há algumas 

discrepâncias que provavelmente se justifiquem pelo tipo de 

sociedade e/ou cultura dos locais.  

Pela dificuldade em encontrar pesquisas mais atuais 

envolvendo policiais militares, alguns artigos utilizados eramde 

pesquisas que já tinham alguns anos de realizada. A 

sociedade e a cobrança aos servidores naquela época talvez 

fossem totalmente diferentes da atualidade, isso pode justificar 

as diferenças que foram observadas. 

Total Geral 1 1 2 1 1 1 2 2 1 12 
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Ao comparar com pesquisas recentes, embora que de 

outros estados e com estudos um pouco mais antigos, mas 

que são da região próxima à área geográfica analisada, 

percebe-se que os dados parecem manter uma maior 

uniformidade em todos os aspectos. 

 
4.CONCLUSÕES  

 

Considerando-se o estudo desenvolvido, podemos 

concluir que, aproximadamente metade da população avaliada 

apresentava DTM, e a característica em comum dos mesmos 

relacionava-se com a presença do estresse no dia-a-dia, na  

presença de noites mal dormidas, e quanto maior era esse 

estresse, maior era severidade da DTM, caracterizando uma 

relação, entre as duas variáveis. 
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RESUMO: O bruxismo é um hábito parafuncional cada vez 

mais frequente em crianças e por etiologia multifatorial é 

também de difícil tratamento. Diante do exposto, objetivou-se 

relatar um caso clínico de bruxismo na infância tratado através 

do reestabelecimento da dimensão vertical e remoção de 

interferências oclusais. Paciente, sexo masculino, 6 anos de 

idade, compareceu acompanhado da mãe, para tratamento 

odontológico de rotina.  Após uma anamnese criteriosa, 

contatou-se que ele rangia os dentes a noite. Associado a este 

hábito, o paciente era respirador bucal, dormia poucas horas 

por dia, mantinha um perfil psicológico ansioso e tinha cefaleia 

frequente com dor localizada na região do músculo temporal. 

Ao exame clínico verificou-se facetas de desgastes em todos 

os dentes decíduos, com consequente perda da dimensão 

vertical de oclusão (DVO). O paciente foi encaminhado para o 

psicólogo e otorrinolaringologista para o tratamento 

multidisciplinar fosse realizado. Os molares inferiores foram 

restaurados e os contatos oclusais ajustados, devolvendo-se a 
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DVO do paciente. Os elementos superiores anteriores foram 

reanatomizados e os movimentos mandibulares retomados. 

Após o reestabelecimento da dimensão vertical e remoção das 

interferências oclusais o paciente não apresentou mais o 

bruxismo e as dores de cabeça e sensibilidade a palpação do 

musculo temporal regrediram. Dessa forma, percebe-se que o 

diagnóstico criterioso e precoce do bruxismo na infância foi de 

fundamental importância para o sucesso do tratamento. 

Palavras-chave: bruxismo do sono; desgaste dentário; 
criança. 
 

1 INTRODUÇÃO 

As atividades do sistema mastigatório podem ser do 

tipo funcional, que inclui mastigar, falar, deglutir e do tipo 

parafuncional, que inclui apertar e ranger os dentes. As 

atividades parafuncionais, como o bruxismo (MATEUS et al., 

2005; SERRALTA et al., 2002); 

O termo bruxismo foi introduzido na literatura 

odontológica como bruxomania por Marie e Pietkiews em 

1907. Atualmente é definido como o contato estático ou 

dinâmico dos dentes, em todos os momentos que não aqueles 

que ocorrem durante as funções normais da mastigação ou 

deglutição, e está sempre associado a um estado emocional 

atípico do paciente (MOLINA et al., 2002; NOBILO et al., 

2000).  

A etiologia dessa atividade parafuncional é bastante 

diversificada, complexa e difícil de ser identificada, podendo 

ser de origem local, sistêmica, psicológica, ocupacional, 

hereditária (PIZZOL et. al., 2006; VANDERAS, 1995) ou ainda 

está relacionada a distúrbios do sono e parassomias. Como 
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fatores locais, os principais fatores desencadeantes do 

bruxismo são as interferências oclusais (OLIVEIRA; 

BEATRICE; LEÃO, 2007). Deficiências nutrucionais, alergias, 

desordens intestinais e endócrinas (OLIVEIRA; BEATRICE; 

LEÃO, 2007) estresse e a ansiedade (PEREIRA et. al., 2006) 

têm sido apontadas como fatores causais do bruxismo. 

Alguns indivíduos apertam os dentes em estado 

consciente, caracterizando o bruxismo diurno, outros rangem 

os dentes inconscientemente enquanto dormem, o que é 

denominado bruxismo noturno (ANTONIO; PIERRÔ; MAIA, 

2006). O bruxismo diurno está mais relacionado com o 

estresse e hábitos parafuncionais, caracterizado geralmente 

por apertamento dentário. Já o nortuno, ocorre durante o sono 

e apresenta-se em contrações musculares rítmicas com uma 

força maior do que a natural, provocando atrito e ruídos fortes 

ao ranger os dentes e que não podem ser reproduzidos nos 

períodos de consciência, além disso, afetam mais os dentes 

anteriores, caracterizado por desgastes da borda incisal 

(GONÇAVES; TOLEDO; OTERO, 2010). Na maioria dos 

casos relatados, o bruxismo noturno é mais frequente, varia de 

indivíduo para indivíduo e tem sido relacionado com estresse 

físico e emocional (ANTONIO; PIERRÔ; MAIA, 2006).  

O bruxismo ainda pode ser classificado como excêntrico 

e cêntrico. O bruxismo cêntrico se refere ao apertamento 

dentário, em movimento isométrico e em relação de oclusão 

cêntrica ou de máxima intercuspidação, sem que ocorra 

deslizamento maxilo-mandibular e que ocorre geralmente 

durante o sono. Já o bruxismo excêntrico caracteriza-se pelo 

apertamento e deslizamento dos dentes em movimentos 

lateroprotusivos, popularmente denominado ranger dos dentes 

(BAHILS; FEARRI; RODRIGUES, 1999). 
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O bruxismo é uma patologia comum decorrente de 

movimentos involuntários que podem acometer todas as faixas 

etárias, incluindo crianças. Este hábito parafuncional constitui 

um dos mais difíceis desafios para a odontologia e, em alguns 

casos, produz reflexos no periodonto, nos músculos 

mastigatórios, na articulação temporomandibular, 

principalmente devido a força excessiva e continua de forma 

involuntária. Pode também causar efeitos adversos gerais, 

como dor de cabeça, efeitos comportamentais e psicológicos. 

Sua resolução pode se tornar complicada, dependendo da 

gravidade do dano causado (ALVES, CATÃO, 2007;). 

O diagnóstico clínico do bruxismo baseia-se nos sinais 

e sintomas apresentados, como trincas no esmalte, desgastes 

oclusais, lesões pulpares na ausência de cárie, sensibilidade à 

palpação dos músculos da mastigação e ATM, entre outros. 

Além disso, durante a anamnse, as informações adquiridas 

dos pacientes e/ou familiares são fundamentais para o 

diagnóstico (PIZZOL et. al., 2006; ANTONIO; PIERRÔ; MAIA, 

2006).  

Ao exame clínico é comum observar desgaste 

excessivo nas faces oclusais e incisais das superfícies 

dentárias, principalmente na dentição decídua. O exame 

clínico em Odontopediatria inclui a verificação de possíveis 

sinais como desgaste dental anormal, estalos ou dor na ATM, 

tonicidade dos músculos faciais e questionamento aos pais 

sobre possíveis hábitos da criança de ranger os dentes 

enquanto dorme (LOPES et al. 2007; PIZZOL et. al., 2006; 

ANTONIO; PIERRÔ; MAIA, 2006).  

Não existe um tratamento específico para o bruxismo. 

Para que o profissional obtenha sucesso no tratamento de 

escolha é fundamental que sejam identificados os fatores 
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etiológicos de forma individual para cada caso. Um diagnóstico 

criterioso e precoce que miniminize as consequências do 

bruxismo é de fundamental importância, já que os danos 

provenientes deste hábito geralmente são irreversíveis 

(OLIVEIRA; BEATRICE; LEÃO, 2007).  

Desta forma, realizar a anamnse completa da criança 

em um ambiente iluminado e tranquilo, contando com a 

participação dos pais para obter informações sobre a história 

médica e odontológica, bem como queixa de dor, hábitos, 

relacionamento familiar e social e características do perfil 

psicológico da criança é fundamental para um diagnóstico 

preciso (DINIZ et. al., 2009; ANTONIO; PIERRÔ; MAIA, 2006). 
Diante desta problemática, o presente trabalho teve como objetivo relatar um caso clínico de bruxismo na 

infância tratado através de uma anamnese criteriosa, do reestabelecimento da dimensão vertical e remoção de interferências 

oclusais. 

 

2.MATERIAIS E MÉTODO 

 

  Paciente do gênero masculino M.T.R., 6 anos de idade, 

leucoderma, acompanhada pelos pais, procurou tratamento 

ortodôntico na Clínica Escola de Odontologia queixando-se de 

de suspeita de lesões de cárie. Durante a anamnese a mãe 

relatou que a criança era filho único,  muito ansioso, dormia 

poucas horas e sentia dores de cabeça frequentes. Além 

disso, não tinha histórico de doença pregressa. Foi relatado 

também histórico de tratamento odontológico anterior devido à 

fratura coronária, onde o mesmo mostrou-se cooperativo ao 

longo do atendimento.  

  A criança rangia muito os dentes durante o sono, mas a 

mãe não soube relatar há quanto tempo o hábito havia 

começado. Em relação a presença de outros hábitos bucais 
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deletérios, verificou-se que o paciente era respirador bucal, 

mordia objetos e apresentava onicofagia. 

 A análise facial evidenciou a perda da dimensão 

vertical, constatada pela redução do terço inferior da face  e da 

compessaão do lábio superior e inferior na região de 

comissura labial. O exame físico extraoral evidenciou ausência 

de assimetria facial, selamento labial passivo, tonicidade 

muscular normal do masseter, temporal, bicinador, lábios e 

mento, ausência de gânglios linfáticos infartados e nenhuma 

alteração na articulação temperomandibular (ATM). Durante a 

palpação dos músculos da mastigação, de forma bidigital e 

simultânea, houve um pequeno desconforto no músculo 

temporal, mesmo local onde o paciente relatava dor quando se 

queixava de dores de cabeça.  

 Ao exame clínico intrabucal, o paciente encontrava-se 

no inicio do 1º período transitório da dentadura mista, com 1º 

molar e incisivos inferiores permantes em processo de 

erupção. Foram observadas facetas de desgastes em todos os 

dentes decíduos Figura (1 e 2), sendo estas características do 

hábito parafuncional  de ranger os dentes – Bruxismo. Os 

incisivos inferiores, assim como o incisivo lateral superior 

esquerdo apresentavam desgaste de aproximadamente 

metade da coroa, com exposição de dentina, sem no entanto, 

atindir a câmara pulpar.  Nos demais dentes, embora o 

desgaste fosse menor, em todos a dentina estava 

comprometida. 
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Figura 1. Aspecto do sorriso do paciente evidenciando as 
facetas de desgaste e, todos os dentes e o 
comprometimento de metade da coroa nos incisivos 
inferiores decíduos.  

  

 

 

 

 

Fonte: Arquivo pessoal 

Figura 2. Odontograma do paciente, evidenciado as 

facetas de desgastes dignas de intervenção. Todos os 

dentes do paciente tinham desgaste a nível de dentina.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fonte: Arquivo Pessoal 

 

O plano de tratamento traçado para esse paciente foi as 

restauração dos elementos posteriores, restauração dos 
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elementos anteriores superiores e a exodontia dos incisivos 

inferiores, nesta ordem. 

A fim de se reestabelecer a dimensão vertical do 

paciente, devolvendo a altura facial inferior a primeira conduta 

realizada foi a restauração dos molares inferiores (elementos 

74, 75, 84 e 85), esperando-se com isso também a 

desprogramação momentânea do hábito. Optou-se por 

restaurar-los inicialmente com Cimento de Ionômero de Vidro 

restaurador (MaxxionR®, FGM), na cor A2 Figura (3 e 4). 

Após as restaurações dos quantro molares decíduos 

um cuidadoso ajuste oclusal foi realizado utilizando papel 

carbono para articulação (Biodinâmica ) para a marcação dos 

pontos de contato posteriores. 

 

Figura 3. Restauração do elemento 84 e 85 utilizando o 

Cimento de Ionômero de Vidro restaurador (MaxxionR®, 

FGM). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: Arquivo Pessoal 

 

Como o paciente já tinha 6 anos de idade e se 

encontrava no 1º período transitório da dentadura mista com 
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visível inicio da erupção dos incisivos inferiores permamente 

por lingual dos decíduos Figura (3), optou-se por fazer a 

exodontia destes e assim facilitar o reposicionamento da via 

de erução dos incisivos inferiores permantes pela ação da 

língua.  

 

Figura 4. Materiais odontológicos utilizados para as 

restaurações e ajuste oclusal dos molares decíduos 

inferiores.  

Fonte: Arquivo Pessoal 

 

Em seguida, os elementos 51, 52, 61 e 62 foram 

restarados em resina composta (TPH®, dentsply Sirona) na 

cor A1 com a finalidade de reanatomizá-los como pode ser 

verificado na Fig. (5), devolvendo a estabilidade funcional e a 

possibilidade de execução dos movimentos mandibulares em 

protrusiva, além de favorecendo a estética do paciente até a 

exfoliação destes dentes.  
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Figura 5. Aspecto final após a restauração dos incisivos 
decíduos superiores. 

 

 

 

 

 
Fonte: Arquivo Pessoal 

 

A criança também foi encaminhada para o psicólogo 

para que sua ansiedade e possíveis consequências desta 

ansiedade no seu sono fossem tratadas paralelamente. Como 

o paciente tamém era respirador bucal, o encaminhamento ao 

otorrinolaringologista também foi realizado, uma vez que a 

respiração bucal também interfere na qualidade do sono e 

poderia está agravando a prática involuntária do bruxismo.  

  Após o reestabelecimento da dimensão vertical do 

paciente e do equilíbrio dos pontos de contato, mae relatou 

não ter mais observado a criança ranger os dentes a noite e 

os relatos de dor de cabeça também desapareceram. Em 

consultas subsequentes, foi realizado a palpação dos 

musculos mastigatórios e não houve mais relato de 

sensibilidade durante a palpação do musculo temporal, 

sugerindo que a terapia além de ter sido eficaz no tratamento 

das consequências dentárias do bruxismo também agiu na 

sua regressão.  
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3.RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

O bruxismo na infância é uma disfunção que vem 

crescendo em grande escala na sociedade moderna. 

Considerando que essa parafunção na infância é 

extremamente difícil de ser tratada e o fato de não haver na 

literatura um protocolo para se adotar, diferentes formas de 

tratamento podem ser empregadas desde que sejam 

individualizadas para cada situação, uma vez que o tratamento 

correto e mais indicado depende do fator etiológico, bem como 

dos sinais e sintomas apresentados por cada paciente, sendo 

portanto fundamental o diagnóstico correto (PIZZOL et. al., 

2006; BARONI et al. 2005). 

 Por isso, o passo mais importante para um tratamento 

adequdo do bruxismo, tanto na infância quanto na idade adulta 

é uma minuciosa anamese, num ambiente bem iluminado e 

tranquilo, contando com a participação dos pais para obter 

informações sobre a história médica e odontológica, bem 

como queixa de dor, hábitos, relacionamento familiar e social, 

informações essas fundamentais para um diagnóstico preciso, 

além de exames extra e intraoral adequados (DINIZ et al., 

2009; PIZZOL et. al., 2006; ANTONIO; PIERRÔ; MAIA, 2006), 

como foi realizado no presente relato, buscando-se colher 

informações sobre os fatores etiológicos presentes, alterações 

musculares e articulares e patologias associadas. 

Durante a anamnese investigou-se sobre o ato 

involuntário de ranger os dentes, que já havia sido notado pela 

mãe mas que esta não o associava as alterações dentárias 

presentes, que pensava ser cárie. Além disso, foi durante a 

anamnese que se associou pela primeira vez os relatos de 

cefaleia com o bruxismo.  
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Os fatores etiológicos do bruxismo são amplamente 

discutidos na literatura (SERRA-NEGRA et al.,2006; PIZZOL 

et al., 2006; ANTONIO, PIERRÔ, MAIA.,2006). A etiologia do 

bruxismo é reconhecida como multifatorial, sendo os principais 

os fatores locais, sistêmicos, psicológicos, ocupacionais e 

genéticos (VANDERAS, 1995). Crianças com hábitos 

parafuncionais como sucção digital, o uso de chupetas, roer 

unhas, morder lábios, morder objetos e/ou apresentar 

respiração bucal apresentam um risco de cinco a sete vezes 

maior ao desencadeamento do bruxismo (ZENARI; BITAR; 

2010). Além do hábito de respição bucal, o paciente também, 

mordia objetos e roía as unhas, que poderiam está 

contribuindo com o aparecimento ou agravamento do 

bruxismo.  

Verificou-se ainda que o paciente possuía um fator 

psicológico propício para o desencadeamento do bruxismo, 

como ansiedade e poucas horas de sono, estando de acordo 

com Serra-Negra e colaboradores (2006), que afirmaram 

haver uma forte influência do comportamento no 

desencadeamento do hábito, bem como no estudo de 

Vanderas (1995) que indica o psicológico como um dos fatores 

etiológicos para o bruxismo.  Este resultado não corrobora 

com os estudos feitos por Ruth, Graham, Crispam, (2001), 

Christensen, (2000) os quais defendem que o bruxismo é 

desencadeado por fatores fisiológicos e mecânicos. 

O aspecto psicológico é considerado um fator 

importante no desenvolvimento do bruxismo pelo fato da 

cavidade bucal ser um local privilegiado para a expressão de 

emoções e de conflitos latentes e possuir um grande potencial 

afetivo, tratando-se assim de um local de escape para 

ansiedade ou estresse (PIZZOL et al., 2006). 
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As facetas de desgates verificadas ao exame clínico, 

confirmam a presença e a severidade do hábito parafuncioal. 

O desgaste anormal dos dentes é justificado por o esmalte 

dentário ser a primeira estrutura que recebe as cargas 

parafuncionais dos hábitos lesivos, sendo o desgaste dentário, 

com acomentimento principalmente dos dentes anteriores, o 

sinal mais frequente do bruxismo (OLIVEIRA; BEATRICE; 

LEÃO, 2007; LOPES et al. 2007; BARONI et al. 2005), como 

pode ser verificado neste paciente. 

O paciente foi tratado através de uma abordagem 

reabiliadora, levando em em consideração as diversas formas 

de tratamento que a literatura apresenta (ANDRADE, FICHE, 

2005; PIZZOL et al., 2006). O cimento de ionomero de vidro 

(CIV) foi a escolhido para a restauração dos elementos 

decíduos posteriores pela urgência em se reestabelecer a 

dimensão vertical do paciente, sendo possível com o uso 

deste materal fazer as 4 restaurações em uma criança na 

mesma sessão em uma mesma sessão. Posteriormente, as 

restaurações de CIV foram substituídas por resina composta, 

materal restaurador mais durável, permitindo que os 

elementos permeneçam restaurados até o período de 

esfoliação, no 2º período transitório da dentadura mista.  

Também foi considerado o aspecto transitório da 

dentadura e o período de crescimento e desenvolvimento em 

que o paciente se encontrava. A dimensão vertical do paciente 

vai aumentar permamentemente quando os 1º molares 

permantes, que já estavam erupcionando, alcançarem o plano 

oclusal e ocorre o estabelecimento do contato entre inferiores 

e seus antagonistas, os 1º molares superiores permantes.  

Porém, esta deveria ser reestabelecida imediatamento já que 

o tratamento precoce em crianças visa a perspectiva de 
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controle e prevenção de danos aos componentes do sistema 

mastigatório, além de propiciar bem-estar e conforto 

(OLIVEIRA; BEATRICE; LEÃO, 2007).  

Além disso, se nada fosse feito, os danos notoriamente 

visíveis na dentadura decídua poderia aparecer também nos 

dentes permanentes em erupção, onde os prejuízos para o 

paciente seriam irreversíveis. A falta de atendimento pode 

acarretar danos severos na cavidade bucal e na musculatura 

facial. Dentre as possíveis conseqüências desse hábito estão: 

sensibilidade e mobilidade dental, desgastes dentários 

excessivos com perda de dimensão vertical, trauma de tecidos 

moles, sensibilidade dos músculos da mastigação, dores de 

cabeça, progressão da doença periodontal e desordens 

temporomadibulares (DTM) (PIZZOL et. al., 2006). A 

sintomatologia dolorosa depende da frequência, intensidade, 

duração do hábito associado a idade do paciente (DINIZ et. 

al., 2009). 

Dores de cabeça e desgastes dentários têm sido 

observados e associados com maior frequencia em crianças 

com bruxismo (KNUTSON, 2003). As dores de cabeça 

localizadas na região do temporal, associadas a dor deste 

músculo durante a palpação sugerem que estas tenham 

origem de uma sobrecarga deste músculo, que ocorre 

frequentemente durante o bruxismo. Esse fato é confirmado 

pela ausência de relatos de dor de cabeça  após a regressão 

da parafunção durante o sono.  

Para o caso clínico em questão, a ansiedade e 

distúrbios do sono podem ser considerados fatores etiológicos 

desta parafunção. Porém, mesmo não sendo encontradas 

interferências oclusais ao exame clínico inicial, a regressão do 

quadro de bruxismo, melhora do sono e redução das dores de 
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cabeça após o reestabelecimento da dimensão vertical 

associado ao balanceamento dos pontos de contatos 

posteriores sugerem que um componente oclusal também 

estaria compondo a lista de fatores etiológicos 

desencadeadores do bruximo deste paciente (OLIVEIRA; 

BEATRICE; LEÃO, 2007).  

A literatura sugere que, o bruxismo como uma patologia 

complexa e multifatorial, deve ser tratada adotando-se uma 

terapia multidisciplinar, que envolvam profissionais como 

pediatras, odontopediatras, psicólogos e 

otorrinolaringologistas, que vejam o paciente como um todo 

(ALVES, CATÃO, 2007; PIZZOL et. al., 2006), por isso o 

paciente foi encaminhado ao psicólogo e otorrinolaringologista.  

O encaminhamento ao psicólogo baseia-se na crença 

de que o controle da ansiedade e mudanças no estilo de vida 

do indivíduo conduz à melhora do quadro clínico do bruxismo. 

Desta forma, pode-se pressupor que uma das formas de 

tratamento seria a orientação para a mudança comportamental 

(PEREIRA et al., 2006), demonstrando assim a importância do 

tratamento multidisciplinar, com destaque para o 

acompanhamento psicológico quando necessário 

(SERRALTA; FREITAS, 2002). 

O encaminhamento ao otorrinolaringologista foi 

realizado pela presença da respiração bucal, que também 

interfere na qualidade do sono do paciente, podendo também 

está relacionada a etiologia do bruxismo deste paciente. Além 

disso, crianças com obstrução das vias aéreas superiores 

tendem a jogar a mandíbula para frente para melhorar a 

passagem de ar, o que pode estimular receptores a aumentar 

o tônus das vias aéreas, desencadeando o bruxismo (KATO et 

al., 2001; (ZENARI; BITAR; 2010). Os sinais e sintomas dor de 
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cabeça, desgastes dentários e paciente respirador bucal, além 

de ansiedade apontados na literatura corrobora com os 

aspectos relatados no caso clínico exposto.         

  Ao fim do tratamento, obteve-se uma significante 

melhora no ato de ranger os dentes, melhora do sono e das 

dores de cabeça. Além disso, o paciente não sentia mais dor a 

palpação do temporal, sugerindo que a terapia além de ter 

sido eficaz no tratamento das consequências dentárias do 

bruxismo também agiu na sua regressão.  

 

4 CONCLUSÕES 

 

Diante do caso clínico apresentado, percebe-se que o 

diagnóstico criterioso e precoce do bruxismo na infância a fim 

de se miniminizar suas consequências, principalmente na 

dentadura permante é de fundamental importância para o 

sucesso do tratamento. Além disso, uma anamnese criteriosa 

deve ser realizada para se estabelecer os possíveis fatores 

etiológicos e a necessidade de tratamento multidisciplinar.  
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RESUMO: Este estudo teve como objetivo identificar 
pesquisas relevantes que sugerem o tratamento 
multidisciplinar/interdisciplinar no tratamento da Disfunção 
Temporomandibular (DTM), bem como compreender as 
possibilidades de atuação fonoaudiológica nesse contexto. Foi 
pressuposto desta pesquisa, pensar o espaço terapêutico do 
fonoaudiólogo e a legitimidade de suas ações, a fim 
de potencializar as estratégias de intervenção. Trata-se de 
uma revisão de literatura realizada por meio da biblioteca 
virtual de saúde. A coleta de dados foi realizada no período de 
março à junho de 2017, na base de dados LILACS, ao 
considerar os trabalhos publicados entre 2012 a 2017, 
utilizando os respectivos descritores: articulação 
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temporomandibular; dor orofacial; sistema estomatognático e 
transtornos da articulação temporomandibular. Dos trinta e 
seis artigos utilizados para a coleta, durante o período de 
tempo estipulado nesta pesquisa, somente três citam o 
fonoaudiólogo como o profissional indicado para o tratamento 
da disfunção temporomandibular. Percebeu-se ainda, que 
existe um grande déficit de artigos científicos relatando o 
vínculo e a importância do fonoaudiólogo para uma 
abordagem interdisciplinar perante o tratamento de DTM. Os 
resultados demonstraram pouco conhecimento tanto dos 
profissionais quanto dos pacientes sobre da importância do 
tratamento e da reabilitação em equipe 
interdisciplinar/multidisciplinar na DTM, bem como o papel do 
fonoaudiólogo para que a intervenção evolua de uma maneira 
satisfatória e eficiente. 
Palavras-chave: Articulação 
temporomandibular.Dororofacial.Transtornos da articulação 
temporomandibular. 
 
1.INTRODUÇÃO 

O conjunto de estruturas que compõe a cavidade oral e a 
face está interligado por conexões neurais ao sistema nervoso 
central e músculos que exerce as funções de mastigação, fala, 
deglutição e respiração. Essas funções formam, portanto, o 
sistema estomatognático (ASSIS et al., 2012). 

O sistema estomatognático é uma região 
anatomofuncional importante e está intimamente relacionado à 
função da mastigação, devido aos movimentos de amplitude, 
abertura, projeção, retração e lateralização realizados pela 
mandíbula, sendo esta auxiliada pelas estruturas 
neuromusculares da cabeça e pescoço (OKESON, 2014). 

O funcionamento anormal ou prejudicado deste processo 
estomatognático e facial pode ocasionar sintomas, os quais 
interferem diretamente na vida do indivíduo, pois provocam 
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mudanças ou desconfortos em ações que deveriam ser 
realizadas de forma natural e indolor.  Tais sintomas envolvem 
dificuldade para mastigar e até dores orofaciais. (DIAS; 
OKESON, 2014). 

A disfunção temporomandibular (DTM), é um termo 
designado a um conjunto de distúrbios que envolvem os 
músculos mastigatórios, a articulação temporomandibular 
(ATM) e as estruturas associadas. Os sinais e sintomas 
incluem dor ou desconforto na ATM; nos ouvidos; músculos 
mastigatórios e cervicais, de um ou ambos os lados; estalidos; 
crepitação; amplitude de movimento mandibular limitada; 
desvios; e dificuldade de mastigação (LEEUW, 2010).A DTM 
tem sido identificada como a primeira causa de dor não dental 
em região orofacial. (JÚNIOR et al., 2017; SEBASTIANI et al., 
2016; HERNANDES et al., 2017). 

Nesse sentido, para a realização de qualquer tipo de 
tratamento de DTM torna-se necessário conhecer 
profundamente as funções no âmbito motor e sensorial das 
estruturas, pois, uma vez alteradas, podem causar sofrimento 
a pessoa (OKESON, 2014).  

Por ter-se o conhecimento de que a DTM apresenta 
causa multifatorial (FURQUIM, 2013), seu tratamento também 
deve seguir a mesma fundamentação. Considerando isto, em 
regra, o indivíduo com a disfunção deve ser acompanhado por 
diferentes profissionais da área da saúde, entre eles, temos: 
dentistas, fisioterapeutas, reumatologistas, psicólogos e 
fonoaudiólogos, assim podendo aumentar as chances de 
alcançar um diagnóstico correto e resultado positivo. 
(CONSTANZO, KANEVSKY, ABECASIS, 2013; 
GONÇALVES,FLORENCIO, CHAVES,2013; WEBER et al., 
2013).  

Na equipe multidisciplinar/interdisciplinar o papel do 
fonoaudiólogo visa modificar os fatores que acarretam e/ou 
intensificam a dor, o desconforto e as limitações (MELCHIOR 
et al, 2016). No entanto, o que determinará os profissionais e 
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os tipos de tratamento a serem realizados são, sobretudo, a 
extensão e implicação da alteração na articulação 
temporomandibular (CAMARGO, GRILLO, SOUSA, 2014). O 
dentista e o fonoaudiólogo, por terem em comum o sistema 
estomatognático como campo trabalho, devem estar cientes 
das áreas de atuação de cada profissional, para que um 
complemente o tratamento do outro e juntos obtenham bons 
resultados clínicos (SILVAE CANTO, 2014). Todavia, ainda 
que o ideal seja o acompanhamento desse paciente por uma 
equipe multidisciplinar/interdisciplinar, não é o que se observa 
habitualmente (BOUFLEUR et al., 2014).  

Em sua atuação, o fonoaudiólogo busca o equilíbrio dos 
órgãos fonoarticulatórios, das funções estomatognáticas, bem 
como da musculatura associada, que constitui um sistema 
miofuncional (SILVAE CANTO, 2014). Segundo Alarcón, 
Rubiano, Torrealba (2013); Camargo, Grillo, Sousa (2014) e  
Dall’Magro et al. (2015) existem diversos tratamentos a serem 
efetuados dentro do processo terapêutico para a reabilitação 
desse indivíduo, no que segue: crioterapia, termoterapias, 
exercícios oromiofuncionais, bandagem elástica, toxina 
botulínica, acupuntura, entre outros.  

A terapêutica fonoaudiológica, após traumas que 
interferem na articulação temporomandibular pode ser 
indicada associada tanto aos procedimentos cirúrgicos quanto 
aos conservadores (SILVAE CANTO, 2014). 

No presente estudo, levantou-se a hipótese de que 

pacientes e profissionais da área da saúde que lidam com a 

dor orofacial desconhecem a amplitude da atuação da 

fonoaudiologia no tratamento da disfunção 

temporomandibular. O fonoaudiólogo, após realizar uma 

avaliação minuciosa, utiliza-se de técnicas para reequilibrar a 

musculatura da boca, face, pescoço e restabelecer as funções 

de respiração, mastigação e fala. Com isso, haverá a 

atenuação e/ou eliminação dos sinais e sintomas da DTM. 
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Deste modo, está pesquisa teve por objetivo pensar o espaço 

terapêutico do fonoaudiólogo e a legitimidade de suas ações, 

a fim de potencializar as estratégicas terapêuticas na 

intervenção clínica em pacientes com DTM. 

 

2.MATERIAIS E MÉTODOS 

A pesquisa bibliográfica deste estudo foi realizada na 

biblioteca virtual em saúde com a base de dados LILACS, 

entre os anos de 2012 a 2017. Para a seleção dos estudos 

utilizaram-se os seguintes descritores em português: 

articulação temporomandibular; dor orofacial; sistema 

estomatognático e transtornos da articulação 

temporomandibular. Foi realizado o cruzamento entre os 

descritores na base de dados. Para a pesquisa foram 

aplicados os seguintes filtros para delimitação dos dados: 1. 

Texto completo: disponível. 2. Assunto principal: dor facial; 

transtorno da articulação temporomandibular; síndrome da 

disfunção da articulação temporomandibular; articulação 

temporomandibular, 3. Limite: humano. 4. Ano: 2012 a 2017. A 

seleção final dos estudos foi por critérios qualitativos de 

acordo com a temática. Tabelas (1 e 2) 
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Tabela 1. Número e proporção dos textos selecionados para o 

estudo na base de dados LILACS, segundo descritores, 2012 

a 2017. 
Descritor N % 

Dor Orofacial  143 14,83 

Articulação Temporomandibular  380 39,50 

Sistema Estomatognático 05 0,42 

Transtornos da articulação temporomandibular  433 45,14 

Dor orofacial and articulação temporomandibularand 
sistema estomatognáticoand transtornos da articulação 
temporomandibular 

01 
0,10 

Total de artigos 962 100,00 

Tabela 2. Número e proporção dos textos utilizados no estudo 

da base de dados LILACS, segundo descritores, elegidos 

conforme relevância, 2012 a 2017. 
Descritor N % 

Dor Orofacial 12 33,3 
Articulação Temporomandibular 10 27,7 
Sistema Estomatognático 03 8,3 
Transtornos da Articulação Temporomandibular 10 27,7 
Dor Orofacial and Articulação Temporomandibularand 
Sistema Estomatognáticoand Transtornos da 
Articulação Temporomandibular 01 

 

2,7 

Total de artigos 36 100 

Dos textos selecionados, (tabela 3), foram utilizados os 

seguintes resultados conforme relevância científica para o 

estudo: doze artigos com o descritor Dor Orofacial; dez artigos 

com o descritor articulaçãotemporomandibular; três artigos 

com o descritor sistema estomatognático e dez produções 

sobre transtornos da articulação temporomandibular, sendo 

oitoartigos e duas teses. Uma vez que foram realizados os 
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cruzamentos dos descritores dor orofacial AND articulação 

temporomandibular AND sistema estomatognático AND 

transtornos da articulação temporomandibular foi utilizado um 

texto, perfazendo um total de 36 artigos selecionados para o 

estudo. Dos 36 artigos, todos os escritos apresentavam dados 

importantes para a temática abordada, no entanto, apenas três 

referiram que o fonoaudiólogo atua e que a sua presença na 

equipe multidisciplinar/ interdisciplinar é fundamental para a 

reabilitação do paciente com disfunção temporomandibular. 

Tabela 3. Quadro resumo dos artigos selecionados para a 

pesquisa. 

 
Autor/ 
Ano 

 

 
Resultado 

Recursos 
terapêuticos/ 

Conduta 
Adotada 

Assis et 
al.(2012) 

Satisfatório. Alongamentos/ 
treinamento postural 
e laserterapia. 

Maffei et  
al. (2012) 

Podem apresentar alterações na 
mastigação e deglutição. 

Avaliação 
multidisciplinar. 

Maia et  al. 
(2012) 

A maioria dos trabalhos indicaram 
resultados positivos. 

Mais pesquisas 
relacionando laser à 
DTM. 

Moraes et  
al. (2013) 

Resultaram sete artigos, que mostraram 
que os exercícios terapêuticos foram 
efetivos paraDTM muscular.  

Exercícios 
fisioterápicos. 

Alarcón, 
Rubiano, 
Torrealba 
(2013) 

Sexo feminino é mais acometido e acima 
de 40 anos. Apresentando hábitos 
parafuncionais associados e 
alteraçãoesoclusais. 
 

Terapia térmica/ dieta 
branda/ placa 
miorrelaxante/ 
infiltrações/ 
reabilitação oral. 

Alves et  
al. (2013) 

Frequentemente os pacientes com DTM 
apresentarem aumento dos sintomas de 
acordo com o aumento da idade  

Diagnóstico eficaz. 

Amaral 
etal. (2013) 

A mobilidade da ATM e o controle 
postural interferem na qualidade de vida 
de pacientes com DTM. 

Sugerido estudos 
acerca da função do 
sistema trigeminal. 

Campos et  Não houve diferença na intensidade de Aparelho ortodôntico 
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al. (2013) dor entre adultos e crianças 
Resende 
etal. (2013) 

Pacientescom DTM necessitam de 
assistência de diversos profissionais. 
 

Não referem. 

Milanesieta
l. (2013) 

Alterações posturais e craniocervicais 
podem aumentar os sinais e sintomas na 
DTM. 

Avaliação clínica e 
reabilitação postural. 

Camacho 
et  al. 
(2013) 

Alta prevalência de DTM em idosos, 
gênero feminino,grau leve. 

Sugerido realização 
de exames clínicos. 

Constanzo, 
Kanevsky, 
Abecasis 
(2013) 

A presença de dor facial pode ser devido 
a assimetria dos tecidos faciais, e nos 
tecidos moles seria uma ação 
compensatória. 

Fonoterapia, 
psicoterapia e 
odontologia. 

Furquim 
(2013)  

Resultados compatíveis em relação à 
idade e ao sexo.Idade média de 36 anos. 
 

Pesquisas sobre 
genética e limiar de 
dor. 

Gutierrez 
et  al. 
(2013) 

A terapia com laser de baixa potência 
demonstra eficácia para diminuição na 
dor dos músculos mastigatórios. 

Laserterapia. 

Weber et  
al. (2013) 

Apresentam alteração em relação à 
postura de língua e lábios, bem como 
durante a função da deglutição.  

Diagnóstico e 
Intervenção 
terapêutica precoce. 

Fernandes 
et. al. 
(2013) 

DTM associada aos níveis de depressão 
moderado/severo, foram relatados 
aumento do zumbido. 

Otorrinolaringologista 
e Cirurgião Dentista  

Gonçalves, 
Florencio, 
Chaves 
(2013) 

A frequência de DTM foi menor no grupo 
sem nenhuma cefaleia se comparado 
migrânea. Migrânea e o migrânea 
crônica não houveram diferença. 

Importância do 
fisioterapeuta na 
equipe 
multidisciplinar. 

Pizolato, et 
al. (2013) 

A prevalência entre meninos e meninas. 
DTM Parece estar associado à 
ansiedade e os lábios abertos  

Avaliação do Sistema 
Estomatognático. 

Galhardoni 
(2014)  

Estudos que envolvem dores crânio 
faciais e Estimulação Magnética 
Transcraniana, necessitam de novos 
estudos com modalidades terapêuticas. 

Eletromiografia. 

Boufleuret. 
al. (2014) 

Aumento da simetria da atividade 
muscular após o ultra-som com 
alongamento. 

Recursos 
terapêuticos/ ultra-
som. 

Camargo 
et al.(2014) 

Mínimo de três sessões semanais para 
controlar a dor. 

Acupuntura. 

Cordeiro et  
al. (2014) 

A placa estabilizadora é eficaz nos 
variados tipos de DTM’S avaliadas. 
Contudo, ressalta-se a importância de 
terapias multidisciplinares. 

Placa 
estabilizadoraassocia
daafisio, pscico e 
farmacoterapia. 
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Correia et  
al. (2014) 

Grupo controle obteve 
menorporcentagem na dor crônica e 
miofascial. 

Não foi citado. 

Dias et  al. 
(2014) 

Alta prevalência de automedicação, sem 
prescrição médica e do sexo feminino.  

Automedicação. 

Gui et  al. 
(2014) 

Pacientes com DTM e com dores 
corporais são mais susceptíveis a 
apresentar baixa capacidade funcional. 

Não referem. 

Ries et  al. 
(2014) 

Apresentam maior assimetria, durante o 
ciclo mastigatório, na ativação do 
músculo temporal anterior. 

Não referem. 

Rolim et al. 
(2014) 

Diminuição da frequência de dor, 
limitação mandibular, melhora na 
qualidade de vida.  

Tratamento dentário. 

Dall’Magro
et  al. 
(2015) 

Toxina botulínica tem indicação na 
odontologia e quando bem aplicada 
apresenta um bom resultado. 

Toxina Botulínica. 

Furlan et  
al. (2015) 

Encontrados para o tratamento da DTM 
várias técnicas de aplicação de calor 
superficial. 

Termoterapia. 

Lima et al. 
(2015) 

Sexo feminino apresentou pior qualidade 
de vida. 

Equipe 
multidisciplinar. 

Melchior et 
al. (2016) 

As CMO apresentaram aumento dos 
escores após TMO, indicando aumento 
do equilíbrio miofuncional orofacial.  

Laserterapiaeterapiaf
onoaudiológicamiofun
cional orofacial. 

Fiorelli, et 
al (2016) 

Houve uma redução na intensidade da 
dor e um aumento na ROM de abertura 
bucal em comparação com o CG 

Exercícios posturais 
globais. 

Martins, et 
al (2016) 

O tratamento de DTM por meio do DI, 
seguido do aconselhamento, é eficaz na 
redução da intensidade da dor. 

Dispositivos 
interoclusais. 

Costa et al. 
(2017) 

A escala visual analógica de dor detectou 
diminuição da intensidade de dor em 
ambos os lados,  

Laser terapia. 

Melchior et 
al. (2017 

A associação da laserterapia de baixa 
intensidade com placa oclusal promoveu 
diminuição mais acentuada do sintoma. 

Laserterapia e placa 
oclusal. 

Dias, et al 
(2017) 

A automedicação associada às DTM foi 
apontada como extremamente frequente 
e prejudicial ao quadro. 

Automedicação. 
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3.RESULTADOS E DISCUSSÃO  

No que se refere à importância do sistema 

estomatognático, Boufleuret al. (2014) e Assis, Soares, Victor 

(2012) relatam que é visível o seu papel na integração e 

coordenação dos elementos que compõe as estruturas ao 

realizar movimentos essenciais ao ser humano. Afirmam ainda 

que se essas unidades não estiverem integradas corretamente 

podem causar o desequilíbrio no desempenho das funções. 

Weber et al. (2013) citam que uma das funções 

compostas pelo sistema estomatognático é a mastigação, a 

qual é desempenhada através da  atuação de uma articulação 

extremamente ativa chamada Articulação Temporomandibular 

(ATM), em que esta relaciona-se diretamente com os 

músculos da mastigação e a estrutura óssea envolvida. Dias 

et al. (2014) e Moraes et al. (2013) relatam que a alteração 

das estruturas e funções da articulação temporomandibular é 

denominada Disfunção Temporomandibular (DTM) e que tais 

desordens correspondem a um conjunto de disfunções e/ou 

dor que acomete os músculos e articulações da região 

orofacial. 

Alarcón, Rubiano, Torrealba (2013); Correia et al. (2014); 

Dias et al. (2014); Fernandes et al. (2013); Galhardoni (2014); 

Gui et al. (2014) e Moraes et al. (2013), constataram que a 

DTM é uma doença multifatorial que apresenta como sintoma 

principal a dor orofacial. Furquim (2013) referiu que a DTM 

apresenta diversas etiologias. Amaral et al. (2013) 

complementaram que os sintomas apresentados na DTM 

podem acarretar alteração nas funções do sistema 

estomatognático. 
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De acordo comMilanesiet al. (2013) os sinais e sintomas 

da DTM são mais intensos quando o paciente apresenta 

alguma alteração de ordem postural e/ou craniocervical.   

Dias et al. (2014) e Moraes et al. (2013) testificam que a 

DTM frequentemente é insidiosa e de difícil diagnóstico no 

estágio inicial do tratamento, com prejuízos sobre a qualidade 

de vida do paciente. Segundo Pizolato, Freitas-Fernandes, 

Gavião (2013), o diagnóstico precoce é necessário haja vista 

que a demora na identificação e causa dos sintomas irão 

interferir no tratamento a ser realizado. Alves et al. (2013) e 

Camacho et al. (2013) relataram que os sinais e sintomas são 

essenciais para que o diagnóstico seja realizado com eficácia, 

haja vista que a DTM provoca sintomatologia em uma região 

muito pequena e assim podendo ser confundida com outros 

problemas orofaciais, dentários, etc. 

Os autores supracitados referem à dor como um dos 

principais sintomas, no entanto, Alarcón, Rubiano, Torrealba 

(2013); Gui et al. (2014) e Rolim et al. (2014) corroboram que 

fatores emocionais/ psicossociais podem interferir no 

movimento mandibular ao reduzir a abertura bucal e, portanto, 

evidenciar primariamente o trismo. Segundo Fernandes et al. 

(2013) e Lima etal. (2015) fatores físicos, psicossociais e 

ambientais contribuem nos sinais e sintomas na DTM, pois 

pacientes com tais fatores apresentam um comportamento 

diferente em relação ao sistemaestomatognático, como 

exemplo, realizam o apertamento dentário ou o bruxismo 

noturno, fazendo com que a ATM seja forçada 

constantemente, desta forma, resultando em todos os 

distúrbios relacionados a DTM, seja ela muscular, articular ou 

ambas. 
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Gui et al. (2014) ainda afirmam que a dor assinala a 

somatização de sintomas, em contraponto a Correia et al. 

(2014) e Maia et al. (2012) que consideraram que o principal 

sintoma da DTM é a dor crônica em decorrência da presença 

de dor nos músculos mastigatórios. Galhardoni (2014) afirmou 

que a dor aguda como função biológica pode persistir por até 

três meses e, após esse período, deve ser considerada 

crônica. Nesse contexto, Dias et al. (2017), relata o problema 

da automedicação no tratamento das DTMs. 

A DTM é multifatorial, conforme anteriormente 

mencionado, dessa forma, por ser causada por diferenciados 

fatores é imperativo em sua maioria que os pacientes 

necessitem de acompanhamento de uma equipe com 

abordagem interdisciplinar/multidisciplinar, sendo 

imprescindível para o diagnóstico e tratamento da DTM 

(CONSTANZO, KANEVSKY, ABECASIS 2013). Weber et al. 

(2013) complementaram que o fonoaudiólogo exerce um papel 

fundamental na equipe da reabilitação com o paciente com 

DTM, no entanto, os pacientes submetidos ao estudo citado 

referiram não conhecer a atuação do fonoaudiólogo. 

Correia et al. (2014) fizeram referência à complexidade 

que os profissionais de saúde apresentam em administrar o 

tratamento desses pacientes, pois a dor em uma determinada 

região poderá influenciar outra e dificultar o controle do 

sintoma. 

O caráter multifatorial da DTM torna necessária a 

intervenção de diversos profissionais, com a possibilidade de 

contribuição de terapêuticas singulares. Gonçalves, Florencio, 

Chaves (2013) referiram a importância da avaliação do 

fisioterapeuta em pacientes com DTM, para diagnóstico e 
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tratamento, realizando exercícios de relaxamento e 

fortalecimento dos músculos, visando a reabilitação do 

sistema estomatognático, mais especificamente das estruturas 

envolvidas na mastigação. É muito importante o diagnóstico 

correto e possuir discernimento para diferenciar e encaminhar 

o paciente para outros profissionais para assim realizar os 

procedimentos corretos com base em cada paciente. 

Alarcón, Rubiano e Torrealba (2013) corroboraram que a 

intervenção inicial é realizada com uma dieta leve, rica em 

alimentos pastosos, para não forçar mais as estruturas 

mastigatórias; infiltração local; uso de medicação 

farmacológica; termoterapia e crioterapia local, placas 

oclusais, ortodontia e reabilitação. Furlan et al. (2015) 

referiram que a termoterapia é comumente utilizada por 

fonoaudiólogos em pacientes com DTM, diminuindo a 

sintomatologia e promovendo a reabilitação miofacial.  

Em seus estudos, Campos et al. (2013) mencionaram a 

necessidade do tratamento ortodôntico quando existir 

alteração oclusal. Outro tratamento que pode ser realizado, 

dependendo do tipo oclusal do paciente, é a placa 

estabilizadora. Cordeiro et al. (2014) acreditaram que a placa 

traz benefícios em relação a hábitos comportamentais ao 

demonstrar redução dos sintomas e dor. Em contrapartida, 

Martins et al. (2016) evidencia a importância do 

aconselhamento na redução da intensidade da dor. 

Camargo, Grillo e Souza (2014) sugeriram como um dos 

tratamentos a acupuntura, no qual os pacientes submetidos a 

essa intervenção apresentaram resultados positivos com 

redução da intensidade da dor. Gutierrez et al. (2013), Costa 

et al., (2017), Melchior, et al., (2017) relataram que a aplicação 
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da laserterapia tem ação analgésica e antiinflamatória com 

efeito benéfico para o tratamento da dor, aumentando a 

abertura bucal do paciente, e promovendo uma melhor 

movimentação durante a fala e alimentação. A laserterapia é 

um tratamento bastante benéfico e está sendo usado em 

grande escala por vários profissionais. 

Por sua vez, a ultrassom é um recurso terapêutico 

utilizado que tem como objetivo diminuir a inflamação, aliviar a 

dor, relaxar a musculatura e recompor as funções 

(BOUFLEUR et al., 2014). De igual importância, a toxina 

botulínica, no qual a comunicação entre o músculo e o nervo é 

interrompida causa uma paralisação temporária do músculo 

(DALL’MAGRO et al., 2015) e surge como uma opção no 

tratamento da DTM, posto que, essa musculatura relaxa e 

permite que outras intervenções terapêuticas aconteçam sem 

que o paciente sinta dor. 

A eletromiografia e a bandagem elástica são outros 
instrumentos utilizados na intervenção da DTM, por 
profissionais da área de saúde, tais como, fonoaudiólogos e 
fisioterapeutas habilitados (Hernandeset al., 2017). O primeiro 
corresponde a uma análise realizada através de sinais 
elétricos durante a contração muscular, no qual é observada a 
força que o músculo exerce durante sua ativação e, o 
segundo, neste caso, a bandagem, trata-se da aplicação de 
uma faixa de gaze ou outro tecido sobre a musculatura com o 
objetivo de contrair ou relaxar a musculatura (RIES et al., 
2014). 

No tratamento terapêutico da DTM, o fonoaudiólogo é 

habilitado para desenvolver o trabalho com termoterapia e 

crioterapia durante seu procedimento, bem como massagens, 

manobras e exercícios miofuncionais (MELCHIOR, 2016). O 

tipo de reabilitação e plano terapêutico a ser seguido, 
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dependerá, especialmente, da alteração do paciente (ALVES 

et al. 2013 ,CAMACHO et al., 2013). Autores como, Moraes et. 

al. (2013) e Galhardoni (2014) corroboraram que o tratamento 

decorre do diagnóstico preciso e referem à necessidade de 

novos estudos a respeito da DTM e das modalidades 

terapêuticas aplicadas a ela. 

4.CONCLUSÕES 

Neste estudo constatou-se que a DTM é causada por 

questões etiológicas multifuncionais, assim, necessitando de 

um tratamento multidisciplinar, o indivíduo com a disfunção 

deve ser acompanhado por diferentes profissionais da área da 

saúde, como havíamos citado antes, dentre eles buscamos o 

tratamento com: Dentistas, Fisioterapeutas, Reumatologistas, 

Psicólogos e Fonoaudiólogos. E o nosso trabalho teve como 

foco os estudos publicados sobre a DTM, que mostram o 

trabalho do fonoaudiólogo.  

Porém ao analisar a frequência do fonoaudiólogo neste 

processo, percebe-se que este profissional foi indicado apenas 

uma única vez de forma específica para o tratamento de DTM, 

considerando os artigos publicados entre os anos de 2012 a 

2017, e possuiu outras poucas indicações de forma 

multidisciplinar. 

Desta forma, percebe-se que existe falta de 

compreensibilidade sobre a importância da atuação no 

fonoaudiólogo no tratamento da DTM por parte dos 

profissionais envolvidos na equipe 

multidisciplinar/interdisciplinar, além do pouco conhecimento 

dos pacientes a respeito da participação do profissional 

fonoaudiólogo no tratamento da DTM, sabendo que 
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oentendimento do paciente a respeito da sua terapia e a 

aceitação do profissional na equipe para o seu tratamento é de 

bastante importância da o sucesso do mesmo.  

Assim, sugere-se a realização de novas pesquisas com 

essa temática, dando enfoque e espaço de atuação ao 

fonoaudiólogo, a promoção de diálogos interdisciplinares no 

meio acadêmico, nas equipes já atuantes no tratamento da 

Disfunção Temporomandibular e também a informação a 

sociedade através de campanhas nacionais que esclareçam 

as possibilidades de tratamento e os profissionais envolvidos 

na melhoria da qualidade de vida dos indivíduos com DTM. 
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CONGRESSO NACIONAL DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE:  

Os desafios do mundo contemporâneo 
 

O CONGRESSO NACIONAL DE SAÚDE MEIO AMBIENTE está 
destinado a estudantes e profissionais da área saúde (nutrição, farmácia, 
enfermagem, fisioterapia, educação física) e áreas afins e tem como 
objetivo de proporcionar, por meio de um conjunto de palestras, mesa 
redonda e apresentações de trabalhos, subsídios para que os 
participantes tenham acesso às novas exigências do mercado e da 
educação no contexto atual. E ao mesmo tempo, reiterar o intuito 
Educacional, Biológico e Ambiental de inserir todos que formam a 
Comunidade Acadêmica para uma Educação sócio-ambiental para a 
Vida.  

Foram abordados diversos temas durante o evento, entre eles: 
Saúde e meio ambiente: os desafios do mundo contemporâneo; Resiliência 
agroecologica as mudanças climáticas no Semiárido Brasileiro; Água para 
o consumo humano em quantidade e qualidade para comunidades rurais; 
Riscos para saúde e meio ambiente das tecnologias utilizadas na produção 
de alimentos; As superbactérias: Impacto ambiental e multirresistência aos 
antibióticos atuais ; O uso indiscriminado de agrotóxicos e doenças 
relacionadas; Uso de plantas transgênicas na produção de alimentos; Uso 
das radiações na agricultura e meio ambiente; Gerenciamento de resíduos 
e  resíduos sólidos de serviço de saúde. 

Diante da grandiosa contribuição dos artigos aprovados, os livros 
frutos desse Evento: SAÚDE: os desafios desafios do mundo 
contemporâneo, NUTRIÇÃO E SAÚDE: desafios do mundo 
contemporâneo, MEIO AMBIENTE: desafios do mundo 
contemporâneo, e ODONTOLOGIA: desafios do mundo 
contemporâneo contribuirão para o conhecimento dos alunos da área 
de Ciencias biológicas e Saúde. 
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