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PREFÁCIO 

 
O CINASAMA é um evento que tem como objetivo 

proporcionar subsídios para que os participantes tenham 

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

mesmo tempo, reiterar o intuito Educacional, Biológico, na 

Saúde, Nutricional e Ambiental de direcionar todos que 

formam a Comunidade acadêmica para uma Saúde Humana 

e Educação socioambiental para a Vida. 

O livro “Odontologia: tecnologia a serviço da 

saúde 1 e 2” tem conteúdo interdisciplinar, contribuindo 

para o aprendizado e compreensão de varias temáticas 

dentro da área em estudo. Esta obra é uma coletânea de 

pesquisas de campo e bibliográfica, fruto dos trabalhos 

apresentados no Congresso Internacional de Saúde e Meio 

Ambiente realizado entre os dias 6 e 7 de Dezembro de 2019 

na cidade de João Pessoa-PB. 

Os eixos temáticos abordados no Congresso 

Internacional de Saúde e Meio Ambiente e nos livros 

garantem uma ampla discussão, incentivando, promovendo 

e apoiando a pesquisa. Os organizadores objetivaram 

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

os leitores aproveitem cada capítulo como uma leitura 

prazerosa e com a competência, eficiência e profissionalismo 

da equipe de autores que muito se dedicaram a escrever 



 

 
 

trabalhos de excelente qualidade direcionados a um público 

vasto. 

Os livros Odontologia: tecnologia a serviço da 

saúde 1 apresenta interdisciplinaridade entre a Odontologia 

Preventiva Social, Saúde Coletiva, Biossegurança, Cariologia, 

Dentística, Odontopediatria, Odontologia Hospitalar, 

Pacientes com Necessidades Especiais, e o livro 

Odontologia: tecnologia a serviço da saúde 2 

apresenta a interdisciplinaridade entre a Periodontia, 

Cirugia oral menor, Laserterapia, Prótese e oclusão, 

Implantondotia e Odontogeriatria, concentrados em títulos 

com temas que relatam experiência profissional nas áreas 

afins.  

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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RESUMO: É notória as dificuldades enfrentadas pela 
população privada de liberdade no Brasil, principalmente no 
quesito saúde. A saúde bucal não é diferente nestes ambientes, 
apresentando-se diversas patologias bucais predominantes. 
Diante disso a educação em saúde tem papel basilar, com o 
intuito da redução destas patologias e a melhora da qualidade 
de vida. Com isso, o estudo objetiva-se em descrever uma 
experiência sobre educação em saúde bucal de mulheres em 
uma unidade prisional. Trata-se de um estudo descritivo, 
qualitativo, do tipo relato de experiência de uma ação educativa 
em saúde bucal realizada por um projeto de extensão 
universitária, em uma unidade prisional no Ceará. A ação foi 
voltada para a prevenção de doenças bucais prevalentes na 
unidade prisional. Houve a explanação sobre o processo 
patológico destas doenças, assim como os meios de prevenção 
e a forma correta de realizar a escovação  dental. A experiência 
permitiu inúmeros benefícios, permitindo um olhar crítico e a 
necessidade do reconhecimento das fragilidades e 
singularidades, a fim de se utilizar de meios efetivos de 
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prevenção de acordo com o cenário no qual elas estavam 
inseridas. Diante disso, a ação permitiu a intervenção da 
universidade na comunidade, a fim de trazer melhorias para 
ambos os sujeitos, evidenciando-se como primordial para a 
transformação das situações de saúde vivenciadas. 
Palavras-chave: Saúde bucal. Promoção em saúde. 
População privada de liberdade. 
 
INTRODUÇÃO 

   

 O Brasil comporta o terceiro maior contingente carcerário 

do mundo, ficando atrás apenas dos Estados Unidos e China. 

Apesar disso, há ainda a necessidade de mais de 300 mil vagas 

para suprir estes números elevados. É identificado com isso, 

que se destaca uma superlotação destes presídios e o déficit 

de condições de vida dentro destes ambientes, desvalorizando 

os direitos humanos a esta população (BRASIL, 2017). 

Cerca de 700 mil habitantes brasileiros estão em 

situação de reclusão em estabelecimentos penais, o que torna 

o tema da saúde no sistema prisional um dos mais importantes 

na definição de prioridades de pesquisa na Saúde Coletiva 

(SILVA, 2015). 

 Estas características prisionais exteriorizam as 

desigualdades sociais e econômicas na população brasileira. 

Demarcadas por relações históricas e culturais que 

transcendem do social para o sistema prisional (BATISTA; 

ARAÚJO; NASCIMENTO, 2019). 

 Com vistas a garantia do direito a saúde das populações 

privadas de liberdade, foi criada a Política Nacional de Atenção 

Integral à Saúde das Pessoas Privadas de Liberdade no 

Sistema Prisional (PNAISP), através da Portaria Interministerial 
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nº 1, de 2 de janeiro de 2014, com o intuito de expandir as ações 

de saúde do Sistema Único de Saúde (SUS) (BRASIL, 2014). 

 As práticas baseadas na cura predominam nas 

diferentes áreas da saúde, no âmbito da odontologia não é 

diferente, onde a prevenção de patologias como cáries e 

doenças periodontais podem sim se utilizar das ações de 

educação e prevenção em saúde. No entanto, quando se fala 

em instituições carcerárias, há inúmeras precariedades, 

sujeitando a população privada de liberdade a situações que 

poderiam ser prevenidas com ações simples (AMORIM, 2013). 

Corroborando, o estudo de Menegaz, Silva e Cascaes 

(2018), abordam que doenças bucais associadas a fatores 

sociocomportamentais, como as cáries, mostraram melhorias 

significativas após aplicação de intervenções educativas com o 

público acometido por tais doenças. 

A educação em saúde é um importante redutor de 

doenças bucais, mostrando-se efetiva em diversos campos. 

Esta, por sua vez, permite a redução da cárie dentária e suas 

sequelas, onde a melhor compreensão dos odontólogos sobre 

sua importância contribui positivamente para a melhora da 

saúde bucal (SILVA et al., 2015). 

Portanto, acentua-se a necessidade da garantia de 

demandas voltadas às ações de educação em saúde, para que 

obtenham resultados positivos no cenário prisional. A exemplo, 

busca-se assegurar o direito ao tratamento personalizado a 

cada ser, em respeito ao princípio constitucional da dignidade 

da pessoa humana, bem como acentua-se a preocupação com 

a saúde das detentas, fornecendo-os alimentos saudáveis, 

proposta que está diretamente relacionada com a saúde bucal 

dessas mulheres (BARBOSA et al., 2019). 
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 Diante da prevalência patológica observada durante as 

avaliações odontológicas, e a necessidade de proporcionar 

melhor qualidade de vida ao público privado de liberdade, 

decidiu-se que promover melhor conhecimento relativo a saúde 

bucal deste público, poderia desenvolver interesse dos demais; 

pois observariam que com simples atos de cuidados poderiam 

evitar grandes desconfortos com o avanço da patologia (cárie e 

gengivite). Aliada ainda a falta de informação, a baixa 

escolaridade e as condições precárias, ocorre a prevalência de 

cáries e gengivites nesta população, destacando a necessidade 

de estratégias para sua redução através de práticas educativas 

em saúde.  

Assim, o trabalho objetiva descrever uma experiência 

sobre educação em saúde bucal com mulheres em uma 

unidade prisional. 

 

MATERIAIS E MÉTODO 

 

Estudo descritivo, qualitativo, do tipo relato de 

experiência, embasado em uma atividade do Projeto de 

Extensão Odontologia no Sistema Penal, do Curso de 

Odontologia do Centro Universitário Doutor Leão Sampaio. 

O estudo qualitativo objetivou entender a maneira como 

é construído o processo de acepção pertinente ao assunto em 

estudo, elucidando a interpretação desses fenômenos, na 

busca, ainda, de designar ao mesmo uma significação, 

possibilitando uma real modificação do contexto pelo 

pesquisador. 

O estudo descritivo apropria-se no enquadramento do 

presente estudo pela possibilidade de identificação dos 

problemas. Observa-se, através do mesmo, as peculiaridades 
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e caraterísticas, e, por fim, ainda oportuniza o registro das 

condições ou variáveis percebidas na conjuntura do processo 

de envolvimento, sem apresentar a interferência do 

pesquisador (PEROVANO, 2014). 

O relato de experiência é constituído a partir do ângulo 

de interpretação e entendimento do contexto e conjuntura ao 

qual a pessoa está inserida, levando-se em consideração os 

fatores família e coletividade. Oportuniza, portanto, ao 

pesquisador, tornar-se um observador, passivo ou ativo, 

pertinente à transcrição das vivências em uma situação de 

circunstância ampliada (MINAYO, 2014). 

O Projeto foi criado no ano de 2017, e estimulado por 

uma pesquisa feita anteriormente por alunos da instituição. As 

ações são realizadas semanalmente, por grupos de 8 e 9 

integrantes. 

A atividade se deu em uma unidade prisional da cidade 

de Juazeiro do Norte - Ceará, no mês de junho de 2019. 

Participaram da ação 8 integrantes e 33 mulheres residentes da 

unidade prisional. A ação visou informar aos presidiários em 

relação a higiene oral no combate a cárie e a Gengivite. 

A intervenção educativa foi realizada com embasamento 

na literatura pertinente e em artigos científicos atualizados da 

área, os quais foram obtidos através de uma revisão da 

literatura do tipo narrativa na Biblioteca Virtual de Saúde. Além 

disso, utilizou-se recomendações do Ministério da Saúde para 

respaldo da ação. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

  

Inicialmente, é valido expor a importância de atividades 

direcionadas as reais necessidades da população, embasadas 
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pelo conhecimento prévio das carências e fragilidades da 

população carcerária. Assim, as atividades de educação em 

saúde urgiram da necessidade de combate as doenças bucais 

prevalentes no sistema presidiário, mediante observância da 

recorrência de intervenções odontológicas voltadas para cáries 

e gengivites.   

O estudo de Oliveira et al. (2018) corrobora com esse 

relato ao abordar que o contato com a realidade prisional 

suscita ampla reflexão sobre os problemas existentes na saúde 

prisional, possibilitando a detecção, bem como a 

equacionalização de maneira crítica, buscando sugestões em 

parcerias semelhantes às estabelecidas no Brasil e no mundo. 

Diante os altos índices de cáries e gengivites, 

vislumbrou-se a necessidade de buscar estratégias para 

enfrentar esse problema. Assim, esses índices estimularam o 

raciocínio clínico e crítico acerca dos fatores causais das 

doenças, que neste caso se refere a precária higiene bucal pela 

população carcerária.  

Diante da descrição dos sinais e sintomas perceptíveis 

de uma dissolução química da superfície dentária causada por 

eventos metabólicos que ocorrem no biofilme (placa bacteriana) 

que recobre a área afetada, a destruição pode afetar o esmalte, 

os tecidos moles que circundam os dentes (gengiva), a dentina, 

o cemento, e a polpa do dente, que no seu estágio mais 

avançado pode provocar sangramento nas gengivas, grandes 

desconfortos e fortes dores. As lesões podem se manifestar 

clinicamente de maneiras variadas (BUSATO; MALTZ, 2014). 

Quando essa evolução resulta em uma perda 

acumulativa de substância mineral do dente, de tal modo que 

os tecidos circundantes ficam avermelhados e com 

sangramento, a porosidade no esmalte dá origem a uma 
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redução na sua translucidez, é possível diagnosticá-la como 

lesão opaca branca. Os estágios iniciais na formação da lesão 

de esmalte, portanto, manifestam-se como lesões brancas 

localizadas. Com o passar do tempo, pode mudar de cor para 

marrom ou preto (MALTZ et al., 2016). 

A integração entre os graduandos e pacientes em 

espaços diferentes, distanciada de um atendimento 

convencional, ocorre a abrangência da percepção dos 

discentes, conhecendo outras formas de trabalhar, abrindo-se 

um leque de sugestões a partir de um olhar crítico e escuta ativa 

(ALMEIDA et al., 2019). 

Além disso, pautando-se em um conceito de saúde 

ampliado que contemple a saúde pública e coletiva, o contato 

prévio com a população carcerária viabilizou o entendimento 

sobre a necessidade de intervenções educativas e não apenas 

curativas. Isso porque há a necessidade de se sensibilizar a 

população e torna-las autônomas sobre sua saúde, o que 

viabiliza a promoção da saúde e a redução de 

morbimortalidades. 

Nessa perspectiva, a promoção e prevenção em saúde 

trabalhada de outros modos permitem a compreensão dos 

sujeitos, como únicos, respeitando sua subjetividade e abrindo 

espaços para novas formas de fazer saúde. Entretanto, este 

campo diverge do que é encontrado na clínica tradicional, onde 

está volta-se para o ser biológico, desvalorizando ser social 

(BASTOS et al., 2017).  

Com a maior recorrência de cáries, bem como a sua 

evolução, observou-se que só os tratamentos dentários não 

eram eficientes, visto que sempre predominava as mesmas 

patologias bucais. Isto evidenciou a precariedade da prevenção 

em saúde na população prisional. 
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Com a implementação das ações preventivas foi possível 

também reconhecer outras vulnerabilidades das mulheres que 

vivem em situação prisional, reconhecer o que influencia nestas 

situações é primordial para um processo educativo significante 

e com resultados efetivos. 

Compreender o ser em sua dimensão social e biológica, 

ao adotar a determinação social de saúde exprime as 

dimensões do sujeito que necessita de atenção, elucidando a 

sua indissociabilidade. Persistir com a separação destes 

aspectos negativa o princípio da integralidade em saúde e 

minimiza a atuação política dos atores sociais (GARBOIS; 

SODRÉ; DALBELLO-ARAÚJO, 2017).  

Esta perspectiva não é incomum a saúde bucal, 

aprofundar-se nas questões sociais da população privada de 

liberdade, com ênfase a população feminina vai de encontro as 

atividades de promoção de saúde sustentadas pelos princípios 

e diretrizes do sistema de saúde público brasileiro. Clarificar 

estas questões dentro da odontologia também contribui para a 

efetivação dos direitos do usuário da saúde, seja qual for o 

ambiente onde estes estão inseridos. 

As ações foram direcionadas para as causas e 

consequências trazidas pelas patologias bucais, e a 

necessidade do autocuidado da população presidiária, 

orientando sobre a maneira correta de realizar a higienização 

oral, sua frequência e substâncias corretas a serem utilizadas. 

É importante ressaltar que as condições nas quais as mulheres 

privadas de liberdade são submetidas têm influência direta na 

adesão aos hábitos saudáveis. 

Destaca-se que as informações sobre as condições de 

saúde da população e seus determinantes, assim como suas 

necessidades e os padrões de utilização dos serviços de saúde, 



PROMOÇÃO DE SAÚDE BUCAL EM UMA UNIDADE PRISIONAL: RELATO DE 

EXPERIÊNCIA 

27 
 

são de grande relevância para nortear as políticas de saúde 

(BULGARELI et al., 2018). 

Nesse contexto, expõe-se um dos desafios encontrados 

na ação que está relacionado ao material de baixa qualidade 

ofertado pela instituição, em que as próprias mulheres privadas 

de liberdade relataram escovas enrijecidas e que dificultavam a 

escovação.  

Nesse sentido, vislumbra-se a necessidade de 

sensibilizar os órgãos competentes acerca dos altos índices de 

doenças bucais que podem ser prevenidas através do 

investimento e dispensação de recursos materiais adequados 

para higienização bucal. Têm-se assim, a percepção de que a 

falta de oferta de produtos adequados interfere diretamente na 

saúde, na dignidade e nos direitos das mulheres privadas de 

liberdade. 

Mesmo que as diferenças nas necessidades em saúde 

não sejam eliminadas apenas com a oferta de serviços de 

saúde a população carcerária, o acesso a serviços de qualidade 

a exemplo da promoção da saúde, pode melhorar as condições 

desfavoráveis de saúde nas populações e, consequentemente, 

gerar impacto positivo na qualidade de vida dos indivíduos 

(BULGARELI et al., 2018). 

Explanou-se ainda todo o processo de desenvolvimento 

das cáries e gengivites, com espaços para dúvidas e 

respectivas estratégias de resoluções pelos integrantes da 

atividade.  

Observou-se algumas dificuldades advindas do público 

participante no desenrolar da ação, pois o início foi marcado 

pela dispersão e a falta de interesse de algumas mulheres, as 

quais saíram do recinto e/ou direcionaram pouca atenção a 

atividade. A equipe facilitadora logo tomou consciência de que 
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se tratava de uma população marginalizada, em que inúmeros 

fatores contribuíram para que as participantes dessem pouca 

atenção. Assim, no entanto, com o percorrer da ação e a 

adoção de estratégias interativas, o público foi cativado.  

Pode-se perceber que a adoção de métodos ativos que 

estimulassem a participação das mulheres e as colocassem em 

posição de importância com a disponibilidade de “momento da 

fala” de cada uma, estimulou a valorização das mesmas 

enquanto seres autônomos para o seu cuidado. Assim, reforça-

se a necessidade de se abster de condutas preconceituosas e 

estigmatizantes para obtenção de vínculo, que foi de 

fundamental importância para o êxito da atividade. 

Como observado na experiência, a prática de 

transmissão de informações é uma das mais utilizadas para a 

educação em saúde pelos profissionais de Odontologia, 

observada em outras experiências. Nesse processo, a 

educação em saúde torna-se limitada, o que dificulta os 

resultados a quem as experienciam (GARCIA et al., 2018). A 

princípio, o fundamental para a realização das práticas 

educativas em saúde deve ser o estimulo pelo próprio usuário, 

como forma de mudança de vida (BRASIL; SANTOS, 2018).  

Vale ressaltar que a Política Nacional de Atenção Integral 

à Saúde das Pessoas Privadas de Liberdade no Sistema 

Prisional, instituída no âmbito do SUS, destaca o respeito aos 

direitos humanos e à justiça social e a integralidade da atenção 

à saúde da população privada de liberdade no conjunto de 

ações de promoção, proteção, prevenção, assistência, 

recuperação e vigilância em saúde, executadas nos diferentes 

níveis de atenção; em que o a promoção da dignidade humana 

anda em consonância com os princípios dessa política 

(BRASIL, 2014). 
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É valido expor a discussão sobre o estigma das mulheres 

privadas de liberdade. Que está relacionado a um atributo 

negativo que seu portador carrega. Nesse sentido, o estigma 

mantém sua função inicial de promoção de exclusão social, 

afinal, é a representação de uma “identidade social 

deteriorada”. A mulher privada de liberdade sempre carregará 

consigo as mazelas e rótulos atrelados ao sistema prisional.  

A população carcerária feminina é considerada ainda 

mais vulnerável, através da obturação de seus direitos, de 

saúde e sociais. Aliado a isto têm-se ainda a situação dos 

ambientes prisionais deteriorantes que estas se encontram 

(VENTURA; SILVA; LOUREZÉ, 2015). 

Sobre a aplicação de métodos ativos, essas práticas 

através de suas atividades variadas, contribuem tanto para os 

facilitadores melhorando e estimulando o desenvolvimento 

acadêmico-profissional, quanto para a população-alvo ao 

favorecer a promoção da saúde e aprendizagem significativa.  

(SILVA et al., 2015). 

Uma educação pautada na transmissão de 

conhecimento fragmenta o processo de aprendizagem, esta por 

sua vez centraliza o educador no processo de ensino, em 

detrimento do educando e suas características e 

conhecimentos pré-existentes. A educação deve guiar-se pelo 

compartilhamento de informações, e ser construída por ambos 

sujeitos, visando sua autonomia e significação (FREIRE, 1999). 

 Além disso, o estudo de Melo, Alves e Lemos (2014) 

mostram que a ação educativa foi realizada embasada em seus 

pressupostos sobre metodologia ativa, em que é exaltada a 

aprendizagem baseada em problemas. Correlacionando a esse 

relato de experiência, é possível perceber que a ação foi 
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direcionada aos problemas encontrados previamente, o que 

favoreceu o planejamento de condutas efetivas e direcionadas. 

A utilização de técnicas dialógicas pelos odontólogos 

ainda é pouco perceptível, como as rodas de conversa e meios 

que propiciem a comunicação entre educandos e profissionais, 

abrindo espaços para discussão e percepção destes sobre a 

temática exposta (BRASIL; SANTOS, 2018). 

 Ao permitir “o momento de fala” das participantes, 

viabilizou-se a construção de conhecimentos mútuos entre 

facilitadores e participantes, considerando o conhecimento 

prévio das participantes e implementando um modelo dialógico 

de ensino, ultrapassando o modelo bancário de repasse de 

informações que não é efetivo para a aprendizagem 

significativa (GUEDES-GRANZOTT et al., 2015). 

O diálogo entre profissionais e pacientes possibilita o 

desenvolvimento de relações empáticas, tanto a assistência 

quanto nas práticas de educação em saúde, favorece ainda o 

processo de humanização, visando a participação e a 

satisfação dos pacientes (COSTA, 2017). 

Reitera-se que a aplicação de tecnologias 

leves/relacionais se configura como estratégia potencializadora 

da interação em grupo, o que é essencial para estímulo a 

criticidade do público que se quer atingir. 

Nesse contexto, reforça-se que o Sistema Único de 

Saúde (SUS), conforme ratificado na Política Nacional de 

Promoção da Saúde, deve estimular e desencadear ações que 

estimulem o compromisso da sociedade e de seus dirigentes 

com a ampliação da autonomia de sujeitos, fortalecendo sua 

capacidade crítica de análise e consequentemente, propiciando 

e facilitando a sensibilização de práticas mais saudáveis.  
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Foi possível perceber que a realização de ações com 

esse público carece de empatia dos facilitadores em relação a 

esse público, independente do crime que possa ter cometido. 

Dessa forma, uma das condutas adotadas a fim de trazer algum 

benefício para as participantes foi o diálogo com os gestores da 

instituição, objetivando a ofertar de matérias mais confortáveis, 

como escovas macias, explicando-se a necessidade e os 

benefícios destas que impactaria a curto e longo prazo na 

economia do setor saúde. 

Além disso, observou-se a necessidade de atendimentos 

posteriores para obtenção de feedback da atividade educativa, 

em que se constatou uma estagnação das cáries. Os índices 

iniciais de cárie e gengivites entre não apresentaram regressão, 

mas de forma compensatória também não foi identificado 

aumento.  

Mediante os achados iniciais e posteriores à ação não se 

pode afirmar se a estagnação dos índices foi originada pela 

educação em saúde, tendo em vista que vários outros aspectos 

estão envolvidos na adesão de hábitos saudáveis. Assim, esta 

atividade também estimulou o senso crítico sobre a 

necessidade de pesquisas experimentais e de caso-controle 

com essa população, almejando a produção de conteúdo 

científico de qualidade para a prática baseada em evidências. 

Corroborando, é importante ressaltar que estudos 

epidemiológicos de base populacional, podem gerar importante 

fortalecimento da vigilância em saúde bucal, mediante 

contribuição para a identificação do impacto da saúde bucal dos 

grupos estudados, por meio dos fatores sociodemográficos, 

clínicos e de acesso aos serviços de saúde bucal (BULGARELI 

et al., 2018). 
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Além disso, reforça-se que o reconhecimento das 

necessidades e situações onde estão inseridos a população 

que se deseja atingir com uma ação educativa contribui também 

para a mudança da abordagem a esta população; em que se 

passa a se direcionar para as reais necessidades e as chances 

de êxito durante a atividade se elevam. 

É importante discutir que conhecer a percepção e o 

comportamento do indivíduo em relação à sua saúde bucal, 

oferece dados subjetivos, além dos mensuráveis e 

quantitativos. Pode, assim, ser de alto valor para o 

planejamento, a definição e a organização dos serviços e 

programas de atenção em saúde bucal, nesse caso para o 

planejamento de ações educativas no âmbito da saúde bucal 

de mulheres privadas de liberdade (BULGARELI et al., 2018). 

A saúde bucal apresenta-se por esta população como 

símbolo de saúde e bem-estar, e ainda a expressão do 

sentimento de felicidade relacionada a esta. Compreende a 

boca como meio de interação social, através da realização da 

refeição e do sorriso (REIS et al., 2015). Com isso, é primordial 

atentar-se para os diversos aspectos relativos a saúde bucal 

desta população, visando a melhora da qualidade de vida 

destas. 

Vale destacar que pautada muitas vezes no modelo 

tecnicista e curativista, a odontologia se dispersa na abordagem 

integral aos sujeitos, o que surge como desafio a ser enfrentado 

através de uma assistência pautada nas singularidades do 

indivíduo, que influem direta ou indiretamente na sua saúde. 

Reconhece-se que a atuação profissional apresenta 

dificuldades e a falta de preparação para realizar o cuidado 

centrado no usuário já que o foco da atuação ainda está na 

doença e há limitações dos profissionais em considerar a 
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singularidade do usuário e realizar a abordagem familiar 

(ENGELA et al., 2018).  

Diante do exposto, é notório que o projeto tem sido de 

grande importância, pois permitiu o enriquecimento intelectual 

dos estudantes participantes do projeto com novas experiências 

vivenciadas, como também tem proporcionado conhecimento 

ao público alvo, onde estes, podem executar as orientações 

passadas durante as ações de promoção a saúde e obter 

melhora da saúde bucal. 

 

CONCLUSÕES  

 

 Experenciar e entrar em contato com as diversas 

situações de saúde encontradas no sistema de saúde, 

identificando suas vulnerabilidades e deficiências permite o 

aprimoramento do futuro profissional odontólogo. 

 Viabilizar uma assistência sem estigmas ou preceitos, 

pautada no vinculo e diálogo é primordial, uma dificuldade ainda 

enraizada dentro do sistema prisional. Trabalhar para 

desconstruir e propiciar melhores situações de saúde desta 

população é um exercício de todos, principalmente daqueles 

que estão imersos no trabalho em saúde. 

 A população privada de liberdade carece de melhorias 

em seu sistema, visando a validação de seus direitos instituídos 

pela constituição. A comunidade acadêmica pode contribuir 

para isto, através de práticas que envolvam esta população e 

propiciem a melhora da saúde e da qualidade de vida. 

 A experiência contribuiu para a identificação das 

fragilidades da população carcerária, assim como para a 

necessidade de melhoramento por parte dos discentes de 

odontologia que realizaram a ação. A saúde não se faz apenas 
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com o tratamento de doenças, se faz principalmente com a 

prevenção destas. 

A conexão entre instituições de ensino superior e 

comunidade é fundamental, pois esta possibilita o 

desenvolvimento de ambas, permitindo interferir e buscar meios 

para atenuar os problemas de saúde vivenciados. Proporciona-

se, ainda, meios de associar conhecimentos teoricamente 

obtidos durante a graduação nas práticas realizadas durante as 

atividades. Nesse sentido, o âmbito universitário em contato 

com a sociedade torna-se fecundo e transformador, construindo 

profissionais de saúde que valorizem o sujeito em sua 

integralidade. 

É sugestivo ainda, com vistas ao aprimoramento destas 

práticas e valorização da saúde da população privada de 

liberdade, a busca por ações intersetoriais, com objetivos 

comuns. A integração de todos os agentes sociais, com a 

participação social na saúde tem a capacidade de produzir 

saúde e validar os direitos em saúde, construindo e melhorando 

a saúde através da transformação dos graduandos ainda na 

universidade.  
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RESUMO: A respiração oral é considerada uma síndrome e 
sendo assim, caracterizada pela inalação e exalação pela do ar 
pela boca. Quando é praticado de maneira crônica, é 
considerado uma função respiratória anormal, seja ela causada 
pelo mal hábito de respirar pela bucal ou por ser motivada por 
obstrução nas vias aéreas. Diferentes causas são atribuídas à 
respiração oral, tais como: alergias crônicas, amígdalas e 
adenoides hipertrofiadas, pólipos nasais, desvio do septo nasal, 
constrição de vias aéreas superiores, sucção digital, uso 
excessivo de chupeta. O presente estudo objetivou apresentar 
as características do respirador oral e suas repercussões na 
vida do paciente por meio de revisão da literatura. Os 
respiradores orais possuem várias características sejam físicas 
ou comportamentais, tais como mal oclusão, palato ogival, má 
formação dos maxilares, alteração do desenvolvimento ósseo, 
seja dos ossos de base, como a relação dentre eles, o overjet 
e overbite.  Apresentam também alterações comportamentais, 
como dificuldade de dormir, ronco, sonolência diurna, 
comprometimento do rendimento escolar, assim como 
diminuição da aprendizagem. Por tanto, faz-se necessário que 
o clínico tenha um bom preparo e seja capaz de identificar e 
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diagnosticar a respiração oral ainda nos primeiros anos de vida 
para minimizar os seus impactos na criança e ser capaz de 
proporcionar uma melhor qualidade de vida a esses pacientes, 
por meio de intervenções mais precoces.  
Palavra-chave: Respiração Oral; Ronco; Infância. 
 
INTRODUÇÃO 

 

A respiração nasal é responsável pelo crescimento dos 

ossos faciais centrais e organização da funcional de todos os 

músculos respiratórios e da mastigação. Em portadores de 

obstrução nasal crônica, observa-se um baixo e pequeno 

desenvolvimento dos processos palatinos da maxila, o que 

favorece o aparecimento de palato duro arqueado elevado ou 

ogival; além disso, ainda requer adaptação muscular e postural 

para se ajustar a uma nova forma de respiração, mastigação e 

até ingestão de alimentos, segundo McKeown e Macaluso 

(2017). 

Valcheva et al. (2018) conceituaram a respiração oral 

como resultante de uma situação patológica adaptativa, 

causada pela presença de obstrução nasal e/ou faríngea, sendo 

a função primária do nariz a filtração do ar, conduzindo aos 

pulmões uma condição ideal para a hematose; sendo uma 

condição patológica decorrente da obstrução das vias aéreas 

superiores, flacidez dos músculos faciais ou por hábito, 

devendo-se ser considerado respirador oral, indivíduos que 

apresentem este tipo de comportamento por um período 

mínimo de seis meses. 

O respirador oral pode apresentar ronco, babação 

enquanto dormem, sono agitado e acordar durante a noite por 

vezes, havendo ainda um aumento da resistência das vias 
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aéreas superiores, associando agravos como a apneia 

obstrutiva do sono, para Felcar et al. (2010). 

Já as alterações comportamentais que essas crianças 

apresentam, incluem a mudança no humor, presença de 

sonolência diurna, inquietude, agitação e ansiedade 

(MCKEOWN; MACALUSO, 2017).  

A observação dos hábitos dos infantis é de extrema 

importância para a identificação dos sinais clínicos como 

presença de ronco, mudança da postura, modo de abertura 

bucal e obstrução nasal; informações que auxiliam no 

fechamento do diagnóstico e planejamento do melhor plano de 

tratamento da criança, para Felcar et al. (2010). 

O presente estudo objetivou apresentar as 

características do respirador oral e suas repercussões na 

qualidade de vida do paciente por meio de revisão da literatura. 

 

MATERIAIS E MÉTODOS 

 

Trata-se de um estudo de revisão de literatura descritiva, 

onde foram realizadas buscas em livros e trabalhos publicados 

em bibliotecas virtuais como o: http://www.periodicoscapes.gov 

e http://www.ncbi.nlm.nih.gov. Foram utilizadas as ferramentas 

de busca das existentes no próprio portal, onde foram postas as 

palavras-chave: respiração oral; ronco; infância. Dos materiais 

encontrados, os textos foram selecionados de acordo com sua 

relevância, tendo sido feita sua leitura integral, contribuindo 

para o processo de síntese e análise dos resultados de vários 

estudos, criando um corpo de literatura compreensível. 

 

  



RESPIRAÇÃO ORAL NA INFÂNCIA: CAUSAS E IMPACTO NA QUALIDADE DE 

VIDA 

40 
 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Felcar et al. (2010) aplicaram 496 questionários com pais 

ou responsáveis de crianças da 1ª à 4ª série de uma escola 

fundamental para identificar respiradores orais, onde foram 

avaliados sobre hábitos, sono, comportamento, alimentação, 

cuidados pessoais e respiração. A mediana de idade foi sete 

anos (6-9). No estudo, houve um leve predomínio de respiração 

oral no sexo feminino, sem significância estatística. O relato dos 

pais ou responsáveis com relação à presença de roncos, 

postura de boca aberta, obstrução nasal e salivação excessiva 

deve sempre ser valorizado pelo profissional de saúde, pois o 

ar que entra pela boca não é umidificado, aquecido e filtrado, 

criando uma porta de entrada para agentes agressores, pois 

não há barreiras imunológicas naturais contra eles, causando 

maior frequência de infecções das vias aéreas superiores.  

Ainda de acordo com o autor supracitado, foi observado 

que, os respiradores orais analisados referem dormir bem; 

porém, a incidência de ronco, baba enquanto dorme, sono 

agitado e acordar à noite foi significativamente maior nos nesse 

grupo em relação aos respiradores nasais. A resistência das 

vias aéreas superiores durante o sono é significativamente 

menor na respiração nasal do que na respiração oral. Além de 

aumentar a resistência das vias aéreas superiores, a via oral é 

associada ao agravamento da apneia obstrutiva do sono. Esta 

diferença de resistência entre via nasal e oral faz com que 

indivíduos saudáveis tenham uma respiração 

predominantemente nasal. Entretanto, nos RB, muitas vezes a 

obstrução das vias aéreas superiores não permite uma 

respiração nasal e consequentemente uma boa qualidade do 

sono. A respiração oral resulta em posição alterada da língua e 
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lábios entreabertos; as alterações nos tônus da musculatura 

facial levam a uma hipotonia, dificultando a manutenção da 

boca fechada, mesmo após solucionar os problemas 

obstrutivos. A respiração oral não é uma alteração fisiológica e 

sim patológica, que pode provocar alterações funcionais e 

morfológicas em todo organismo. 

Al Ali et al. (2015) realizaram um estudo longitudinal de 

coorte com 3586 crianças, com 15 anos de idade onde foram 

identificadas 1724 crianças com distúrbio respiratório durante o 

sono, havendo predomínio de 52,8% do sexo feminino. Foram 

encontradas diferenças nas medidas faciais entre as crianças 

com e sem o distúrbio respiratório no sono durante a primeira 

infância; as diferenças médias incluiu um aumento na altura da 

face em crianças distúrbio respiratório no sono de 0,3 mm; uma 

diminuição em proeminência mandibular de 0,9mm em crianças 

com distúrbio respiratório no sono; e uma diminuição no nariz 

proeminência e largura de 0,12 mm e 0,72 mm, 

respectivamente, em crianças distúrbio respiratório no sono. 

 As crianças que exibem sintomas de distúrbio 

respiratório no sono aumentaram significativamente em relação 

ao aumento da altura da face e mandíbula ângulo, mas reduzido 

com o aumento da largura do nariz e proeminência. Portanto, a 

combinação de um rosto comprido, proeminência e largura 

reduzidas do nariz e uma mandíbula retrognática pode ser 

características faciais de diagnóstico do distúrbio respiratório no 

sono que pode justificar uma referência a especialistas para a 

avaliação de outros sintomas clínicos do distúrbio respiratório 

no sono (AL ALI et al., 2015). 

Grippaudo et al. (2016), realizaram um estudo com 3017 

crianças utilizando o índice ROMA, para avaliar a correlação 

significativa entre maus hábitos/respiração oral e má 
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oclusão. Constataram um aumento no grau do índice de 

prevalência de maus hábitos e respiração oral, o que significa 

que esses fatores estão associados a más oclusões mais 

severas, não havendo associação estatisticamente 

significativa. Além disso, relataram uma associação significativa 

de maus hábitos com overjet e overbite, enquanto nenhuma 

associação foi encontrada com mordida cruzada, isso pode ser 

devido ao fato de que os danos biológicos causados por maus 

hábitos dependem de muitos fatores: idade de iniciação, 

duração, intensidade e tipo e, sobretudo, características 

biológicas e genéticas individuais. 

A cessação precoce de maus hábitos leva 

espontaneamente à normalização estrutural e funcional, 

especialmente se o paciente tem uma direção de crescimento. 

Adicionalmente, viram que a respiração oral está intimamente 

relacionada ao aumento do overjet, overjet reduzido, mordida 

cruzada anterior ou posterior, mordida aberta e deslocamento 

dos pontos de contato. Portanto, é necessário intervir 

precocemente sobre esses fatores etiológicos de má oclusão 

para evitar seu desenvolvimento ou agravamento e, se já 

desenvolvidos, corrigindo pelo tratamento ortodôntico precoce 

para promover o crescimento esquelético normal (GRIPPAUDO 

et al., 2016). 

No estudo realizado por Triana, Ali e Léon (2016) por 

meio de uma revisão da literatura foi relatado que a respiração 

oral é caracterizada pela inalação e exalação pela boca e 

quando é praticado cronicamente, é considerado uma função 

respiratória anormal. Diferentes causas foram citadas. Os 

principais são: alergias crônicas, amígdalas e adenoides 

hipertrofia, pólipos nasais, desvio do septo nasal, constrição de 

vias aéreas superiores, polegar sucção, uso excessivo de 
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chupeta ou sucção insuficiente quando bebê. Sendo a 

respiração oral associada a condições bucais, como boca seca 

e lábios, cárie dentária, doença periodontal, halitose 

secundária, deformidade craniofacial e mal oclusão, bem como 

deglutição anormal. Também está relacionado com condições 

médicas como alteração da cabeça, pescoço e postura 

corporal, apneia obstrutiva do sono, falta de e desempenho de 

aprendizagem e asma. Entre os mecanismos fisiopatológicos 

que podem explicar que a relação são hipoxemia crônica com 

hiperapneia. Os autores chegaram à conclusão que os 

mecanismos fisiopatológicos que sustentam a relação entre 

respiração oral e doenças orais e médicas variam de processos 

bioquímicos, fisiológicos e deficiências imunológicas. 

Ribeiro et al. (2016) realizaram uma revisão sistemática 

da literatura, com o objetivo de determinar se o padrão 

respiratório influenciava no processo de aprendizagem das 

crianças. O padrão respiratório oral é considerado uma 

adaptação patológica, que pode afetar a qualidade do sono, 

humor, comportamento e desempenho escolar; no entanto, 

existem poucos estudos que mostram essa inter-relação. Além 

disso, a prevalência de respiração oral é considerada alta na 

infância. Os estudos avaliados que compuseram a amostra 

utilizaram amostras não probabilísticas, escolhidas 

intencionalmente ou por conveniência, que podem resultar em 

viés na interpretação dos dados, pois depende da avaliação do 

pesquisador, pois apenas 10% dos estudos arrolados no estudo 

possuíam cálculo amostral. Embora o fracasso escolar seja 

uma variável de análise complexa, pois outros aspectos podem 

influenciar sua ocorrência, infere-se que os alunos com 

distúrbios de aprendizagem têm maior chance de fracasso.  
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Leal et al. (2016) realizaram um estudo que contou com 

a participação de 1911 crianças entre nove e dez anos de idade, 

que responderam um questionário de qualidade de vida do 

respirador oral e foram submetidas a um exame clinico. A idade 

mais prevalente foi de 9 anos (64,7%), sendo a maioria do sexo 

feminino (55,8%), sendo 54,8% dos escolares examinados 

diagnosticado com respiração oral; sendo 38% dos 

participantes relatado dificuldade para respirar pelo nariz 

sempre, 30,4% relataram sentir-se triste no dia-dia, e 31, 6% 

relataram sempre utilizarem medicação para auxílio na 

respiração. Além das consequências funcionais, alguns 

pacientes com respiração oral podem desenvolver alterações 

comportamentais, descritas em estudos anteriores como 

inquietação, irritação, desatenção, sono agitado, urinar na cama 

e sonolência diurna. As crianças de 9 anos apresentaram pior 

qualidade de vida do que as de 10 anos, assim como aquelas 

que fizeram uso de medicamentos. 

É provável que as crianças mais novas tenham menos 

habilidade em gerenciar as consequências que a respiração 

oral pode causar devido a um menor grau de capacidade 

cognitiva e desenvolvimento em comparação com as crianças 

mais velhas. Verificou-se que o uso de medicações 

recomendadas para problemas respiratórios estava associado 

a uma pior qualidade de vida, como seria de esperar, pois essas 

crianças apresentavam problemas de saúde. Além disso, esse 

achado adicional pode refletir a dificuldade de acesso aos 

serviços de saúde, o que pode favorecer tratamento 

inadequado e consequente agravamento do problema (LEAL et 

al., 2016). 

McKeown e Macaluso (2017), relataram a respiração oral 

como habitual. Inverso que envolve um indivíduo inspirando e 
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expirando pela boca, por períodos prolongados de tempo e em 

intervalos regulares durante o descanso ou o sono. Está bem 

documentado que adultos com respiração oral mais propensos 

a experimentar distúrbios respiratórios do sono, fadiga, 

diminuição da produtividade e pior qualidade de vida do que 

quem respira nasais; e em crianças, os efeitos deletérios da 

respiração oral são muito maiores, pois é durante esses anos 

de idade que o modo de respiração ajuda a moldar estruturas 

orofaciais e vias aéreas. Crianças cuja respiração oral é 

deixada sem tratamento por períodos, pode definir o cenário 

para a respiração ao longo da vida problemas e incluindo, um 

rosto menos atraente para citar alguns. Observaram que, más 

oclusões como uma Classe II ou Classe III esquelética, junto 

com uma altura do rosto muito menor (caracterizada como 

síndromes), e altas abóbadas palatinas também podem ser 

notadas, estas alterações craniofaciais associadas à respiração 

oral podem agravar significativamente ou aumentar o risco de 

ronco e apneia obstrutiva do sono em crianças e adultos. Já a 

abertura bucal, mesmo na ausência do fluxo de ar oral, foi 

mostrada para aumentar a propensão a colapso das vias 

aéreas superiores.  

As duas explicações mais prováveis para o último 

achado é que a abertura da mandíbula está associada a um 

movimento do ângulo da mandíbula e comprometimento do 

diâmetro da via aérea orofaríngea, e que posterior e 

inferiormente, o movimento da mandíbula pode encurtar a via 

aérea superior dos músculos dilatadores localizados entre a 

mandíbula e o hioide e comprometer sua força contrátil, 

produzindo resultados desfavoráveis nas relações 

comprimento-tensão nesses músculos (MCKEOWN; 

MACALUSO, 2017). 



RESPIRAÇÃO ORAL NA INFÂNCIA: CAUSAS E IMPACTO NA QUALIDADE DE 

VIDA 

46 
 

Por meio de uma revisão da literatura, Valcheva et al. 

(2018), constatou que o hábito de respiração oral afeta 

principalmente crianças de 7 a 12 anos. Na grande maioria dos 

estudos, os autores estabeleceram uma relação entre a 

respiração oral e o desenvolvimento da região maxilofacial e a 

oclusão, por a respiração nasal controlar o volume de inalação 

e, mais importante, o volume do ar exalado. Respiração oral é 

clinicamente observada em pacientes com alguma obstrução 

nasal, bem como naqueles que têm hábito de ficar e dormir com 

a boca aberta. É definida como uma dificuldade na respiração 

nasal quando existe um período parcial ou total obstrução 

permanente das vias aéreas superiores e processos de inspirar 

e expirar são realizados através de a boca. A respiração pela 

boca é um hábito deletério.  

Pode ser determinado como um hábito oral nos casos em 

que há sem fatores anatômicos e obstáculo para a respiração 

nasal. As más oclusões incluem oclusão distal, mordida aberta 

anterior, aumento do overjet, mordida cruzada posterior, 

apinhamento e distúrbios de inclinação dos incisivos médios. 

Essas condições clínicas tornam-se mais complicadas na 

dentição tardia e permanente, se a respiração oral persistir. 

Portanto, a respiração oral habitual é um grande problema 

médico nos dias de hoje. Um número crescente de pacientes 

com essa condição, embora o desenvolvimento de tecnologia 

para o diagnóstico precoce é embaraçoso. Esta condição está 

fortemente relacionada com diferente mal oclusão como 

mordida aberta anterior, overjet, oclusão distal, mandíbula 

superior subdesenvolvida e estreita, aumento da altura facial 

anterior (VALCHEVA et al., 2018). 

Chambi-Rocha, Cabrera-Dominguez e Domíngues-

Reyes (2018), realizaram um estudo com 98 pacientes com 
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idades entre 7-16 anos com padrão de crescimento facial 

normal, tendo sido avaliados de forma clínica e radiográfica, 

sendo composto por pacientes com respiração nasal ou oral, 

diagnosticados com avaliação clínica, histórico e 

predominância da frequência respiratória conforme qualificado 

por um sensor de fluxo de ar e foram agrupados segundo a faixa 

etária (G1: 7 a 9) (G2: 10 a 16) para contabilizar o crescimento 

normal facial relacionado à idade. As crianças com respiração 

oral (8,0 ± 0,7 anos) mostraram menor dimensão transversal 

nasofaríngea (p = 0,030), ao passo que outras estruturas foram 

semelhantes a seus pares com respiração nasal (7,6 ± 0,9 

anos), observou-se uma maior inclinação do plano mandibular, 

juntamente com uma rotação posterior do plano palatino, pode 

indicar a direção vertical do crescimento mandibular e o 

desenvolvimento de uma má oclusão esquelética classe II.  

Embora os pacientes com RB (63,9%) apresentam 

oclusão esquelética classe I. De acordo com achados 

anteriores, a maxila e a mandíbula dos pacientes com RB 

mostraram-se mais retrusivas com relação à sua base 

esquelética. Contudo, os adolescentes com respiração oral 

(12,3 ± 2,0 anos) mostraram maior comprimento do palato 

(espinha nasal anterior-espinha nasal posterior (p = 0,049), 

maior dimensão vertical na menor face anterior (Xi-ENA-Pm) (p 

= 0,015) e menor posição do osso hioide a respeito do plano 

mandibular (H-PM) (p = 0,017) do que seus pares com 

respiração nasal (12,5 ± 1,9 anos). Não foram constatadas 

diferenças estatisticamente significativas na postura da cabeça 

(CHAMBI-ROCHA, CABRERA-DOMINGUEZ E DOMÍNGUES-

REYES, 2018). 

As dimensões transversais nasofaríngeas aumentam 

como restante dos tecidos do corpo durante o período de 
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crescimento, porém o tecido das adenoides começa a diminuir 

entre 07 e 10 anos, para desaparecer apenas na vida adulta. 

Nossas medições do espaço das vias aéreas superiores foram 

menores nas crianças com RB do que nas com RN (G1) na 

região das amígdalas (MPP), porém não no G2, corroborou o 

trabalho anterior. Portanto, as amígdalas são mais hipertróficas 

em crianças do que em adolescentes. Esse resultado pode ser 

afetado pela possibilidade de que as adenoides dos pacientes 

do G1 ainda não estavam no estágio de iniciar sua redução, ao 

passo que as adenoides dos pacientes do G2 já haviam 

reduzido. Além disso, as novas medições das vias aéreas em 

nosso estudo podem afetar nossa capacidade de comparação, 

devido ao fato de que elas estavam paralelas ao Plano de 

Frankfurt (um plano constante) para evitar resultados 

comparativos incorretos com base em um plano variável 

(CHAMBI-ROCHA, CABRERA-DOMINGUEZ E DOMÍNGUES-

REYES, 2018). 

No estudo conduzido por Marangom et al (2018), tinha o 

objetivo de analisar a associação entre distúrbios de voz e 

aspectos do modo da respiração em 250 crianças, entre seis e 

nove anos de idade. 50,4% eram do sexo feminino, quanto ao 

grau de distonia, pouco mais da metade (52,4%) apresentaram 

algum grau de alteração na qualidade vocal. Das 250 crianças, 

32 (12,8%) apresentaram distúrbio de voz. Quanto às variáveis 

do modo respiratório, 158 (63,2%) crianças apresentaram 

postura de lábios fechados, com ocorrência maior do sexo 

feminino (91-36,4%). Das 92 que apresentaram alguma 

alteração nesse aspecto (lábios ora abertos/ora fechados e 

abertos/entreabertos), 57 (22,8%) eram pertencentes ao sexo 

masculino, com evidência estatística significativa para essa 

associação (p=0,003). Vale ressaltar a grande relevância dos 



RESPIRAÇÃO ORAL NA INFÂNCIA: CAUSAS E IMPACTO NA QUALIDADE DE 

VIDA 

49 
 

aspectos que propiciam a alta incidência de alteração vocal, 

nesta população, por fatores descritos anteriormente, a 

aceitação social diante de um quadro de distúrbio de voz é alta, 

e, muitas vezes, um sintoma de rouquidão não é considerado 

como um problema de saúde.  

Kukwa et al. (2018), conduziram um estudo que aplicou 

um questionário com os pais de escolares da primeira série, 

contando com uma amostra de 4897 questionários válidos. 

Foram identificados 290 roncadores habituais (6,0%) e 984 

roncadores ocasionais (20,3%). A respiração oral habitual foi 

mencionada em 907 crianças (18,7%), enquanto 1436 (29,3%) 

relataram respiração oral ocasional durante o sono. 230 

crianças foram relatadas como ronco habitual e respiração oral 

habitual. O grupo mais numeroso consistia em crianças que 

nunca ou apenas ocasionalmente roncam e, ao mesmo tempo, 

ocasionalmente ou às vezes respiravam pela boca.  

Os roncadores habituais quanto os respiradores bucais 

habituais foram relatados como mais prevalentes em meninos 

do que em meninas. Não houve associação entre ronco 

habitual, respiração oral habitual e índice de massa corporal. 

Crianças com alta frequência de rinossinusite foram de 61,8% 

e 51,3% em associação com ronco habitual e respiração oral 

habitual, respectivamente, e 27,4% e 24,3% nos não-roncador 

habitual e não- respirador oral habitual relatados, 

respectivamente (KUKWA et al., 2018).  

O número de crianças relatadas exibindo respiração oral 

habitual é aproximadamente três vezes o número com ronco 

habitual neste estudo. No entanto, as distribuições de 

rinossinusite, infecções de ouvido e consumo de antibióticos 

são semelhantes nos dois grupos. Se o ronco habitual for 

considerado apenas como fator de risco para infecções do trato 

https://www-sciencedirect.ez18.periodicos.capes.gov.br/topics/medicine-and-dentistry/snoring
https://www-sciencedirect.ez18.periodicos.capes.gov.br/topics/medicine-and-dentistry/mouth-breathing
https://www-sciencedirect.ez18.periodicos.capes.gov.br/topics/medicine-and-dentistry/mouth-breathing
https://www-sciencedirect.ez18.periodicos.capes.gov.br/topics/medicine-and-dentistry/mouth-breathing
https://www-sciencedirect.ez18.periodicos.capes.gov.br/topics/medicine-and-dentistry/snoring
https://www-sciencedirect.ez18.periodicos.capes.gov.br/topics/medicine-and-dentistry/rhinosinusitis
https://www-sciencedirect.ez18.periodicos.capes.gov.br/topics/medicine-and-dentistry/snoring
https://www-sciencedirect.ez18.periodicos.capes.gov.br/topics/medicine-and-dentistry/upper-respiratory-tract-infection
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respiratório superior, um grande número de crianças sem ronco 

habitual, mas com respiração oral habitual que também 

mostram problemas de infecções do trato respiratório superior, 

será ignorado. Nosso estudo indica que devemos nos 

concentrar muito mais no respiração oral habitual e não no 

ronco habitual, como principal fator de risco para infecções do 

trato respiratório superior (KUKWA et al., 2018). 

O respirador oral tem sido caracterizado como aquele 

indivíduo que mantém a respiração pela boca, cronicamente; 

sendo ocasionada por diferentes fatores, como alergias, 

diminuição da via aérea superior, desvio do septo nasal e 

sucção digital (MCKEOWN; MACALUSO, 2017; TRIANA; ALI; 

LÉON, 2016; VALCHEVA et al., 2018). 

A principal causa é obstrução da via aérea. Destacam 

ainda os fatores que causam esta obstrução como: alergias, 

adenoides, amígdalas hipertrofiadas, inflamação crônica das 

vias respiratórias, processos tumorais, sinusites, rinites 

(obstrução alta) e otites. Nos relatos de causas não obstrutivas, 

destacam-se as decorrentes de hábitos deletérios como 

mamadeiras ou sucção não nutritiva e as malformações 

craniofaciais, como na Síndrome de Crouzon e Síndrome de 

Pierre-Robin; além disso, a prevalência de respiração oral é 

considerada alta na infância. Ainda podem ser consideradas 

respiradores orais as crianças que roncam, dormem com a boca 

aberta, babam no travesseiro e apresentam queixas de 

obstrução nasal frequente ou intermitente. As principais causas 

da respiração oral foram rinite alérgica (81,4%), hipertrofia de 

adenoides (79,2%), hipertrofia de amigdalas (12,6%) e desvio 

obstrutivo do septo nasal (1,0%) (MCKEOWN; MACALUSO, 

2017).  

https://www-sciencedirect.ez18.periodicos.capes.gov.br/topics/medicine-and-dentistry/upper-respiratory-tract-infection
https://www-sciencedirect.ez18.periodicos.capes.gov.br/topics/medicine-and-dentistry/snoring
https://www-sciencedirect.ez18.periodicos.capes.gov.br/topics/medicine-and-dentistry/mouth-breathing
https://www-sciencedirect.ez18.periodicos.capes.gov.br/topics/medicine-and-dentistry/upper-respiratory-tract-infection
https://www-sciencedirect.ez18.periodicos.capes.gov.br/topics/medicine-and-dentistry/mouth-breathing
https://www-sciencedirect.ez18.periodicos.capes.gov.br/topics/medicine-and-dentistry/snoring
https://www-sciencedirect.ez18.periodicos.capes.gov.br/topics/medicine-and-dentistry/upper-respiratory-tract-infection
https://www-sciencedirect.ez18.periodicos.capes.gov.br/topics/medicine-and-dentistry/upper-respiratory-tract-infection
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Clinicamente a respiração oral mostra-se como uma 

alteração da posição da língua e lábios entreabertos, podendo 

haver obstrução nasal ou posicionamento habitual de boca 

aberta, ocasionando alteração nos tônus musculares faciais, 

que se encontra hipotônico, segundo Felcar et al. (2010). A 

respiração oral pode acarretar diversos prejuízos ao paciente, 

tais como a cárie, doença periodontal, halitose, mal oclusão e 

até deformidades faciais, e quanto mais tardio o tratamento, 

mais complicações se instalam, para McKeown e Macaluso 

(2017); Triana, Ali e Léon (2016); Valcheva et al. (2018). Outras 

alterações que também podem ser desenvolvidas a longo prazo 

no respirador oral, tais como a face longa e estreita, distúrbios 

de oclusão, palato ogiva, lábios e língua hipotônicos, lábios 

ressecados, fisionomia sonolenta, olheiras profundas, 

distúrbios de fala, alterações posturais e de marcha, que 

poderão interferir no rendimento escolar, desempenho 

profissional, e relacionamento social. 

Outras alterações foram constatadas na literatura, como 

a modificação da voz. No estudo conduzido por Marangom et 

al. (2018), 52,4% apresentaram algum grau de distonia, 

alteração na qualidade vocal e 12,8% apresentaram distúrbio 

de voz. Onde ainda ressaltaram a importância dos aspectos de 

alta incidência na mudança vocal e qualidade, onde um 

sintoma, a rouquidão, não é visto como um problema de saúde. 

As principais manifestações clínicas do respirador oral foram: 

dormir com a boca aberta (86%), roncar (79%), cocar o nariz 

(77%), babar no travesseiro (62%), dificuldade respiratória 

noturna ou sono agitado (62%), obstrução nasal (49%) e 

irritabilidade durante o dia (43%). 

A síndrome da respiração oral o conduz à redução de 

capacidade vital, intelectual, e psicológica, daí a necessidade 
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de ser vista precocemente. Indivíduos que respiram mal podem 

desenvolver, a longo prazo, alterações estruturais ósseas, 

distúrbios oclusais, assim como uma maior tendência de lesões 

cariosas, face sonolenta, presença de olheiras e interferência 

no rendimento escolar. Respiradores orais referem dormir bem; 

porém, a incidência de ronco, baba enquanto dorme, sono 

agitado e acordar à noite foi significativamente maior nesse 

grupo em relação aos nasais. Os distúrbios obstrutivos do sono 

são relativamente frequentes na população pediátrica e incluem 

o ronco e a apneia obstrutiva do sono, sendo uma das causas 

mais comuns a obstrução de vias aéreas superiores e 

consequente respiração oral. O sono é agitado, de má 

qualidade e com pesadelos frequentes, o que leva à 

hipersonolência diurna, cansaço, ansiedade, desânimo, falta 

concentração e atenção, à diminuição do rendimento escolar e 

até à depressão (MARANGOM et al. 2018). 

Leal et al. (2016) observaram no estudo que 38% dos 

participantes relataram dificuldade para respirar pelo nariz 

sempre, 30,4% relataram sentir-se triste no dia-dia, e 31, 6% 

relataram sempre utilizarem medicação para auxílio na 

respiração. Adicionalmente, observaram que o uso de 

medicações recomendadas para problemas respiratórios 

estava associado a uma pior qualidade de vida, como seria de 

esperar, pois essas crianças apresentavam problemas de 

saúde. O potencial de ação muscular, nos músculos 

mastigatórios, também é reduzido nos respiradores orais. 

A respiração oral ou mista com a presença de apneia do 

sono, devido ao quadro de hipotonia muscular causado pela 

respiração alterada, sendo a terapia fonoaudiológica 

miofuncional um importante método auxiliar no tratamento 

desses pacientes. A literatura relata que os respiradores orais 
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apresentam com frequência sinais de irritação, mau humor, 

sonolência, inquietude, desconcentração, agitação, ansiedade, 

medo, depressão, desconfiança e impulsividade. À noite às 

crianças têm sono agitado, e pela manhã estão cansadas 

devido ao sono que não foi aproveitado de forma eficaz; e não 

querem sair da cama para estudar, ou ir à escola. Na escola 

estas crianças apresentam muito sono, não conseguem se 

concentrar, e apresentam dificuldades no processo de 

aprendizagem (KUKWA et al., 2018).  

Como são várias as causas de respiração oral, 

descrevendo diversas doenças com fisiopatologias muito 

distintas, torna-se difícil compilar todos os respiradores orais 

dentro um grupo homogêneo quanto às suas características. As 

características descritas como do respirador oral deveriam estar 

restritas ao paciente com apneia do sono. Quanto ao 

desenvolvimento estrutural ósseo desses pacientes, McKeown 

e Macaluso (2017) observaram que, más oclusões como uma 

Classe II ou Classe III esquelética, junto com uma altura do 

rosto muito menor (caracterizada como síndromes), e altas 

abóbadas palatinas também podem ser notadas em pacientes 

com respiração oral, estas alterações craniofaciais associadas 

à respiração oral podem agravar significativamente ou 

aumentar o risco de ronco e apneia obstrutiva do sono em 

crianças e adultos. Já a abertura bucal, mesmo na ausência do 

fluxo de ar oral, foi mostrada para aumentar a propensão a 

colapso das vias aéreas superiores. 

Indivíduos com padrão de crescimento facial normal, em 

comparação com indivíduos com respiração nasal, as crianças 

com respiração oral apresentam diferenças nas dimensões das 

vias aéreas. Entre os adolescentes, essas dissimilaridades 

incluem estruturas no desenvolvimento facial e na posição do 
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osso hioide, segundo Chambi-Rocha, Cabrera-Domínguez, 

Domínguez-Reyes (2018). 

Quando observados as diferenças entre meninos e 

meninas, para maxilomandibular, inclinação do plano oclusal, 

inclinação no plano mandibular, posicionamento dos incisivos 

ou posicionamento do osso hióide; embora o grupo de menina 

respirador oral tenha apresentado maior retrusão mandibular. 

Meninos e meninas respiradores orais não apresentaram 

diferenças em relação à morfologia craniofacial, enquanto 

meninos e meninas respiradores nasais mostraram as 

diferenças fisiologicamente esperadas. Meninos respiradores 

nasais apresentaram mandíbula mais retraída e incisivos 

superiores inclinados para frente quando comparados com 

meninas respiradoras nasais, mas os respiradores orais não 

apresentaram diferenças. Al Ali et al. (2015) realizaram um 

estudo longitudinal com crianças com distúrbio respiratório 

durante o sono. Foram encontradas diferenças nas medidas 

faciais entre as crianças com e sem o distúrbio respiratório no 

sono durante a primeira infância; as diferenças médias 

incluíram um aumento na altura da face em crianças distúrbio 

respiratório no sono de 0,3 mm; uma diminuição em 

proeminência mandibular de 0,9mm em crianças com distúrbio 

respiratório no sono; e uma diminuição no nariz proeminência e 

largura de 0,12 mm e 0,72 mm, respectivamente, em crianças 

distúrbio respiratório no sono. As crianças que exibiram 

sintomas de distúrbio respiratório no sono aumentaram 

significativamente em relação ao aumento da altura da face e 

mandíbula ângulo, mas reduzido com o aumento da largura do 

nariz e proeminência. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS  
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O respirador oral é um indivíduo que respira pela boca, 

seja por hábito ou por devido a obstrução e/ou dificuldade na 

via aérea superior. Pacientes portadores desta alteração 

apresentam características físicas semelhantes, tais como mal 

oclusão, palato ogival, má formação dos maxilares, face longa 

e estreita, gengivite, maior risco a carie dentaria e alterações 

comportamentais como dificuldade de dormir, ronco, sonolência 

diurna, irritação, inquietude e comprometimento do rendimento 

escolar devido à falta de concentração adequada. Podem 

apresentar também babação e sono agitado, afetando a 

qualidade de vida destes indivíduos.    

É importante que odontopediatras tenham conhecimento 

sobre assunto para serem capaz de identificar e diagnosticar a 

respiração oral ainda nos primeiros anos de vida para minimizar 

os impactos causados por ela na criança. 
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RESUMO  
 
No Brasil, as desigualdades em saúde bucal são históricas. São 
evidenciadas vulnerabilidades na área rural, nas regiões 
Nordeste e Norte e entre aqueles com menor escolaridade. O 
objetivo da presente pesquisa foi avaliar a qualidade da 
assistência à saúde bucal prestada aos moradores da Zona 
Rural de Santa Luzia – PB. O estudo foi do tipo transversal, 
observacional e descritivo. A população do estudo foi a atendida 
na UBS correspondente a microárea da zona rural no município 
de Santa Luzia – PB. Foram utilizados dados secundários 
obtidos através do sistema CNES durante o período de 01 de 
janeiro de 2018 a 31 de dezembro do mesmo ano. As variáveis 
foram escolhidas segundo o que é preconizado pelo Ministério 
da Saúde para avaliação e monitoramento da qualidade da 
assistência à saúde bucal. Os dados foram tabulados e 
analisados segundo estatística descritiva através do software 
Microsoft® Office Excel. A maioria dos atendidos (55%) eram 
do sexo feminino e tinham entre 35 e 59 anos (37,5%). No que 
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diz respeito ao tipo de consulta realizada, a maioria foram 
consultas de retorno (42,1%), a razão entre primeiras consultas 
odontológicas e tratamentos concluídos foi de 78,3%. A maioria 
dos procedimentos realizados foram curativos (56,2%). Os 
resultados encontrados revelaram que a assistência 
odontológica prestada à população da zona rural do município 
de Santa Luzia – PB se mostrou efetiva, embora alguns pontos 
precisem evoluir com o caminhar do serviço, como a média de 
procedimento coletivo de escovação dental supervisionada e a 
melhoria dos registros sobre o atendimento às gestantes. 
 
Palavras-chave: Assistência odontológica. Saúde bucal. 
Indicadores de serviços. 
 
INTRODUÇÃO 

 

A saúde bucal esteve historicamente à margem das 

políticas públicas brasileiras, produzindo desigualdades que 

marcam a história dessa área de atuação no campo da saúde 

pública nacional. Esta só passou efetivamente a integrar o 

conjunto de serviços oferecidos à população pelo Sistema 

Único de Saúde (SUS) a partir da criação e implantação do 

Programa Saúde da Família (PSF), atualmente denominado 

Estratégia de Saúde da Família (ESF). Posteriormente, a 

Política Nacional de Saúde Bucal congregou os preceitos 

organizativos da atenção à saúde bucal no âmbito do SUS 

(SCHERER, et al., 2018). 

A despeito de todos esses avanços, ainda existem 

atualmente lacunas importantes no que diz respeito à oferta e o 

acesso aos serviços odontológicos pelos usuários do SUS. 

Fatores ligados ao tipo de acolhimento adotado, a capacidade 

limitada dos profissionais em conscientizar os usuários sobre a 

importância de dar continuidade e concluir o tratamento e a 
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garantia de reconsulta, parecem colaborar para essa questão 

(THUROW et al., 2015). 

Tais informações trazem à tona a necessidade de 

políticas e ações que minimizem essas desigualdades e 

garantam acesso desses subgrupos aos serviços conforme as 

necessidades loco-regionais (NICO et al., 2013). Nesse 

contexto Aguiar e Rocha (2019) apontam que investimentos na 

formação dos profissionais da área e ampliação do 

financiamento possam facilitar o acesso e garantir a 

integralidade da atenção em saúde. 

Nico et al. (2013) evidenciam que as desigualdades na 

qualidade da assistência são mais acentuadas nas áreas rurais 

e nas regiões Nordeste e Norte do país, sendo que os 

subgrupos populacionais mais vulneráveis, que tem menor 

escolaridade e pior condição socioeconômica, tem precário 

acesso ao atendimento de saúde bucal.  

Destarte, a pergunta que a presente pesquisa pretender 

responder é: como está sendo prestada a assistência 

odontológica aos moradores da zona rural de Santa Luzia – 

PB? 

 

 

 

REVISÃO DE LITERATURA 

INSERÇÃO DA SAÚDE BUCAL NA ESTRATÉGIA DE SAÚDE 

DA FAMÍLIA 

 

A saúde bucal foi inserida no sistema de saúde brasileiro 

por meio do Programa Nacional de Saúde Bucal (PNSB) com 

vistas a assegurar a cumprimento dos preceitos de 

universalização, hierarquização, regionalização e 
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descentralização, com municipalização dos serviços e 

fortalecimento do poder decisório municipal propostos nas 

diretrizes do Sistema Único de Saúde (SUS) (BRASIL, 1986).  

O Programa Saúde da Família (PSF), atualmente 

intitulado Estratégia de Saúde da Família (ESF), originou-se em 

1994 no Brasil como uma proposta do Ministério da Saúde (MS) 

para reformulação do modelo assistencial a partir da atenção 

básica, de acordo com os princípios do Sistema Único de Saúde 

(SUS). A ESF apresenta-se como uma nova possibilidade de 

trabalhar a saúde, com foco na família e não apenas no 

indivíduo doente, opondo-se ao modelo anterior 

(hospitalocêntrico) que não atende mais as necessidades de 

saúde da população, estando, portanto, já ultrapassado 

(PINTO; GIOVANELLA, 2018). 

No ano 2000, com a edição da Portaria nº 1444, de 

28/12/2000, pelo MS, uma nova perspectiva para a PNSB foi 

apresentada. Foram estabelecidos incentivos financeiros para 

a reorganização da atenção à saúde bucal oferecida aos 

municípios por meio do ESF (BRASIL, 2000; CALADO, 2002). 

Na área da odontologia em saúde coletiva, os desafios 

estão colocados: tornar passado o histórico de abandono e de 

falta de comprometimento público com a saúde bucal da 

população; pensar a saúde bucal coletiva norteada por 

princípios ordenadores da atenção básica (primeiro contato, 

longitudinalidade, abrangência e coordenação) e reorganizá-la 

(especialmente por meio da Estratégia Saúde da Família); 

promover a ampliação e a qualificação da atenção 

especializada (através, principalmente, da implantação de CEO 

e Laboratórios Regionais de Próteses Dentárias-LRPD), a 

intensificação da viabilização da adição de flúor nas águas dos 

municípios com estações de tratamento e desenvolver 
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gradativamente atividades de vigilância e monitoramento, a 

com base na iniciativa de criação dos centros colaboradores de 

vigilância em saúde bucal em todas as macrorregiões 

brasileiras (MOURA, et al., 2015). 

A inserção das ações de Saúde Bucal pelas Equipes da 

ESF, atualmente, objetiva transformar o modelo de organização 

e prática anterior, focado no curativismo, sendo esse um 

processo complexo, desafiador e com alto grau de dificuldade, 

em função de buscar integrar a prática dos profissionais 

(BRASIL.MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2008). 

Moura et al. (2015) destacam que a ESF no Brasil tem o 

objetivo de priorizar ações de promoção e proteção à saúde dos 

indivíduos e da família no âmbito da coletividade e é 

fundamentada na reorientação e reformulação do processo de 

trabalho no contexto do SUS. Esta estratégia de expansão, 

qualificação e consolidação da atenção básica é centrada na 

vigilância à saúde por meio de ações de promoção e 

recuperação, baseando-se na nova concepção sobre o 

processo saúde-doença, com atenção voltada para a família e 

com ações organizadas em território definido. A odontologia 

insere-se, também, no âmbito da promoção de saúde, de forma 

que as atividades desenvolvidas pelos profissionais da área não 

estão adstritas apenas aos tratamentos curativos dos agravos 

bucais. 

Compreende-se que a inserção da odontologia nos 

cenários de práticas fortalece o trabalho multiprofissional, 

amplia o acesso da população à assistência odontológica e 

prioriza ações de promoção e promoção de saúde, culminando 

na transformação da realidade da comunidade (MOURA et al., 

2015). 
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REORGANIZAÇÃO DAS PRÁTICAS DE SAÚDE BUCAL 

A expansão do número de unidades, serviços, 

especialidades e profissionais na área da saúde bucal, ocorrido 

ao longo dessa última década no país, significou tanto uma 

importante ampliação do acesso aos usuários, bem como 

conferiu visibilidade às ações setoriais, favorecendo a 

discussão da saúde bucal como direito de cidadania (CASOTTI 

et al., 2017). 

Arantes et al. (2016) verificaram ampliação da oferta de 

serviços, contato por ações programáticas e favorecimento da 

integralidade da atenção na dimensão organizativa, além de 

desafios ligados ao acesso, porta de entrada, integração à rede 

de serviços, planejamento e participação social. Na dimensão 

técnico-assistencial pode-se observar ganhos no que diz 

respeito ao trabalho multidisciplinar, ao enfoque familiar, ao 

acolhimento, ao vínculo, à humanização, à orientação 

comunitária, à produção do cuidado e desempenho. Os 

desafios para seu aprimoramento estão condicionados a fatores 

complexos e exigem maior esforço político-institucional. 

O cirurgião dentista deve pautar sua prática profissional 

considerando o indivíduo como um todo, dentro de uma 

comunidade, estabelecendo assim um vínculo e desenvolvendo 

ações de promoção de saúde, em conjunto com a equipe 

multiprofissional (OLIVEIRA et al., 2011). 

Os principais desafios apontados na rotina do cirurgião 

dentista inserido na ESF foram: interação de saberes dentro da 

equipe multiprofissional; disponibilidade de insumos e 

instrumentos; infraestrutura inadequada das instalações; 

deficiência na gestão e organização do trabalho; falta de 

treinamento; excessivo número de pessoas por equipe de 
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saúde da família; e grande demanda por tratamento curativo 

(GOMES et al., 2019). 

Cavalcanti e Saboia (2017) evidenciam que a 

compreensão da percepção dos profissionais da ESF em 

relação ao cuidado integral em saúde bucal permite identificar 

o perfil profissional estabelecido, as formas de organização dos 

serviços de saúde e as práticas de saúde bucal.  Entretanto, 

observa-se, ainda, uma organização do processo de trabalho 

descentralizada e não com enfoque no risco individual do 

usuário e/ou do seu território de abrangência, evidenciando-se 

um modelo hegemônico biomédico baseado no curativismo. 

Em relação às atividades desenvolvidas pelos cirurgiões-

dentistas na ESF, há ainda uma elevada carga de necessidades 

ligadas a ações de assistência odontológica clínica individual, 

sobressaindo-se os procedimentos restauradores, periodontais 

e cirúrgicos (exodontias), provocados pela negligência histórica 

de atendimento odontológico público e universal, bem como 

pelo crônico descompasso entre o trabalho realizado pelas 

equipes de saúde e o necessário para proporcionar uma maior 

cobertura populacional. Importante ressaltar ainda a relevante 

concentração de atividades preventivas individuais e coletivas 

(profilaxia, higiene bucal supervisionada, educação em saúde 

bucal, aplicações tópicas de flúor), que representa 

potencialmente um avanço qualitativo na natureza do trabalho 

realizado, menores custos, ainda que se considere a natureza 

restritiva, excessivamente biológica e limitada dos 

procedimentos exclusivamente preventivos. A consolidação 

internacional e nacional do movimento de promoção de saúde 

e a constatação a partir de evidências avaliativas de serviços 

de saúde produziram um consenso que as equipes de saúde 

bucal da família deveriam ter como objetivo principal, sem 
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prejuízo das demais atividades, o desenvolvimento de 

atividades com base na promoção de saúde (MOURA, et al., 

2015). 

Apesar das melhorias advindas do processo de 

ampliação e reorganização da atenção básica em saúde bucal, 

seus indicadores revelam fragilidades no acesso e utilização 

dos serviços, não sendo ainda capaz de reverter o caráter 

curativo e mutilador da assistência odontológica, o qual deveria 

ser prioritariamente restaurador, conservador e preventivo 

(TAVARES; ALMEIDA, 2017). 

 

IMPORTÂNCIA DO USO DE INDICADORES PARA 

AVALIAÇÃO EM SAÚDE BUCAL 

 

Os indicadores de saúde, definidos como medidas que 

refletem uma característica particular das condições de 

interesse, mensuram aspectos não sujeitos à observação 

direta. Eles expressam não apenas dimensões clássicas de 

estrutura, processo e resultado, mas também sua articulação 

com questões sociais, econômicas e ambientais 

(SCHWENDLER et al., 2017). 

A presença de indicadores de saúde, permite que os 

resultados de ações e programas de saúde possam ser 

avaliados em relação às mudanças verificadas. Estes, 

representam uma importante ferramenta para contribuir na 

incorporação dos pressupostos do SUS à ESF (PIMENTEL et 

al., 2014). 

A organização do processo de trabalho se mostra 

determinante no impacto sobre alguns indicadores de uso de 

serviços (VIANA et al., 2019). Neste sentido, Moimáz et al. 

(2017) destacam que a avaliação pode estar mais relacionada 
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a aspectos da humanização nos serviços do que a 

características sociodemográficas da população. Todavia, a 

obtenção de boas avaliações deve ser consequência de todo o 

processo de trabalho, inclusive de sua humanização, e não uma 

finalidade em si mesmo. 

 É necessário o desenvolvimento de estratégicas para 

que a expansão da cobertura populacional das equipes de 

saúde bucal seja acompanhada pela crescente oferta e 

utilização de serviços, com diminuição gradativa dos 

procedimentos mutiladores e consolidação de uma assistência 

integral, resolutiva e equitativa (TAVARES; ALMEIDA, 2017). 

Destaca-se a necessidade de investigações com 

abordagens que possam garantir uma análise dos indicadores 

de saúde e saúde bucal articulada com elementos sociais, 

políticos e históricos da implantação da atenção à saúde bucal 

capazes de explicar diferenças no impacto da ESB/ESF nos 

municípios brasileiros (BARROS et al., 2016). 

 

MATERIAIS E MÉTODO 

 

Trata-se de um estudo transversal, descritivo cujo 

propósito foi a avaliação da assistência odontológica prestada 

à população residente na comunidade rural. O estudo foi 

desenvolvido junto à população a atendida na Unidade Básica 

de Saúde (USB) correspondente a microárea da zona rural do 

município de Santa Luzia, estado da Paraíba. A referida 

unidade possui uma média de 1500 usuários cadastrados, não 

sendo possível determinar o número exato devido “duplicidades 

no sistema” (SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, 2019). 

Foram utilizados dados secundários obtidos através do 

sistema e-SUS AB durante o período de 01 de janeiro de 2018 
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a 31 de dezembro do mesmo ano. Primeiramente foram 

coletados dados sociodemográficos da população (sexo, 

idade), em seguida foram avaliados os dados referentes ao tipo 

de consulta, procedimentos realizados e desfecho da consulta. 

Em seguida, foi recolhido o dado referente a quantidade de 

ações coletivas de educação supervisionada. As variáveis 

foram escolhidas segundo o que é preconizado pelo Ministério 

da Saúde (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2006) para avaliação e 

monitoramento da qualidade da assistência à saúde bucal. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Considerando o período compreendido entre 01 de 

janeiro a 31 de dezembro de 2018, a Equipe de Saúde Bucal da 

Zona Rural do município de Santa Luzia realizou um total de 

995 atendimentos o que consistiu num total de 3613 

procedimentos realizados. Destes, como se pode observar na 

Tabela 1, a maioria (55%, n= 547) eram do sexo feminino e 

tinham entre 35 e 59 anos (37,5%, n= 373). 

A maioria dos atendimentos realizados foi na população 

feminina, concordando com o que a literatura traz que mulheres 

possuem maior relação com o ato do cuidado, tanto pessoal 

quanto familiar, logo, buscam mais pelo serviço de saúde e 

expressam mais a existência de morbidades (NICO et al., 

2013). Não obstante, pensando-se na família como um espaço 

primário de relacionamento social, as mulheres e mães 

exercem uma influência especial, principalmente nas questões 

relacionadas à saúde, pois atuam como agentes produtoras e 

multiplicadoras de conhecimentos, informações e atitudes que 

visam à promoção da sua saúde e a de toda a sua família 

(COSTA, 2000). 
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Tabela 1 – Caracterização sociodemográficas da população da Zona 

Rural atendida pela equipe de Saúde Bucal, 2018. 

 

Variável N % 

Faixa etária   

Sexo   

Masculino 448 45 

Feminino 547 55 

Idade   

< 5 anos 16 1,6 

5 a 9 anos 71 7,1 

10 a 19 anos 175 17,6 

20 a 34 anos 275 27,6 

35 a 59 anos 373 37,5 

≥ 60 anos 85 8,5 

Total 995 100 

 

No que diz respeito ao tipo de consulta realizada, a 

maioria realizou consultas de retorno (42,1%, n= 419), seguido 

de consultas do dia - demanda espontânea (29,0%, n= 289). No 

tangente ao desfecho das consultas odontológicas, prevaleceu 

o agendamento de retorno (51,7%, n= 514). As consultas nas 

quais o tratamento odontológico foi concluído totalizaram 18,9% 

(n = 188). Logo, a razão entre primeiras consultas odontológicas 

e tratamentos concluídos foi de 78,3%. Esses dados 

encontram-se detalhados na Tabela 2 que se segue. 

A quantidade de primeiras consultas odontológicas e 

tratamentos concluídos foram acima da quantidade mínima de 

15 e 50% respectivamente, o que se considera bom. 

Caracterizando tanto o acesso ao serviço quanto a efetividade 

do mesmo, indo ao encontro do que a literatura evidencia como 

as vulnerabilidades na área rural, nas regiões Nordeste e Norte 
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e entre aqueles com menor escolaridade e pior condição 

socioeconômica (NICO et al., 2016). 

Estudo de Thurow et al. (2015) comparando os 

procedimentos odontológicos realizados nas unidades com 

equipes de saúde bucal (ESB) e naquelas com modelo 

tradicional de odontologia, revelou diferenças significativas 

favoráveis às ESB (Equipe de saúde bucal), como a razão de 

tratamentos concluídos/ primeiras consultas odontológicas 

programáticas, da média de escovação supervisionada e de 

procedimentos coletivos realizados, caracterizando o modelo 

ESB mais produtivo.  

 

Tabela 2 – Caracterização do atendimento quanto ao tipo de consulta 

e desfecho, 2018. 

 

Variável N % 

Tipo de consulta   

Primeira consulta odontológica 240 24,1 

Consulta de retorno em Odontologia 419 42,1 

Consulta de manutenção 47 4,7 

Consulta do dia 289 29,0 

Tipo de desfecho/conduta   

Retorno para consulta agendada 514 51,7 

Alta do episódio 293 29,4 

Tratamento concluído 188 18,9 

Razão entre primeira consulta e tratamento 

concluído 
 78,3 

Total 995 100 

 

A tabela 3 especifica o tipo de procedimento 

odontológico realizado durante as consultas, divididos entre 

procedimentos preventivos e curativos e a quantidade total de 
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procedimentos. Como observado, a maioria dos procedimentos 

realizados foram curativos (56,2%, n= 2031), prevalecendo 

entre estes a raspagem e alisamento supragengival (23,5%, n= 

850).  

No que diz respeito a média de ação coletiva de 

escovação supervisionada, participaram de ações durante o 

período analisado 61 pessoas, o que contabiliza 4,1% da 

população adscrita da área rural do município. Quanto à 

primeira consulta odontológica à gestante, não se foi possível 

mensurar através de dados secundários a real situação da 

assistência odontológica a esta população. 

A média de ação coletiva de escovação supervisionada 

foi baixa e a maior quantidade de procedimentos realizados 

foram os curativos, embora haja uma mínima diferença entre 

estes e os preventivos. Nas últimas décadas, o modelo 

tradicional de atenção à saúde vem perdendo forças 

concomitantemente às diversas transformações nos contextos 

sociais, políticos e culturais, exigindo dos profissionais 

envolvidos no processo de cuidado da saúde mudanças na 

prática assistencial. Com a concretização do Sistema Único de 

Saúde (SUS), o modelo, até então baseado em práticas 

curativas, vem sendo substituído por um modelo de assistência 

no qual o indivíduo deve ser entendido em todas as suas 

dimensões, considerando-se os diferentes contextos e os 

determinantes sociais da saúde, favorecendo a integralidade 

(BRASIL, 2010).  
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Tabela 3 – Caracterização do atendimento odontológico no tangente 

ao tipo de procedimento realizado durante a consulta, 2018.  

 

Procedimento realizado N % 

Procedimentos preventivos   

Aplicação de selante (por dente) 34 0,9 

Aplicação tópica de flúor 196 5,4 

Evidenciação de placa 174 4,8 

Orientação de Higiene bucal 991 27,4 

Profilaxia/ remoção de placa bacteriana 187 5,2 

Total de procedimentos preventivos 1582 43,7 

Procedimentos curativos   

Acesso à polpa dentária e medicação (por dente) 52 1,4 

Capeamento pulpar 87 2,4 

Curativo de demora com ou sem preparo 

biomecânico 
56 1,5 

Exodontia de elemento decíduo 26 0,7 

Exodontia de dente permanente 70 1,9 

Raspagem e alisamento supragengivais (por 

sextante) 
850 23,5 

Raspagem e alisamento subgengivais (por 

sextante) 
3 0,08 

Restauração de elemento decíduo 30 0,8 

Restauração de elemento permanente anterior 247 6,8 

Restauração de elemento permanente posterior 466 12,9 

Retirada de pontos de cirurgia básica 41 1,1 

Selamento provisório de cavidade dentária 102 2,8 

Ulotomia/ulectomia 1 0,02 

Total de procedimentos curativos 2031 56,2 

Total geral 3613 100 

Relatório de ação coletiva de escovação (total de 

hab. = 1500) 
61 4,1 
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Apesar da organização do serviço, dentro das diretrizes 

da Estratégia Saúde da Família, alguns pontos ainda requerem 

reavaliação da metodologia de trabalho e da infraestrutura de 

suporte principalmente às ações preventivas de saúde bucal. A 

Odontologia não tem sido um problema prioritário a ser 

trabalhado em grande parte das secretarias municipais de 

saúde, apesar do impacto que causa na saúde geral do 

paciente. Conhecer o diagnóstico situacional dessa população 

possibilita uma reavaliação de atitudes para alcançar eficácia e 

eficiência na programação das ações de saúde bucal do 

município (CARVALHO, 2017). 

As evidências sobre a importância dos determinantes 

sociais na explicação das desigualdades observadas na saúde 

são sólidas. E embora haja claros posicionamentos acadêmicos 

e políticos que favorecem a implementação de ações sobre os 

determinantes das desigualdades em saúde, políticas para as 

amenizar têm sido escassamente implementadas como parte 

das políticas públicas dos governos nacionais e, menos ainda, 

para atenuar as desigualdades existentes entre as nações. As 

dificuldades e as barreiras para esta falta de motivação política 

são várias, porém, formam alguns dos aspectos que têm sido 

recorrentes na literatura sobre desigualdades em saúde 

(BARRETO, 2017). 

Ainda que seja real um histórico de avanços, projetam-

se muitos desafios para manter a saúde bucal na agenda das 

políticas públicas nos próximos anos e concomitante à crise 

financeira que avança a cada dia, também existe uma 

expectativa negativa de que a população brasileira mantenha 

as condições de acesso ao sistema privado até então crescente 

(CARVALHO, 2017). 
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Pela ausência de dados concretos sobre a assistência 

odontológica à gestante no município, conclui-se que a   

atenção à saúde materna infantil pode apresentar-se resolutiva 

caso haja a captação precoce de gestantes, entretanto, a 

atenção em saúde bucal precisa ser aprimorada com a 

ampliação do acesso às gestantes e aumento da resolutividade 

dos serviços, especialmente, a conclusão dos tratamentos 

iniciados (SANTOS NETO, et al., 2012). 

 

 

CONCLUSÕES 

 

Os resultados encontrados revelaram que a assistência 

odontológica prestada à população da zona rural do município 

de Santa Luzia – PB se mostrou efetiva, embora alguns pontos 

precisem evoluir com o caminhar do serviço, como a média de 

procedimento coletivo de escovação dental supervisionada e a 

melhoria dos registros sobre o atendimento às gestantes. A 

relevância deste estudo justifica-se pela escassez de pesquisas 

com este objetivo na localidade avaliada, entretanto aponta-se 

para a limitação de se tratar de um estudo com dados 

secundários, onde não puderam ser realizadas maiores 

inferências à cerca do real estado de saúde bucal daquela 

população. 
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RESUMO: Objetivou-se identificar, por meio da literatura 
científica, o impacto das condições bucais nas dimensões da 
qualidade de vida de pessoas com diabetes mellitus. Revisão 
integrativa da literatura realizada nas bases de dados 
MEDLINE, LILACS, IBECS e biblioteca virtual SciELO. Foram 
incluídas na amostra 16 estudos. A maioria dos artigos 
comprovou que condições bucais como a periodontite, a 
xerostomia, a cárie e a perda de dentes, impactam 
negativamente a qualidade de vida das pessoas com diabetes 
mellitus.  No que se diz respeito às dimensões da qualidade de 
vida mais afetadas por essas condições, constatou-se 
associação mais evidente com a dimensão física e, em menor 
proporção, com a dimensão psicológica. O impacto negativo na 
dimensão física da qualidade de vida, por sua vez, esteve 
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atrelado à dificuldade de mastigação, à dor e à sensação de 
xerostomia. Enquanto, que a perda de dentes e a necessidade 
de prótese esteve associada à impactos negativos na dimensão 
psicológica da qualidade de vida. Não foram verificados 
impactos negativos significativos nas dimensões social e 
ambiental. É de fundamental importância uma maior integração 
da equipe de saúde bucal com os demais profissionais de 
saúde, aumentando a conscientização das pessoas acerca de 
possíveis associações entre diabetes mellitus, saúde bucal e 
saúde geral. Isso poderia diminuir a morbimortalidade e as 
necessidades de cuidados críticos de saúde desta população. 
Palavras-chave: Diabetes mellitus. Saúde bucal. Qualidade de 
vida. 
 

INTRODUÇÃO 

 

As transições demográficas e epidemiológicas têm 

refletido em significativo aumento na prevalência de doenças 

crônicas não transmissíveis. Entre essas, o Diabetes Mellitus 

(DM) destaca-se como importante causa de morbidade e 

mortalidade em todas as faixas etárias (BORBA et al., 2019). 

Configura-se, atualmente, como epidemia mundial, atingindo 

mais de 135 milhões de pessoas e assumindo crescente 

destaque na saúde pública no Brasil (MILECH et al., 2016; 

FLOR, L.; CAMPOS.; M.R., 2017). 

O DM constitui doença crônica metabólica caracterizada 

por hiperglicemia. Caracteriza-se como altamente limitante, 

podendo causar cegueira, amputações, nefropatias, 

complicações cardiovasculares e encefálicas, ocasionando 

prejuízos à capacidade funcional, autonomia e Qualidade de 

Vida (QV) das pessoas (BORBA et al., 2019). 

No contexto da saúde bucal, várias são as alterações 

causadas pelo DM, como a hipoplasia, hipocalcificação do 
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esmalte, diminuição do fluxo, aumento na acidez e da 

viscosidade salivar, além do aumento na quantidade de tártaro 

e de fatores irritantes nos tecidos. A doença periodontal 

destaca-se por ser a manifestação clínica odontológica mais 

comum nas pessoas com DM, presente em cerca de 75% dos 

casos (SANTOS, I.F.; GODINHO, A.P.; COTA, L.O., 2018). 

As doenças periodontais (gengivites e periodontites) 

compreendem um grupo de condições crônicas inflamatórias 

que, de modo semelhante a DM, também afetam grande parte 

da população mundial com estimativas de que 

aproximadamente 80% sofram de periodontite moderada ou 

gengivite, enquanto 8% a 10% apresentem seu tipo grave 

(SANTOS, I.F.; GODINHO, A.P.; COTA, L.O., 2018; MILECH et 

al., 2016). 

Atualmente, existem evidências científicas que 

relacionam a doença periodontal como um empecilho para 

obter um adequado controle metabólico nas pessoas com DM 

(FRANCO, M.; BENATTI, B., 2017). Pesquisas recentes 

apontaram que o manejo adequado das infecções periodontais 

nas pessoas com DM sem controle glicêmico pode restabelecer 

valores normais da glicemia (MILECH et al., 2016; GOLBERT, 

A. et al., 2017; SANTOS, I.F.; GODINHO, A.P.; COTA, L.O., 

2018). 

Diante dessa perspectiva, revisões integrativas da 

literatura como a de Oliveira et al (2017) esclarecem as 

principais correlações entre o DM e suas manifestações orais, 

principalmente a periodontite, relatando as condutas mais 

indicadas pelo cirurgião-dentista, salientando sobretudo, a 

importância do diálogo efetivo entre a odontologia e a medicina 

rumo ao sucesso no cuidado às pessoas com DM. No entanto, 

tais pesquisas apenas refletem o estado do processo das 
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doenças, não indicando os impactos na QV das pessoas com 

DM. 

Sabe-se hoje, que diversas doenças sistêmicas, dentre 

elas, o DM, têm reflexo diretamente sobre a saúde bucal e que 

o inverso também é verdadeiro. O bem-estar do paciente, 

nesses casos, segundo Flor; Campos (2017) está relacionado 

às suas corretas funções de mastigação, deglutição e digestão, 

principalmente relacionadas a algum tipo de deficiência, 

limitação funcional, desconforto ou incapacidade provocada em 

decorrência da associação das condições bucais deficientes e 

o DM.  

No entanto, a visão apresentada por estes autores é 

limitada à medida que se reporta apenas a aspectos físicos e 

funcionais. Atualmente, parece ser consenso nos estudos que 

a QV se caracteriza pela subjetividade e multidimensionalidade 

(NUNES; LOBO, 2012). 

No que se diz respeito à subjetividade, entende-se como 

a percepção do indivíduo sobre seu estado de saúde e sobre 

aspectos não-médicos no seu contexto de vida, ou seja, a QV 

só pode ser avaliada pela própria pessoa, contrariando a ideia 

de ser avaliada por um observador, geralmente, um profissional 

de saúde (SILVA; FERREIRA, 2013). 

Com relação à multidimensionalidade, segundo o 

Instrumento de Avaliação da Qualidade de Vida da Organização 

Mundial de Saúde (OMS), validado de modo empírico, a QV 

envolve quatro grandes dimensões: (a) física – percepção do 

indivíduo sobre sua condição física; (b) psicológica – percepção 

do indivíduo sobre sua condição afetiva e cognitiva; (c) do 

relacionamento social - percepção do indivíduo sobre os 

relacionamentos e os papéis sociais e adotados na vida; (d) do 
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ambiente – percepção do indivíduo sobre aspectos diversos 

relacionados ao ambiente onde vive (SEIDL; ZANNON, 2004). 

Nesse sentido, no contexto da saúde pública, o conceito 

de QV vem assumindo destaque, principalmente, no que se diz 

respeito a avaliação da eficácia, eficiência e repercussão de 

determinados tratamentos para grupos que convivem com 

enfermidades diversas, bem como na comparação entre 

procedimentos para o controle de problemas de saúde (SEIDL; 

ZANNON, 2004). 

Com base nesta problemática, objetivou-se identificar, 

por meio da literatura científica, o impacto das condições bucais 

nas dimensões da QV de pessoas com DM. 

 

MATERIAIS E MÉTODO 

 

Trata-se de revisão integrativa da literatura. Segundo 

Mendes; Silveira; Galvão (2008), no geral, para a construção da 

revisão integrativa é preciso percorrer seis etapas: identificação 

do tema e seleção da hipótese ou questão de pesquisa para a 

elaboração da revisão integrativa; estabelecimento de critérios 

para inclusão e exclusão de estudos/amostragem ou busca na 

literatura; definição das informações a serem extraídas dos 

estudos selecionados/ categorização dos estudos; avaliação 

dos estudos incluídos na revisão integrativa; interpretação dos 

resultados; apresentação da revisão/síntese dos resultado. 

A questão norteadora da presente revisão foi: Qual o 

impacto das condições bucais na QV de pessoas com diabetes 

mellitus? Para encontrar os descritores do Medical Subject 

Headings (MeSH) adequados para responder à pergunta de 

pesquisa utilizou-se a estratégia Population, Variables and 

Outcomes (PVO), conforme Quadro 1. 
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Quadro 1-Descritores de assunto do MeSH para componentes da 

pergunta de pesquisa segundo estratégia PVO. 
Itens da estratégia Componentes Descritores de assunto 

Population Pessoas com diabetes Diabetes Mellitus 

Variables Saúde bucal Oral Health 

Outcomes Qualidade de vida Quality of life 

Fonte: Elaboração própria. 

Foram incluídos no estudo pesquisas científicas 

publicadas nos idiomas português, espanhol e inglês, e com 

temática envolvendo as condições bucais na QV de pessoas 

com DM. Foram excluídos artigos que envolviam pessoas com 

DM com outras comobidades, teses, dissertações, revisões de 

literatura e relatos de experiência, não disponíveis em texto 

completo para download na íntegra. Ressalta-se que não foi 

utilizado recorte temporal para busca. 

A busca foi realizada nas bases de dados Medical 

Literature Analysis and Retrieval System Online (MEDLINE), 

Literatura Latino-americana e do Caribe em Ciências da Saúde 

(LILACS), Índice Bibliográfico Español en Ciencias de la Salud 

(IBECS) e biblioteca virtual Scientific Electronic Library Online 

(SciELO).  

Foram utilizados três descritores controlados do MeSH e 

como estratégia de busca realizou-se um cruzamento, 

intercalando os componentes da estratégia PVO, utilizando-se 

o operador booleano AND no processo: Diabetes mellitus AND 

Oral health AND Quality of life. Dois pesquisadores realizaram 

a busca, de forma livre e independente, utilizando o método de 

busca avançada, categorizando título, resumo e assunto, de 

maneira a reduzir viés e conferir rigor metodológico a busca. 

A busca resultou na identificação de 72 referências 

primárias, sendo 56 na MEDLINE, 11 na LILACS, cinco na 

SciELO e nenhum na IBECS. Posteriormente realizou-se a 
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triagem por meio da análise do assunto que incluiu a leitura do 

título e do resumo, sendo excluídas 34 referências pela 

temática não associada. Desse modo, 32 estudos foram 

elegíveis para leitura na íntegra. Após aplicação dos critérios de 

inclusão e exclusão eliminou-se 16 estudos, sendo incluídos 16 

estudos na amostra. 

Para extração das informações dos estudos primários foi 

utilizado um instrumento, dividido em duas partes. A primeira foi 

voltada à caracterização de estudos selecionados na pesquisa, 

contemplando variáveis: autor, ano de publicação, título do 

artigo, método utilizado, tipo de estudo e resultados.  

Já a segunda parte do instrumento teve como objetivo 

identificar os aspectos, presentes nas quatro dimensões da QV 

(física, psicológica, social e ambiental) afetados pelas 

condições de saúde bucal, em pessoas com DM, com o intuito 

de responder ao objetivo do estudo.   

A avaliação da qualidade metodológica dos estudos a 

serem incluídos na revisão foi feita baseada em modelo 

proposto por Melnyk; Fineout-Overholt (2005), em que as 

evidências são classificadas em 7 níveis: 1) revisões 

sistemáticas ou meta-análise de ensaios clínicos randomizados 

controlados ou diretrizes clínicas baseadas em revisões 

sistemáticas de ensaios randomizados controlados; 2) ensaio 

clínico randomizado bem controlado; 3) ensaios clínicos bem 

delimitados sem randomização; 4) estudos de coorte e de caso 

controle bem delineados; 5) revisão sistemática de estudos 

descritivos e qualitativos; 6) estudo descritivo ou qualitativo; 7) 

opinião de autoridades e/ou relatório de comitês de 

especialistas. 

Para análise dos dados, utilizou-se o método de redução 

de dados (WHITTEMORE; KNAFL, 2005), que envolve: leitura 
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minunciosa, técnicas de classificação e divisão em subgrupos 

das fontes primárias conforme semelhanças e divergências. O 

método permitiu também organizar os dados, simplificar, 

sumarizar, abstrair e comparar os resultados com os obtidos por 

outros estudos publicados. 

A revisão foi apresentada por meio de síntese descritiva 

dos impactos das condições bucais nas quatro dimensões da 

QV em pessoas com DM e discutidos conforme literatura 

pertinente. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Foram analisados 16 artigos. Esses foram 

caracterizados em relação aos dados de identificação: autoria, 

ano da publicação, abordagem metodológica e nível de 

evidência. Essas informações encontram-se sumarizadas no 

Quadro 2: 

 

Quadro 2-Características dos estudos quanto a identificação, 

abordagem metodológica e nível de evidência (NE). 
Autor/Ano Abordagem metodológica NE 

MOURÃO et 

al., 2016 

Estudo de corte transversal, na forma de inquérito de 

saúde. 

6 

SANTANA et 

al., 2007 

Estudo descritivo transversal com abordagem 

quantitativa, utilizando-se do instrumento OHIP-14  (Oral 

Health Impact Profile) modificado. 

6 

GOMES; 

TEXEIRA; 

PAÇO, 2015 

Estudo transversal, utilizando-se do instrumento OHIP-14 

(Oral Health Impact Profile) para fornecer um score de 

QVRSO. 

6 

MOHAMED  et 

al., 2017 

Estudo de caso-controle pareado por idade e sexo que 

avaliou dentre outros aspectos, o impacto oral no 

desempenho diário em pessoas com DM tipo 2, através 

do instrumento OIDP (Oral Impact on Daily Performance). 

4 



IMPACTO DAS CONDIÇÕES BUCAIS NA QUALIDADE DE VIDA DE PESSOAS 

COM DIABETES MELLITUS: REVISÃO INTEGRATIVA 

84 
 

VERGNES et 

al., 2017 

Ensaio controlado randomizado de rótulo aberto. O Índice 

Geral de Avaliação da Saúde Bucal e o Índice SF-36 

foram utilizados para avaliar a QV. 

2 

MOLANIA et 

al., 2017 

Estudo epidemiológico descritivo-analítico. Foi utilizado o 

instrumento do OHIP-14-PER para avaliação da QV. 

6 

IRANI; 

WASSALL; 

PRESHAW, 

2015 

Estudo de caso-controle pareado por idade, sexo e 

estado periodontal. A QV relacionada à saúde bucal 

(OHRQoL) foi avaliada usando o questionário do perfil de 

impacto de saúde bucal-49 (OHIP-49). 

2 

SADEGHI; 

TALEGHAN; 

FARHADI, 

2014 

Estudo transversal analítico.  A QV relacionada à saúde 

bucal (OHRQL) foi avaliada através do instrumento OHIP-

20, uma versão abreviada do OHIP, direcionados a 200 

pessoas com diabetes bem controlada. 

6 

NIKBIN et al., 

2014 

Estudo transversal descritivo analítico. A OHRQoL  foi 

avaliada através de dois questionários: GOHAI-Per e 

OHIP-14. 

6 

MOHAMED et 

al., 2013 

Estudo de caso-controle pareado por sexo e idade, com 

uma proporção de 2 controles por 1 caso. Foram 

envolvidos no estudo aspectos sociodemográficas, estilo 

de vida e variáveis auto referidas, avaliadas em termos 

de história de boca seca e OHRQoL, avaliada pela 

frequência dos oito itens do OIDP: comer e mastigar 

comida, falar pronunciando claramente, limpar os dentes, 

dormir e relaxar, sorrir, sem constrangimento, manter 

estado emocional habitual, realizar trabalhos  importante 

e papel social e curtir contato com as pessoas. 

4 

HUANG; 

CHAN; 

YOUNG, 2013 

Estudo transversal. A população de interesse foi idosa 

com idade maior ou igual a 65 anos. O desfecho primário 

de interesse foi a QVRS, medida pelo Healthy Days Core. 

Esta medida é validada pelo CDC  para monitorar o 

OHQoL da população. 

6 

BUSATO et al., 

2012 

Estudo transversal. A população de interesse foi 

adolescentes de 14-19 anos, com diabetes tipo 1 e não 

diabéticos. A xerostomia foi detectada por meio de uma 

pergunta sobre a sensação de ter boca seca e o Oral 

Health Impact Profile 14 (OHIP-14) foi usado para medir 

o impacto da xerostomia na OHQoL. 

6 

WILIAMS; 

RILEY, 2010 

Estudo  longitudinal que examinou a influência do DM 

adulto na dor orofacial e mecanismos relacionados à raça 

e à etnia subjacentes às decisões de procurar assistência 

médica ou autogerenciar a dor orofacial. 

6 
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ALLEN et al., 

2008  

Estudo transversal, através de um questionário de auto-

relato avaliou o conhecimento que as pessoas com 

diabetes têm do risco de doença periodontal, sua atitude 

em relação à saúde bucal e sua QV relacionada à saúde 

bucal (OHRQL). 

6 

NOUERIRI; 

NASSIF; 

OLLEK, 2018 

Estudo transversal que avaliou o impacto do DM e seu 

tratamento nas atividades diárias e no bem-estar de 37 

crianças de 6 a 12 anos e o impacto das complicações 

orais do DM na QV dessas crianças. 

6 

CORTELLI et 

al., 2018 

Ensaio clínico de três meses, duplo-cego, centralizado, 

randomizado, de grupos paralelos, controlado por 

placebo. 

2 

Fonte: dados da pesquisa 

 

Todos os artigos selecionados investigaram condições 

da dimensão física da QV, inseridas nas sub-dimensões de 

limitação funcional, desconforto fisiológico e incapacidade 

física.  A sub-dimensão da limitação funcional, representada 

pela dificuldade de mastigação, diminuição do paladar, 

dificuldade de pronunciar palavras e dificuldade de dormir foi a 

mais citada entre as sub-dimensões. Destaca-se que a 

condição de dificuldade de mastigação, presente nesta sub-

dimensão, foi avaliada na maioria dos artigos selecionados 

(SANTANA et al., 2007; GOMES; TEXEIRA; PAÇO, 2015; 

MOHAMED et al., 2017; VERGNES et al., 2017; SADEGHI; 

TALEGHANI; FARHADI,2014; NIKBIN et al., 2014;  MOHAMED 

et al., 2013; HUANG; CHAN; YOUNG, 2013; ALLEN et al., 

2008; BUSATO et al., 2012). 

A maioria dos estudos (SANTANA et al., 2007; GOMES; 

TEXEIRA; PAÇO, 2015; MOHAMED  et al., 2017; VERGNES et 

al., 2017;  MOHAMED et al., 2013; MOURÃO et al., 2016; 

MOLANIA et al; IRANI; WASSALL; PRESHAW, 2015; HUANG; 

CHAN; YOUNG, 2013; BUSATO et al., 2012; WILIAMS; RILEY, 

2010; ALLEN et al., 2008; NOUERIRI; NASSIF; OLLEK, 2018; 
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CORTELLI et al., 2018) concluiu que condições deficientes de 

saúde bucal apresentam impacto de moderado a negativo na 

QV em sua dimensão física em pessoas com DM, destacando-

se os impactos negativos na limitação funcional, representada 

principalmente pela dificuldade de mastigação e desconforto 

fisiológico, representado pela dor e sensação de xerostomia.   

Com relação à dimensão psicológica, a mesma foi 

avaliada pela maioria dos estudos (SANTANA et al., 2007; 

GOMES; TEXEIRA; PAÇO, 2015; VERGNES et al., 2017; 

MOLANIA et al., 2017; IRANI; WASSALL; PRESHAW, 2015; 

SADEGHI; TALEGHANI; FARHADI, 2014; NIKBIN et al., 2014; 

MOHAMED et al., 2013; HUANG; CHAN; YOUNG, 2013; 

BUSATO et al., 2012; WILIAMS; RILEY, 2010; ALLEN et al., 

2008; CORTELLI et al., 2018).  Foram avaliados aspectos como 

a existência de constrangimento e/ou vergonha por conta da 

situação de saúde bucal, estresse ou tensão, além da 

dificuldade de relaxar por conta das condições orais. Alguns 

estudos (SANTANA et al., 2007; VERGNES et al., 2017; 

NIKBIN et al., 2014; WILIAMS; RILEY, 2010; MOHAMED et al., 

2013) identificaram algum impacto negativo nesta dimensão, e 

estes, quando foram identificados, apresentaram-se em menor 

proporção, quando comparados às condições presentes na 

dimensão física da QV. Dentre as condições bucais que mais 

afetaram negativamente a dimensão psicológica destaca-se a 

perda de dentes (edentulismo), além do uso e necessidade de 

prótese. 

As dimensões social e ambiental também foram 

avaliadas pela maioria dos estudos selecionados (SANTANA et 

al., 2007; GOMES; TEXEIRA; PAÇO, 2015; VERGNES et al., 

2017; MOLANIA et al., 2017; IRANI; WASSALL; PRESHAW, 

2015; SADEGHI; TALEGHANI; FARHADI, 2014; NIKBIN et al., 
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2014; MOHAMED et al., 2013; HUANG; CHAN; YOUNG, 2013; 

BUSATO et al., 2012; WILIAMS; RILEY, 2010; ALLEN et al., 

2008; CORTELLI et al., 2018).  No entanto, nenhum dos artigos 

selecionados registrou impacto negativo significativo na QV, 

nestas dimensões. Dentre as variáveis abordadas nos estudos 

supracitados nestas dimensões destacam-se, respectivamente, 

a dificuldade em desempenhar suas tarefas habituais, 

realização de trabalho e papel social, irritação e o contato com 

outras pessoas. 

A discussão desses achados, por meio da literatura 

pertinente, aponta que estudos sobre o impacto das condições 

bucais na QV e no bem-estar do indivíduo revelam que 

aspectos funcionais, sociais e psicológicos são 

significativamente afetados por uma condição bucal 

insatisfatória. Dentro desse contexto, a OMS, ao definir QV 

como a percepção do indivíduo da sua posição na vida no 

contexto da cultura e do sistema de valores em que vive e em 

relação aos seus objetivos, expectativas, padrões e 

preocupações, tem reconhecido a importância do impacto das 

condições bucais na saúde e no desenvolvimento psicossocial 

entre as populações (OLIVEIRA et al., 2018). 

Em se tratando das condições bucais mais citadas 

na presente revisão e que impactam na QV de pessoas com 

diabetes, estão: a doença periodontal, xerostomia (sensação de 

boca seca), a cárie e a perda de dentes (SANTANA et al, 2007; 

GOMES; TEXEIRA; PAÇO, 2015; MOHAMED et al, 2017; 

MOLANIA et al, 2017; NIKBIN et al, 2014; MOHAMED et al, 

2013; HUANG; CHAN; YOUNG, 2013; WILIAMS; RILEY, 2010; 

ALLEN et al, 2008, NOUERIRI; NASSIF; OLLEK, 2018). Este 

resultado é confirmado pela literatura científica (VERNILLO, 
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2003; ANDRADES et al., 2009; CASTRO et al., 2009; 

FEREIRA; VANNUCCI, 2009; YAMASHITA et al., 2013).  

Dentre as condições bucais acima referidas, a 

doença periodontal mostrou-se a mais prevalente e a maior 

responsável por impactos negativos na QV das pessoas com 

DM (SANTANA et al, 2007; MOHAMED et al, 2017, VERGNES 

et al, 2017; MOHAMED et al, 2013; ALLEN et al, 2008; 

CORTELLI et al, 2016).Tal resultado corrobora com  Castro et 

al., (2009) e Maia et al., (2006) que relatam em suas pesquisas 

maiores prevalência e gravidade de doenças periodontais em 

pessoas com DM, quando comparados a grupos controle que 

não possuíam DM, relacionando-a como fator de risco para as 

periodontites e gengivites. 

Milech et al., (2016) e Soory (2007) salientam que tais 

evidências acabam por suportar o conceito da periodontite 

como sendo mais uma complicação crônica da DM, podendo 

ter o seu curso bastante agravado pela ausência do controle 

glicêmico, ao mesmo tempo em que contribui para o 

desenvolvimento de outras patologias associadas diretamente, 

ou não, ao DM. 

Nery (2008) e Yamashita et al., (2013) ressaltaram que 

também se têm levantado a hipótese da ordem inversa, ou seja, 

a doença periodontal levaria a um agravamento do quadro de 

DM. Segundo Yamashita et al (2013) vários mecanismos têm 

sido propostos para explicar o aumento da susceptibilidade à 

doença periodontal das pessoas com DM, como alterações na 

resposta imune e na microbiota subgengival, metabolismo do 

colágeno, vascularização e hereditariedade. Por outro lado, a 

infecção periodontal pode agravar o controle glicêmico, elevar 

o número de citocinas pró-inflamatórias, causar bacteremia e, 
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consequentemente, aumentar o risco de complicações 

cardiovasculares. 

Dentro da problemática da QV, corroborando com a 

presente revisão, estudos evidenciaram que a doença 

periodontal impacta negativamente na QV das pessoas com 

DM, principalmente, por levar ao edentulismo, devido a 

destruição tecidual periodontal e perda óssea alveolar, 

ocasionando danos à mastigação e a autoestima do indivíduo 

(CORREIA; ALCOFORADO; MASCARENHAS, 2010; MILECH 

et al., 2016, LOPES et al., 2011).  

Segundo, Yamashita et al., (2013), a xerostomia é 

definida como uma sensação subjetiva de boca seca, podendo 

resultar da redução da secreção da saliva, que nas pessoas 

com DM pode ser atribuída às alterações histológicas nas 

glândulas salivares, decorrentes das complicações 

degenerativas da doença, o que diminui a atividade das 

enzimas presentes nas glândulas salivares, afetando sua 

função. 

Nesta revisão, verificou-se que a experiência de cárie, as 

condições periodontais e as lesões da mucosa nas pessoas 

com DM, foram influenciadas pela xerostomia e, 

consequentemente, na mastigação, deglutição e digestão 

(MOURÃO et al, 2016; MOLANIA et al, 2017; BUSATO, 2012; 

MOHAMED et al, 2013). De modo semelhante, em estudo de 

Catanhede; Veloso; Serra (2013), a mesma esteve associada a 

alterações no paladar, na mastigação, na deglutição, na 

digestão e no controle de infecções.   

A cárie e o DM estiveram associados, no presente 

estudo, a maior concentração de glicose salivar, 

hipocalcificação do esmalte, distúrbios salivares e periodontais 

(GOMES; TEXEIRA; PAÇO, 2015; NIKBIN et al, 2014; 
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MOHAMED et al, 2013; HUANG; CHAN; YOUNG, 2013). 

Ferreira; Vanucci (2004) corroboram com esse resultado, 

relatando piores índices de Dentes Cariados, Perdidos e 

Obturados (CPO-D), com predominância do componente 

“perdido”, em pessoas com DM. No entanto, nos estudos de 

Souza et al (2003); Amaral; Ramos; Ferreira (2006), a menor 

ingestão de sacarose contribuiu para a menor ocorrência de 

cárie em pessoas com DM. Portanto, não está ainda totalmente 

esclarecido na literatura, a relação entre a doença cárie e o DM, 

necessitando de mais pesquisas para elucidação da questão. 

Fora evidenciado nesta revisão que o edentulismo 

ocorre principalmente pelas condições bucais acima referidas, 

esteve associado diretamente à impactos negativos da QV das 

pessoas com DM, sobretudo na dimensão psicológica e física 

(GOMES; TEXEIRA; PAÇO, 2015; HUANG; CHAN; YOUNG, 

2013). De maneira semelhante, estudo realizado por Silva et al. 

(2010) no qual se avaliou o impacto da perda de dentes na QV 

das pessoas, as dimensões que sofreram maior impacto 

negativo foram o desconforto psicológico e a inabilidade 

psicológica e sentimento de vergonha por sua condição bucal. 

A dificuldade de mastigação, representando a dimensão física, 

também esteve associada à baixa QV neste mesmo estudo.  

Segundo Oliveira et al. (2018), a ausência dos dentes 

naturais é suprida, em parte, por próteses, principalmente 

próteses totais, diminuindo os impactos negativos na QV das 

pessoas com DM.  Por outro lado, o edentulismo parcial não é 

acompanhado pelo uso de próteses que substituam os dentes 

naturais, repercutindo em alimentação deficiente e em prejuízos 

estéticos, psicológicos e funcionais.  

No que se diz respeito às dimensões da QV mais 

afetadas por condições bucais deficientes em pessoas com DM, 
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nesta revisão, percebeu-se, na maioria dos casos, uma 

associação mais evidente com a dimensão física, representada 

pela limitação funcional, desconforto fisiológico e incapacidade 

física e, em menor proporção, com a dimensão psicológica 

(SANTANA et al, 2007; VERGNES et al, 2017; NIKBIN et al, 

2014; WILIAMS; RILEY, 2010; MOHAMED et al, 2013). A 

dimensão física, por sua vez, esteve ligada à dificuldade de 

mastigação, à dor e à sensação de xerostomia (SANTANA et 

al, 2007; GOMES; TEXEIRA; PAÇO, 2015; MOHAMED et al, 

2017; VERGNES et al, 2017; MOHAMED et al, 2013; MOURÃO 

et al, 2016; MOLANIA et al; IRANI; WASSALL; PRESHAW, 

2015; HUANG; CHAN; YOUNG, 2013; BUSATO et al, 2012; 

WILIAMS; RILEY, 2010; ALLEN et al, 2008; NOUERIRI; 

NASSIF; OLLEK, 2018; CORTELLI et al, 2018). Não se 

identificou impactos negativos significativos nas dimensões 

social e ambiental. 

A dificuldade de mastigação esteve associada às 

doenças periodontais, causando a mobilidade dentária, às 

cáries e à perda de dentes (SANTANA et al, 2007; MOHAMED 

et al, 2017, VERGNES et al, 2017; MOHAMED et al, 2013; 

ALLEN et al, 2008; CORTELLI et al, 2016), estando, em 

consonância, com os trabalhos de Lopes et al. (2011), Oliveira 

et al. (2018) e Silva et al. (2010). A sensação de xerostomia foi 

associada, segundo Yamashita et al. (2013), a problemas nas 

glândulas salivares presentes nas pessoas com DM e a ação 

de medicamentos, ocasionando, dificuldades de deglutição. 

Quanto a dor, Kuroiwa et al. (2011) salientam, que tanto 

a facial como a dentária representam o aspecto mais citado 

entre os indicadores de saúde bucal que impactam a QV, 

seguido do prejuízo das horas de sono e dos problemas 

mastigatórios. Indivíduos nesta condição vivenciam grandes 
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mudanças no seu dia-a-dia, incluindo: absenteísmo no trabalho, 

ausência de relacionamento com familiares e amigos, 

insatisfação com a condição bucal e modificação na dieta 

alimentar.  

Kuroiwa et al. (2011), revelam que os domínios 

referentes as atividades diárias normais do lar e no trabalho 

foram significativamente afetadas pelo comprometimento físico 

e emocional ocasionados pela dor orofacial. O seu estudo 

evidenciou baixo controle emocional das pessoas com DM, 

representados pela maior ansiedade, nervosismo e depressão. 

Nesta revisão, constatou-se que a dor orofacial foi mais 

prevalente e intensa, e associada a mais episódios de 

depressão nos pacientes com DM do que os não-diabéticos, 

impactando negativamente a QV, com interferências nas 

atividades diárias e no sono, quando comparados entre si 

(WILIAMS; RILEY, 2010).  

Em alguns artigos selecionados, entretanto, não 

houve indícios de impactos negativos na QV das pessoas com 

DM, mesmo com condições bucais deficientes. Tal fato foi 

justificado pelo fato dos estados de doença crônica terem um 

impacto crescente sobre os indivíduos, havendo uma tendência 

para a saúde bucal ser menos priorizada (IRANI; WASSALL; 

PRESHAW, 2015; SADEGHI; TALEGHANI; FARHADI, 2014). 

Segundo Oliveira et al. (2018) tal aspecto pode sinalizar 

reduzida percepção das pessoas em relação à precariedade de 

sua saúde bucal, além da existência de contextos culturais 

pouco valorativos ao autocuidado. 

De acordo com a revisão, pessoas com DM que 

possuíam conhecimento deficitário das manifestações orais do 

DM, menor nível educacional e higiene bucal deficiente 

obtiveram resultados piores de QV (GOMES; TEXEIRA; PAÇO, 
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2015; SADEGHI; TALEGHANI; FARHADI, 2014; MOHAMED et 

al, 2013; HUANG; CHAN; YOUNG, 2013; ALLEN et al, 2008). 

De modo semelhante, no estudo de Sousa et al. (2014), aquelas 

que possuíam menos anos de estudo, possuíam uma menor 

frequência de escovação e escores mais baixos de QV. Este 

dado revela que o acesso à informação influencia na formação 

de hábitos e condutas de higiene essenciais para a manutenção 

da saúde do indivíduo.  

Neste mesmo estudo de Sousa et al (2014), constataram 

que a maioria das pessoas desconhece os riscos das condições 

bucais deficientes para o agravamento do DM, confirmando o 

resultado da presente revisão. Estes achados podem estar 

associados à falta de conhecimento dos profissionais sobre a 

relação entre as duas doenças, bem como a falta de 

integralidade entre áreas do conhecimento. 

Pessoas com 50 anos ou mais, diagnosticadas com DM 

há mais de 10 anos e não referenciadas aos odontólogos pelo 

médico também apresentaram maior probabilidade de ter baixa 

QV. Segundo Sousa et al. (2014), os profissionais de saúde não 

costumam avaliar a condição bucal, nem encaminhar o paciente 

para tratamento odontológico quando a doença é 

diagnosticada, o que pode levar à manutenção de um foco 

infeccioso. Este foco pode trazer implicações ao controle 

glicêmico e à QV dessas pessoas.  

Ainda, segundo Sousa et al. (2014), o acompanhamento 

odontológico e uma maior integração entre as equipes médica 

e odontológica, portanto, se traduzem como variáveis de 

melhoria de QV das pessoas com DM, melhorando a percepção 

de saúde e reduzindo as complicações periodontais 

associadas. 
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CONCLUSÕES   

 

A maioria dos artigos selecionados nesta revisão 

comprovou que condições bucais, como a periodontite, a 

xerostomia, a cárie e a perda de dentes, impactam 

negativamente a QV das pessoas com DM.   

Com base no exposto, conclui-se que é de fundamental 

importância, uma maior integração da saúde bucal com as 

equipes multiprofissionais, melhorando a percepção de saúde 

e obtendo uma maior conscientização das pessoas com DM, 

das possíveis associações entre DM, saúde bucal e saúde 

geral. Isso poderia diminuir a morbimortalidade e as 

necessidades de cuidados críticos de saúde desta população. 
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RESUMO: Esse trabalhou teve por objetivo valiar o nível de 
ruídos gerados por equipamentos odontológicos e a 
autopercepção dos estudantes de Odontologia acerca dos 
riscos de perda auditiva provocados por ruídos gerados em 
ambientes odontológicos. Tratou-se de uma pesquisa 
observacional do tipo transversal, analítica, utilizando formulário 
estruturado, bem como um decibelímetro para aferição dos 
ruídos nas clínicas. Foram selecionados 44 estudantes, de 
ambos os gêneros, do Departamento de Odontologia do CCBS-
UEPB/Campus I para a avaliação da auto percepção dos riscos 
de perda auditiva. Os dados foram submetidos a análise 
estatística descritiva e analítica, por meio de médias e 
percentuais e teste qui-quadrado de Pearson. A maioria dos 
estudantes foi do gênero feminino (68,2%), idade entre 18 a 25 
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anos de idade (77,3%). Dos participantes (34,1%) eram do 
primeiro período, 38,6% do nono e 27,3% do décimo. Com 
relação ao uso de protetores auditivos (EPA’S.), 40,9% não 
souberam dizer quando usar. O zumbido foi o sintoma auditivo 
mais referido (41,4%). A média de ruídos em todas as clinicas 
foi acima de 70dB, valores indicativos de potencial prejuízos 
auditivos a longo prazo. Concluiu-se que apesar dos estudantes 
terem conhecimento que o ruído ocupacional pode causar 
problemas auditivos, a maioria dos participantes não faz uso 
das medidas de prevenção contra esse ruído.   
Palavras-Chave: Ruído. Perda Auditiva Induzida por Ruído. 
Efeitos do Ruído 
 

INTRODUÇÃO 

 

As atividades laborais expõem os trabalhadores a 

diversos riscos ocupacionais diariamente. Esses riscos podem 

envolver desde agentes físicos, químicos, ergonômicos, 

acidentes inerentes aos procedimentos, assim como riscos 

biológicos. O contato e exposição diária com tais agentes 

causadora de lesões ocupacionais deve ser motivo de reflexão 

e intervenção por parte de pesquisadores e de profissionais 

envolvidos (BEZERRA et al, 2014).  

O Ministério da Saúde (2006) retratou o ruído como o 

risco à saúde que mais atinge os trabalhadores.  O Ruído torna-

se mais nocivo à saúde quando produzido no ambiente de 

trabalho e o risco de lesão vai depender do nível de pressão 

sonora (NPS), duração, características do ruído, assim como a 

susceptibilidade do indivíduo a esse mesmo ruído (MASSERA, 

2015). Os efeitos das doenças ocupacionais são possivelmente 

evitáveis, contudo, afetam negativamente os trabalhadores e 
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sua família, sendo dificilmente tratados como prioridade 

(PURCIDONIO et al., 2017). 

A exposição ao ruído ocupacional é reconhecida como 

um fator de risco substancial para perda auditiva, podendo ser 

considerada a causa mais frequente de perda auditiva 

neurossensorial evitável (STUCKEN; HONG, 2014). A perda 

auditiva afeta aproximadamente 360 milhões de pessoas em 

todo o mundo, estimando-se que 10% da população esteja 

exposta a níveis de pressão sonora excessiva, em níveis que 

possam induzir lesão auditiva (LOOI et al., 2015). 

Além da perda auditiva, a exposição excessiva a ruídos, 

pode afetar outros órgãos que não só os ouvidos, provocando 

também distúrbios na comunicação, comportamento, 

neurológicos, digestivos, além de poder causar um 

desequilíbrio na homeostase do organismo. Estas alterações 

aumentam o risco de hipertensão, arteriosclerose e estão 

relacionadas a eventos graves como infarto do miocárdio e 

acidente vascular cerebral. A PAIR (perda auditiva induzida por 

ruído) também pode limitar a capacidade do indivíduo de se 

comunicar com o mundo ao redor, o que pode levar ao aumento 

do estresse social, depressão, constrangimento, baixa 

autoestima e dificuldades de relacionamento. (BASNER et al., 

2014). 

O cirurgião-dentista está exposto ao nível crítico de 

ruído desde o seu período de graduação (CUNHA; SANTOS; 

KLIEN JÚNIOR, 2017). A prática odontológica utiliza diferentes 

tipos de equipamentos com funções diversificadas, não apenas 

nos procedimentos clínicos gerais, mas também nos cirúrgicos, 

e muitos deles geram altos níveis de ruído (SCHETTINI; 

GONÇALVES, 2017). Ademais, em estudos sobre Níveis de 
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ruído em clínicas de consultórios odontológicos foi 

demonstrado que os níveis de ruído em clínicas universitárias 

excederam os limites considerados nocivos à audição (AL-

DUJAILI et al., 2014). 

Os profissionais cirurgiões-dentistas apresentam fatores 

de risco ocupacionais para o déficit auditivo por estarem 

expostos diariamente a fatores geradores de perda auditiva 

induzida por ruídos. De acordo com um estudo sobre 

reclamações e sintomas possivelmente relacionados à 

exposição ao ruído relatados pelos cirurgiões-dentistas, 

observou-se que, dos profissionais avaliados, as queixas mais 

relatadas foram a irritabilidade relacionada ao ruído, relatada 

por 46,3% dos cirurgiões-dentistas, seguida pela dificuldade em 

compreender a fala (40,7%) e zumbido (35,1%) (SCHETTINI; 

GONÇALVES, 2017). 

Os danos à audição afetam os estudantes de odontologia 

ainda na academia, não somente aos dentistas que exercem a 

profissão por um longo período de tempo. Assim, os 

acadêmicos de odontologia configuram-se como futuros 

profissionais com grandes riscos de doenças auditivas 

relacionadas ao trabalho (MYERS et al.,2016). Nesse sentido, 

se faz necessário a abordagem de temas relacionados à 

execução segura do trabalho odontológico na formação 

acadêmica visando contribuir para a conscientização dos riscos 

ocupacionais (SILVA et al., 2016).  

A Norma Regulamentadora n. º 15 (NR-15) trata da 

legislação sobre a tolerância ao ruído e da questão da 

insalubridade. Ademais, estabelece o limite máximo de 

exposição permissível ao ruído contínuo como 85 dB por 8 

horas diária. Quanto maior a intensidade sonora a que o 
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trabalhador está exposto, menos tempo ele poderá permanecer 

no local. Em situações que o ruído ultrapassa níveis acima de 

120dB, danos à saúde podem surgir em questão de segundos 

(WILLERSHAUSEN et al., 2014). Outrossim, níveis acima de 40 

dB podem acarretar em problemas como irritação e perda de 

concentração. Em universidades, a acústica ambiente das 

aulas práticas é caracterizada pelo ruído excessivo. O uso 

simultâneo de diversos aparelhos aumenta a intensidade total 

dos ruídos e exacerba o limite de tolerância. (LIU et al., 2015) 

Considerando a intensidade média de ruído no 

consultório odontológico de 90dB, o cirurgião-dentista só 

poderia passar quatro horas nas suas atividades laborais sem 

proteção auditiva (BRASIL., 2012). No entanto, a exposição 

desses profissionais no Brasil se encontra muitas vezes acima 

do permitido, como relata o estudo de Osmarin, Calza (2017) 

realizado em três consultórios odontológicos do interior de São 

Paulo que mediu o nível de pressão sonora instantânea com um 

total de 80 medidas coletadas cinco vezes por semana durante 

20 dias; e encontrou valores médios de 71,8 a 94,1 dB. Salienta-

se que não apenas os níveis sonoros definem os perigos 

auditivos, mas também o tempo de exposição é fundamental 

para a perda auditiva (GONÇALVES et al., 2015). 

De acordo com o estudo de Silva et al., (2016) sobre a 

percepção do ruído ocupacional e perda auditiva em estudantes 

de Odontologia, observou-se que dos acadêmicos avaliados 

98,4% não utilizam nenhuma medida de prevenção. Além disso, 

queixas como cefaleia constante, déficit de atenção, irritação, 

zumbido, intolerância a sons intensos, dificuldade de 

comunicação e estresse foram relatadas pelos alunos. Isso 
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prova que, mesmo com menor exposição, os sintomas podem 

estar presentes antes mesmo da formação. 

Segundo Schettini e Gonçalves (2017) em seu estudo 

com 54 cirurgiões-dentistas sobre a Percepção de ruído no local 

de trabalho e conhecimento sobre prevenção de alterações 

auditivas por dentistas, constatou que 59,2% dos cirurgiões-

dentistas entrevistados, de alguma forma, sabiam como evitar 

o alto nível de ruído. Dentre essas formas preventivas foi 

mencionado o uso de protetores auriculares (51,8%). Porém, a 

maioria dos profissionais não utiliza protetores auriculares 

(94,4%). 

Diante da deficiência de uso de EPA’S (Equipamentos 

de proteção auditiva), enfatiza-se a necessidade da orientação 

aos estudantes de Odontologia sobre as medidas de segurança 

adequada para cada tipo de procedimento realizado e a 

elaboração de programas de preservação da audição no 

trabalho. Deve-se enfatizar também a importância crítica de 

prevenir a perda auditiva através de controles e auditorias 

periódicas de desempenho. Tendo em vista que o exame 

audiométrico, além de documentar a perda permanente da 

audição, pode ser de valor na identificação precoce de perda 

auditiva no momento em que as intervenções são possíveis 

(MIRZA et al.,2018) 

É importante que haja uma atenção especial aos 

programas de prevenção da perda auditiva (PPPA), com intuito 

de manter não apenas a saúde auditiva, mas também a saúde 

mental e física dos cirurgiões-dentistas. Além disso, é 

recomendado o uso de equipamentos de proteção auricular, a 

manutenção adequada dos dispositivos odontológicos, um 
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projeto acústico no consultório odontológico e um exame 

audiométrico regular (WILLERSHAUSEN et al., 2014). 

Com base nestes pressupostos, esta pesquisa teve 

como objetivo avaliar a intensidade dos ruídos gerados por 

equipamentos odontológicos, bem como a auto percepção dos 

estudantes de Odontologia acerca dos riscos ocupacionais nas 

Clínicas de Odontologia da Universidade Estadual da Paraíba- 

Campus I. 

MATERIAL E MÉTODOS 

Tratou-se de uma pesquisa observacional do tipo 

transversal, analítica e descritiva, realizada nas Clinicas Escola, 

por meio da aferição do nível de ruídos gerados por 

equipamentos odontológicos, com uso de decibelímetro 

calibrado. Nas salas de aula do Departamento de Odontologia 

do Centro de Ciências Biológicas e da Saúde (CCBS) da 

Universidade Estadual da Paraíba (UEPB) Campus I, em 

Campina Grande – Paraíba foram aplicados formulários 

semiestruturados para avaliação do auto percepção dos 

estudantes de Odontologia acerca dos riscos de perda auditiva 

provocados por ruídos gerados em ambientes odontológicos.  

O universo da pesquisa foi constituído por todos os 

alunos regularmente matriculados nos períodos de 2018.1 a 

2019.1, sendo a amostra composta de dois grupos de alunos 

do Departamento de Odontologia, Campus I, da UEPB, 

regularmente matriculados em períodos que não ingressaram 

ainda em clínica e em períodos já com atividades clínicas. Foi 

selecionado o primeiro período para o primeiro grupo de alunos, 

o nono e décimo para o segundo grupo. Esta separação foi 

concebida afim de verificar se há associação significativa entre 

a auto percepção dos graduandos acerca dos EPA e o período 



AVALIAÇÃO DA AUTOPERCEPÇÃO DE ACADÊMICOS ACERCA DOS RISCOS 

DE PERDA AUDITIVA PROVOCADOS POR RUÍDOS GERADOS EM 

AMBIENTES ODONTOLÓGICOS 

105 
 

em curso. A amostra total correspondeu a um total de 44 

acadêmicos. 

Todos os indivíduos selecionados na pesquisa foram 

informados sobre os fundamentos da pesquisa, importância da 

sua participação no estudo para as políticas de biossegurança 

e da proteção de estudantes a riscos laborais advindos dos 

ruídos. Foram questionados se desejariam participar da 

pesquisa e, caso positivo, assinaram um Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido que seguiu as normas éticas 

de voluntariado com total sigilo das informações (NOVAES; 

RODRIGUES; GUILHEM, 2018).  A presente pesquisa foi 

desenvolvida em conformidade com a resolução 466/2012 do 

Conselho Nacional de Saúde que regulamenta pesquisas 

científicas envolvendo seres humanos, recebendo parecer 

favorável pelo Comitê de Ética em Pesquisa da UEPB sob o 

seguinte protocolo: (CAAE: 00801918.9.0000.5175). 

           Foram excluídos deste estudo todos aqueles que 

possuíam deficiência auditiva e os menores de 18 anos de 

idade. Orientações acerca dos objetivos e da relevância do 

estudo proposto, de como seria sua participação, dos 

procedimentos e riscos decorrentes deste estudo foram dadas 

a todos os estudantes antes de suas participações.  

A pesquisa iniciou pela análise da auto percepção do uso 

dos EPA´s (Equipamentos de proteção auditiva) que se deu a 

partir da aplicação dos formulários aos graduandos que 

estavam iniciando o curso e que iriam ingressar nas clínicas 

(Primeiro Período) e aos alunos que estavam atuando em 

clínica e finalizando o curso (Nono e décimo períodos).  

A abordagem ocorreu da seguinte forma: primeiramente 

o pesquisador responsável fez a aplicação dos formulários nas 
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salas de aula do Departamento de Odontologia com os alunos 

que ainda não haviam ingressado e posteriormente nas Clínicas 

Escola com os acadêmicos que já ingressaram em atividades 

práticas.  

Foi feita a aplicação do “Formulário Sociodemográfico”, 

com o objetivo de coletar os aspectos sócios demográficos dos 

estudantes, constando do Sexo, Idade, Grau de Instrução, 

Renda, consumo de tabaco, Ingestão de bebidas alcoólicas. 

 Posteriormente, foi feita aplicação do “Formulário Auto 

percepção acerca dos EPA´S” com considerações a respeito da 

temática abordada como sua importância, utilização, manejo, 

armazenamento e finalidade dos EPA´s durante os 

atendimentos nas clínicas e laboratórios, com o objetivo de 

avaliar a auto percepção de acadêmicos acerca dos riscos de 

perca auditiva provocados por ruídos gerados em ambientes 

odontológicos.  

Numa segunda etapa realizou-se a avaliação do índice de 

ruídos emitidos pelos equipamentos odontológicos das clínicas 

durante o funcionamento das mesmas. O pesquisador fez a 

aferição por meio de um Decibelímetro digital modelo HDB-911 

Hikari da seguinte forma: foram feitas três aferições em cada 

um dos três terços do período de funcionamento das clínicas 

(Início, meio e fim) para obtenção do ruído médio de seu 

funcionamento (Figura 1). 
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Figura 1: Aferição do ruído com decibelímetro.  

Fonte: Pesquisa direta. 2019. 

 

Foram selecionadas aleatoriamente quatro clínicas em 

períodos matutino e vespertino: Clínica de Atenção Básica 

(Manhã), Dentística (Tarde), Clínica Infantil (Manhã) e Estágio 

IV- II (Manhã). E, assim, avaliar também se o limite máximo de 

exposição permissível ao ruído contínuo de 85 dB por 8 horas 

diária está sendo respeitado e se há riscos para a saúde dos 

graduandos de acordo com os valores na Norma 

Regulamentadora n. º 15 (NR-15). 

Os dados foram submetidos a análise estatística 

descritiva e analítica. Se deu por meio de médias e percentuais, 

tabulados no software SPSS (22.0), verificando associações 

entre os períodos finais e o inicial por meio da análise do Teste 

Qui-quadrado de Pearson. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

O desenvolvimento da prática Odontológica no decorrer 

dos anos adicionou aos profissionais da área uma grande 
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exposição a diversos riscos ocupacionais presentes no 

cotidiano que podem acarretar graves danos à saúde. São 

diversos os tipos de riscos ocupacionais, sendo os mais 

frequentes os riscos físicos, químicos e de acidentes biológicos 

(BRASIL, 2006). 

O ruído presente nos ambientes de trabalho é 

considerado um agente físico de risco nocivo à saúde dos 

trabalhadores, podendo causar doenças ocupacionais, como a 

perda auditiva induzida por ruído (PAIR) (VERBEEK, 2014). A 

abordagem de temas relacionados à execução segura do 

trabalho odontológico na formação acadêmica visa contribuir 

para a conscientização dos riscos ocupacionais (SILVA et al., 

2016).  

 

Tabela 1. Dados sociodemográficos dos participantes. 

Fonte: Pesquisa direta. 2019. 

 

Dentre os participantes, constatou-se que 15 indivíduos 

eram do primeiro período (34,1%), 17 do nono período (38,6%) 

e 12 do décimo (27,3%). Houve predominância do gênero 

Período em curso n % 

Primeiro 15 34,1 

Nono 17 38,6 

Décimo 12 27,3 

Total 44 100 

Sexo n % 

Masculino 14 31,8 

Feminino 30 68,2 

Total 44 100 

Idade n % 

Entre 18 e 25 anos 

 

34 77,3 

Acima de 25 anos 

 

9 20,5 

Não informado 1 2,2 

Total 44 100 
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feminino (68,2%) em relação ao gênero masculino (31,8 %). 

Quanto à idade, a maioria (77,3%) apresentou-se na faixa etária 

entre 18 a 25 anos, acima de 25 anos (20,5%) e não informado 

(2,2%) (Tabela 1). 

 

Tabela 2. Auto percepção dos participantes acerca dos EPA’S.  

Fonte: Pesquisa direta. 2019 

 

Na Tabela 2, observa-se que 59,1% dos acadêmicos 

relatam ter conhecimento de quando se deve usar EPA´s. Além 

disso. 97,7% dos acadêmicos afirmaram a importância do uso 

dos protetores auditivos todas as vezes que estiver em 

ambiente com ruído, corroborando com o estudo de Silva et al. 

(2016), onde cerca de 75,8% dos estudantes afirmaram ter 

conhecimento quanto às medidas de prevenção na exposição 

ao ruído. 

São destacados os fatores que podem interferir no uso 

dos EPA´s, em que 61,4% dos pesquisados acharam que não 

é possível compreender bem a fala de outras pessoas enquanto 

faz uso dos protetores durante o trabalho, e 88,6% dos 

Importância do uso dos EPA´s todas as vezes 

que estiver em ambiente ruidoso 

n % 

É importante 43 97,7 

Não é importante 1 2,3 

Total 44 100 

 Ciência de quando se deve usar EPA´s n % 

Conhece 26 59,1 

Desconhece 18 40,9 

Total 44 100 

Ciência de quando um protetor auricular 

precisa ser trocado 

n % 

Conhece 6 13,6 

Desconhece 38 86,4 

Total 44 100 
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participantes relatam desconhecer qual a correta maneira de 

uso e armazenagem de protetores auriculares. Quanto aos 

sintomas auditivos, 59,1 % dos estudantes relataram já ter 

zumbido nos ouvidos em algum momento da vida (Tabela 3). 

De acordo com o estudo de Rocha, Vargas e Gomes (2017) o 

zumbido pode interferir no bem-estar dos indivíduos, afetando 

o psíquico destes através de alterações no sistema auditivo. 

 

Tabela 3. Possíveis fatores que interferem no uso dos EPA’s. 

Fonte: Pesquisa direta. 2019. 

 

A Tabela 4 mostra que 51,7 % dos acadêmicos já 

integrados em clínica não usa ou não lembra de usar protetores 

auditivos antes de iniciar o trabalho em ambientes com alto 

índice de ruído. Ademais, 72,4% deles afirmarem que a 

aquisição dos protetores auditivos não está fora das suas 

realidades econômicas.  Resultados como o de Schettini e 

Gonçalves (2017) mostram que poucos dentistas usam o 

protetor auditivo, no entanto, Rocha et al. (2016) reafirmam a 

necessidade do uso do protetor auricular, demonstrando que a 

Possibilidade de compreensão da fala durante o uso 

dos EPA´s 

n % p 

É compreensível 17 38,6 - 

Não é compreensível 27 61,4 - 

Total 44 100 

 

0,603 

Presença de zumbido nos ouvidos n % p 

Já teve 26 59,1 - 

Nunca teve 18 40,9 - 

Total 44 100 

 

0,930 

Conhecimento acerca da maneira correta de uso e 

armazenagem dos protetores auriculares 

n % p 

Conhece 5 11,4 - 

Desconhece 39 88,6 - 

Total 44 100 

 

0,647 
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utilização dos mesmos se mostrou efetiva ao atenuar a 

intensidade dos ruídos em todas as situações estudadas. 

 

Tabela 4. Uso dos EPA’S por acadêmicos do Décimo e nono período. 

Frequência de uso dos protetores auditivos 

antes do atendimento 
n (=29) % 

Já usou/usa 

Não usa/ não lembra de ter usado 

Total 

14 48,3 

15 51,7 

29 100 

Aquisição dos protetores n (=29) % 

Está fora da minha realidade econômica  8 27,6 

Não está fora da minha realidade econômica 21 72,4 

Total 29 100 

Fonte: Pesquisa direta. 2019. 

 

Em relação ao conhecimento de quando se deve fazer 

uso dos protetores auditivos, 40,9 % dos alunos afirmaram 

desconhecer quando usar. De modo que, 53,3% dos alunos do 

primeiro período e 34,5% dos alunos dos períodos finais do 

curso, desconhecem quando usar o EPA, como demonstrado 

na Figura 2. 
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Figura 2. Ciência de quando se deve fazer uso dos protetores 

auditivos por período. 

Fonte: Pesquisa direta. 2019 

 

Quanto à aferição da intensidade dos níveis de ruídos 

nas quatro clínicas, observou-se que não houve uma 

discrepância em relação às médias dos ruídos, como 

observado no Figura 3. Em contrapartida, percebe-se um 

resultado preocupante, em que todas as quatro clínicas 

apresentaram intensidade média de ruído superior a 70 dB. 

Ruídos acima dessa magnitude podem vir a causar prejuízos a 

saúde dos graduandos, bem como irritação e perda de 

concentração. De modo que, a Organização Mundial de Saúde 

afirma que 50 dB é o nível recomendável para audição, 

entendendo-se, portanto, que níveis entre 70 e 80 dB, 

aumentam a sensação de desconforto (OMS,1980).  

46,70%
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Figura 3: Médias das intensidades do ruído nas clínicas 

Fonte: Pesquisa direta. 2019 

 

Quanto aos sintomas auditivos, para os alunos dos 

períodos finais que estão em clinicas, foi perguntando quais 

sintomas apareciam após trabalho prolongando nas clínicas. 

Obteve-se o seguinte resultado: tontura (20,7%), zumbido 

(41,4%), dor de ouvido (13,8%), sensação de baixa auditiva 

(17,2%), sensibilidade auditiva aumentada (6,9%) e dificuldade 

de entender em ambiente ruidoso (48,3%) (Figura 4). Mesmo 

com exposições que não ultrapassaram os 85 dB estabelecida 

na NR-15, observou-se sintomas auditivos entre os 

participantes do estudo. 
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Figura 4. Sintomas auditivos dos alunos dos períodos finais após 

atendimento prolongado nas clínicas (em %). 

 

Além do mais, o zumbido merece um destaque especial 

pois é um sintoma característico, tendo o seu aparecimento 

relacionado à uma possível causa da perda auditiva. Entretanto, 

entende-se que outros fatores podem também desencadear o 

aparecimento (BERTUOL et al., 2018). 

Por fim, não foi verificada associação significativa 

(p<0,05) entre o período inicial e os períodos finais em nenhuma 

das variáveis apresentadas na pesquisa. No entanto, houveram 

dois resultados constantes: Prejudicialidade do ruído a audição, 

em que todos afirmaram acerca do ruído ser prejudicial; e 

referente ao conhecimento de outro método que venha a 

proteger a audição além do uso dos protetores auditivo em 

ambientes de alto índice de ruído, em que todos afirmaram 

desconhecer outro método. De modo que, impossibilitaram a 

verificação de associação significativa nestes casos. Assim, 

não sendo incluídos no presente artigo e demonstrando 

necessidade de futuras investigações em amostras maiores. 
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CONCLUSÕES 

 

De acordo com a metodologia empregada na pesquisa, 

conclui-se que os acadêmicos estudados do Departamento 

Odontologia, da Universidade Estadual da Paraíba, Campus I 

conhecem os riscos da exposição ao ruído ocupacional e sua 

relação com a perda auditiva. Foi observado que a maioria dos 

participantes conhecem as medidas de prevenção, no entanto, 

não as utilizam. Não houve associação significativa quanto ao 

período inicial e períodos finais em curso no que se refere a 

auto percepção acerca dos EPA’S e dos riscos auditivos. 

Baseado nos resultados deste estudo nota-se indícios de 

que o uso cotidiano e correto de EPA não é tão enfatizado na 

formação acadêmica. É imprescindível, portanto, que o uso 

adequado das medidas de prevenção seja incentivado ainda na 

graduação, bem como a implantação de Programas de 

preservação auditiva voltados ao controle da emissão de ruídos 

dos equipamentos. Observadas tais medidas, é resultante a 

preservação da saúde auditiva e qualidade de vida dos 

graduandos, evitando-se assim a PAIR. Ademais, também 

melhora o desempenho profissional e evita acidentes 

ocupacionais aos profissionais. 

Recomenda-se assim, que sejam realizados mais 

estudos para ampliar o conhecimento sobre esses 

equipamentos de proteção e as complicações advindas do seu 

não uso, assim como melhor esclarecer a melhor utilização e 

indicação dos EPA’S. 
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RESUMO: Os distúrbios osteomusculares relacionados ao 
trabalho (DORT) são a maior causa de afastamento da 
profissão odontológica, pois interferem na saúde ocupacional 
do profissional. O objetivo do presente trabalho érealizar uma 
revisão de literatura sobre a presença de distúrbios 
osteomusculares em alunos de graduação e pós graduação do 
curso de odontologia e compreender se esses estudantes 
realmente conseguem absorver e pôr em prática no dia a dia de 
atendimentos as técnicas aprendidas nas aulas sobre 
ergonomia odontológica. Foi realizada uma revisão bibliográfica 
com base em trabalhos e artigos atuais da literatura entre os 
anos de 2014 a 2019, publicados em bibliotecas virtuais como 
SciELO e PubMed. Os artigos foram selecionados de acordo 
com sua relevância, analisando para a contribuição do processo 
de formação e inspeção dos resultados do estudo, criando um 
corpo de literatura compreensível. Como resultado, 
principalmente os alunos dos períodos mais avançados 
relataram apresentar ou já ter apresentado alguma 
dor/desconforto principalmente nas costas, ombro e pescoço e 
essas condições estão relacionadas a má postura de trabalho 
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ou excesso de esforço repetitivo. Dessa forma, conclui-se que 
diante do número crescente dos distúrbios osteomusculares em 
estudantes de odontologia, é necessário intervir 
pedagogicamente na teoria e na prática clínica nos alunos de 
graduação, para que estes possam desde o início trabalhar de 
forma correta, sem causar prejuízo na profissão. 
Palavras-chave: Ergonomia. Odontologia. Transtornos 
traumáticos cumulativos. 
 
INTRODUÇÃO 

 

As patologias relacionadas aos danos teciduais do 

sistema músculo esquelético e nervos, se encontram cada vez 

mais frequentes na profissão odontológica devido a sua postura 

de trabalho, possibilitando o risco de desenvolver distúrbios 

osteomusculares relacionados ao trabalho (DORT). Estes 

distúrbios são comumente relatados na literatura como lesões 

crônicas pelos hábitos de trabalho repetitivos, prolongados e 

inadequados, além dos requisitos observados nesse campo, 

como movimentos recorrentes da parte superior do corpo ou 

membros superiores (SHIRZAEI et al., 2015). 

Os fatores de risco para as lesões osteomusculares em 

dentistas, estão incluídos a postura estática prolongada, 

movimentos repetitivos, iluminação de baixa qualidade, mau 

posicionamento, predisposição genética, estresse mental, 

condicionamento físico e idade. Essas lesões, além de 

prejudicar a saúde do profissional podem gerar uma diminuição 

na capacidade produtiva, limitação da atividade profissional e, 

até mesmo, abandono da função, prejudicando a qualidade de 

vida e o bem-estar dos profissionais (SANCHEZ et al., 2015). 

A aplicação dos conceitos da ergonomia à prática 

odontológica tem o objetivo de racionalizá-la, de acordo com as 
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características do trabalho odontológico, possibilitando ao 

profissional evitar posturas e movimentos não produtivos e 

antianatômicos, evitando a fadiga e o desgaste desnecessário, 

produzindo mais e melhor e proporcionando maior conforto e 

segurança ao paciente (RIO, RIO, 2000). 

Na odontologia há uma relação direta entre a aplicação 

dos recursos da ergonomia e a segurança do trabalho, que 

pode contribuir para a prevenção de doenças 

musculoesqueléticas e psicológicas onde existem inúmeros 

riscos inerentes à profissão.  

Cervera-espert, Pascual-moscardó e Camps-alemany 

(2017), mostraram que para uma correta postura de trabalho, 

são importantes elementos como o apoio da parte lombar 

contra as costas na cadeira do dentista; os cotovelos não 

devem ser levantados acima da cabeça do paciente; os 

instrumentos devem ser mantidos próximos; colocar a bandeja 

de instrumentos abaixo do nível do cotovelo; e manter a luz do 

refletor longe, porém ao alcance do braço. 

Os cirurgiões-dentistas são profissionais propensos aos 

DORT, desde a graduação, sendo necessária a prevenção 

destas doenças ocupacionais para melhorar a qualidade e 

longevidade de sua vida profissional o mais precocemente 

possível (FERREIRA et al., 2018). 

Dessa forma, a ergonomia na odontologia deve ter 

conhecimento ampliado aos profissionais e alunos que estão 

iniciando sua prática clínica, justamente pela importância na 

prevenção das DORTs, além de contribuir para manter a saúde 

ocupacional, preservando o equilíbrio entre as tecnologias 

disponíveis no consultório, o sistema musculoesquelético do 

profissional e o campo operatório (GARCIA et al., 2017). 
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Portanto, este trabalho tem como objetivo realizar uma 

revisão de literatura sobre a presença de distúrbios 

osteomusculares em alunos de graduação e pós-graduação do 

curso de odontologia e compreender se esses estudantes 

realmente conseguem absorver e pôr em prática no dia a dia de 

atendimentos as técnicas aprendidas nas aulas sobre 

ergonomia odontológica. 

 

MATERIAIS E MÉTODO 

 

Trata-se de uma revisão bibliográfica realizada com o 

objetivo de investigar e refletir o que a literatura atual traz sobre 

o assunto, baseando-se na consulta à base de dados 

eletrônica: PubMed (um serviço da National Library of Medicine, 

Estados Unidos da América), disponível no endereço eletrônico 

www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed e SciELO (Scientific Electronic 

Library Online). Utilizou-se os seguintes descritores em inglês e 

português encontrados no DeCS (Descritores em Ciências da 

Saúde): ergonomics (ergonomia), dentistry (odontologia) e 

cumulative traumas disorders (transtornos traumáticos 

cumulativos).   

Foram incluídos os artigos publicados entre 2014 e 2019, 

na língua inglesa, em que se conseguiu acesso ao texto 

completo e abordassem sobre as práticas ergonômicas e 

distúrbios osteomusculares. 

Inicialmente, observou-se o título e os resumos dos 

artigos obtidos na busca eletrônica para posteriormente realizar 

a análise na íntegra apenas dos condizentes com o tema e dos 

estudos que haviam sido realizados com estudantes. Os 

critérios de exclusão foram: teses, monografias e dissertações 

e artigos publicados antes de 2014. 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed
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Foram selecionados 16 trabalhos para esta revisão de 

literatura a partir da aplicação dos critérios de inclusão citados 

acima. 

 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Os distúrbios osteomusculares relacionados ao trabalho 

(DORT) representam um problema de saúde muito prevalente 

no mundo atual, acometendo diversas categorias de 

trabalhadores. Os profissionais da Odontologia apresentam 

muitos desses processos patológicos que estão relacionadas 

diretamente ao ambiente de trabalho (FERREIRA et al., 2018). 

São caracterizados por uma dor crônica que atinge 

principalmente os dedos da mão, punho, antebraços, cotovelos, 

braços, ombros, pescoço, e regiões escapulares. Não possuem 

causa única, havendo uma série de fatores que colaboram para 

o seu aparecimento, como movimentos repetitivos, o uso de 

aparelhos não ergonômicos, a postura de trabalho inadequada, 

o uso de força excessiva nos procedimentos, o repouso 

insuficiente, a falta de condicionamento físico, a pressão 

psicológica por resultados e as metas de produtividade, entre 

outros (RUIJTER et al., 2014; AL-MOHREJ et al., 2016). 

Indica-se que 65% dos dentistas, ou seja, 2 em cada 3, 

sofrem de problemas musculoesqueléticos que variam na sua 

gravidade mas envolvem um ou mais dos sintomas desconforto, 

dor, dificuldade no funcionamento e perda de tempo de trabalho 

(IEA, 2014; SHIRZAEI et al., 2015).  Além de espasmo, 

formigamento e rigidez nas articulações de correntes da alta 

pressão estaticamente constante aplicadas por esses DORTs 

(SHIRZAEI et al., 2015). Caso os distúrbios 
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musculoesqueléticos (DME) não sejam tratados, pode evoluir 

para lesões degenerativas e inflamatórias mais graves. De 

todas as queixas relacionadas ao trabalho, o DME é um dos 

sintomas mais presentes no trabalho nos tempos atuais (NG; 

HAYES; POLSTER, 2016). 

Essa condição afeta diretamente a produtividade, baixo 

conforto e principalmente diminuição da qualidade de vida, 

podendo até afastar temporariamente do trabalho e em casos 

mais sérios o abandono da profissão de maneira precoce 

(RUIJTER et al., 2014; AL-MOHREJ et al., 2016). Os 

profissionais de odontologia sofrem com os DME, apesar da 

conscientização sobre esse âmbito da saúde ocupacional. 

Acredita-se que os sintomas podem surgir ainda durante a 

graduação (NG; HAYES; POLSTER, 2016). 

Ng, Hayes e Polster (2016) determinaram a prevalência 

de distúrbios musculoesqueléticos (DME) nos profissionais da 

saúde oral e avaliaram a postura de estudantes de odontologia. 

Um total de 136 estudantes completou a pesquisa sobre DME 

e 138 consentiram em ter sua postura avaliada. Responderam 

um questionário de auto relato que mede a prevalência de DME, 

e houve também avaliações posturais usando um Instrumento 

de Avaliação Postural do operador odontológico de Branson, 

realizada durante a clínica-escola ou na pré-clínica. Em todos 

os grupos de estudantes o DME foi altamente prevalente, 85% 

relataram sentir dor em pelo menos uma região do corpo. O 

pescoço e a região lombar foram os mais comumente relatado. 

Os estudantes de odontologia do último ano, tiveram a maior 

porcentagem com má postura (68%), enquanto a maioria dos 

estudantes de outras coortes tinha postura aceitável. 

Concluíram que as DME poderia estar se desenvolvendo nos 

estudantes, antes do início de uma carreira profissional. A 
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prevalência de má postura destaca ainda a necessidade de 

enfatizar mais a educação ergonômica durante a graduação. 

O estudo de Bota et al. (2018), avaliaram a confiabilidade 

do questionário sobre atividades relacionadas ao trabalho que 

podem contribuir para os sintomas osteomusculares 

(JobFactorsQuestionnaire) e a influência do gênero, nível 

acadêmico e dor/desconforto na percepção dos estudantes de 

odontologia sobre os fatores de risco de distúrbios 

osteomusculares. Foram selecionados 145 estudantes, onde foi 

organizada em duas partes: a primeira, avaliando o 

conhecimento dos alunos sobre as percepções aos fatores de 

risco de trabalho e contribuição para os distúrbios 

osteomusculares; e a segunda, sobre apresentação de 

dor/desconforto nas áreas do corpo dos estudantes nos últimos 

12 meses. De acordo com os resultados, o nível acadêmico 

apresentou efeito significativo nos fatores “postura de trabalho” 

(P = 0,02) e "fatores externos" (P = 0,01). A maioria dos 

estudantes relatou dor no pescoço (73,79%), região lombar 

(62,06%) e ombros (53,10%) nos últimos 12 meses. O estudo 

também mostrou que quanto menor o nível acadêmico dos 

alunos, maior sua percepção para ambos os fatores de 

distúrbios osteomusculares (β = 0,19 e β = 0,21, 

respectivamente). 

O estudo de Sanchez et al., (2015) avaliaram através de 

questionário a prevalência de dor musculoesquelética em 35 

estudantes de odontologia no último ano de faculdade. Todos 

relataram desconforto/dor em algum segmento corporal em um 

determinado período dos últimos 12 meses. As regiões de 

punhos/mãos (74%) seguido de cervical (66%) e região inferior 

das costas (66%) foram as mais relatadas. Concluindo que os 

acadêmicos avaliados apresentaram alta prevalência de dores 
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musculoesqueléticas, mostrando que as doenças ocupacionais 

nos cirurgiões dentistas iniciam no período acadêmico. 

Em seu estudo, OHLENDORF et al., (2017) não citou o 

punho como as mais prevalentes e afirma que as áreas mais 

afetadas eram do pescoço, ombro e/ou costas (OHLENDORF 

et al., 2017).  

Os distúrbios osteomusculares são prevenidos por meio 

de ambientes ergonomicamente organizados, posturas de 

trabalho adequadas e intervalos entre as consultas. A 

ergonomia odontológica visa a organização dos ambientes para 

proporcionar aos profissionais maior produtividade aliada à 

qualidade de vida (GARBIN et al., 2015). 

A ergonomia odontológica visa principalmente: propiciar 

maior conforto no trabalho, prevenir o estresse e a fadiga visual, 

física e psíquica, prevenir sintomas (dor, dormência, perda de 

força) e afecções musculoesqueléticas relacionadas ao 

trabalho e prevenir o aparecimento de varizes dos membros 

inferiores (RIO, RIO, 2000). 

A educação sobre ergonomia é aplicada, e os alunos 

estão cientes dos riscos dos DME durante a fase inicial de suas 

práticas, porém, com o tempo, menos ênfase é dada a esta 

questão e vão sendo deixadas de lado (NG; HAYES; 

POLSTER, 2016). 

Dable et al. (2014), teve como objetivo verificar os riscos 

causados pela postura inadequada de estudantes de 

odontologia enquanto se praticava. Foram selecionados 90 

alunos do segundo ano (exercem atividades pré-clínicas que 

exige esforços por no mínimo de 4 a 5 horas de trabalho no 

laboratório).  Foram submetidos aos mesmos exercícios e as 

posturas comparadas em cadeiras diferentes: Cadeira 

ergonômico (CE), cadeira convencional com encosto (CC1) e 
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cadeira convencional sem encosto (CC2). As posturas foram 

avaliadas enquanto os alunos estavam envolvidos no trabalho, 

usando a avaliação rápida de membro superior (RULA). Este 

método usa esquemas de posturas corporais e três tabelas de 

pontuação para avaliar a exposição a fatores de risco. Os 

resultados observados mostraram que os escores RULA foram 

significativamente mais altos em assentos convencionais sem 

usar o sistema de ampliação (7,03 ± 0,49), em comparação com 

a CE com o uso de sistema de ampliação (1,57 ± 0,50). A CE 

com escores de ampliação foi extensivamente aceitável (P \ 

0,01). É aconselhável criar bons hábitos desde o início do curso 

para evitar DME futuramente. 

 

 
Figura 1. Postura de trabalho de um estudante de odontologia utilizando 

assento: A, ergonômico - SalliSaddleChair (SSC); B, convencional com 

encosto (CC1); C, convencional sem encosto (CC2). 

Fonte: Dable et al. (2014) 
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No estudo de Shirzaei et al. (2015) avaliaram fatores 

ergonômicos e posturais relacionadas a profissão e também a 

relação entre fatores demográficos e condições de trabalho com 

dor em estudantes de odontologia de Zahedan, Irã. Foram e 

divididos em dois grupos: primeiro e segundo ano sem prática 

clínica (grupo controle) e quinto e sexto ano com prática clínica 

(grupo de exposição) e depois selecionados 60 alunos (30 

homens e 30 mulheres aleatoriamente). A postura física e a 

potencialidade de distúrbios osteomusculares relacionados à 

profissão em todo o corpo foram determinadas pelo método 

rápido de avaliação do corpo inteiro (REBA). Observaram que 

80,8% dos estudantes do grupo de exposição relataram não 

conhecer as posturas ergonômicas corretas para os 

procedimentos odontológicos. A dor média nas mulheres foi 

maior que nos homens. A gravidade de dor musculoesquelética 

no grupo de exposição (15,9 ± 4,2) foi significativamente maior 

que no grupo controle (10,5 ± 3,2), (p<0,001). Os alunos que 

estavam mais envolvidos em atividades clínicas 

experimentaram mais dores musculares e aqueles que estão 

cientes dos princípios ergonômicos de sua própria profissão 

seriam capazes de manter sua saúde por meio de atividades e 

ao longo da vida. 

Em relação ao sexo o estudo de Cervera-espert, 

Pascual-moscardó e Camps-alemany (2017) discorda do 

anterior. Eles avaliaram o conhecimento em relação a 

ergonomia com base na posição equilibrada do operador 

humano (PEOH) e sua aplicação a prática clínica de rotina entre 

graduação e pós-graduação em estudantes de odontologia da 

Universidade de Valência. A amostra era composta por 336 

alunos e foram feitas através de entrevistas. Apenas 28,6% dos 

estudantes sabiam sentar corretamente na cadeira do dentista. 
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Além disso, na opinião dos alunos, durante o curso poucas 

disciplinas proporcionavam ensino adequado em relação à 

ergonomia e à postura de trabalho. Não houve diferenças 

significativas nas posturas entre os sexos, embora algumas 

posturas incorretas pareçam estar associadas ao ano 

acadêmico (P <0,05). Concluíram que os alunos não estavam 

familiarizados com os princípios da ergonomia e não sentaram 

corretamente na cadeira do dentista. Sugeriram melhor 

treinamento sobre práticas ergométricas nessa universidade. 

Na Universidade de Valência (Espanha), nos primeiros 

anos do curso os estudantes de odontologia são instruídos 

sobre as posturas de trabalho corretas, com base no conceito 

de posição equilibrada do operador humano (PEOH), conhecida 

também como “posição na praia” ou “posição zero” projetada 

por Daryl Beach (Figura 2). Essa posição é descrita da seguinte 

forma: operador sentado; coluna perpendicular ao paciente; 

pernas separadas e formando um ângulo reto entre elas; a 

formação de um triângulo entre a coluna vertebral e os joelhos; 

as solas dos pés apoiadas no chão; os braços o mais próximo 

possível do corpo e flexionados para formar um ângulo reto, 

com os cotovelos na altura da cintura; flexão mínima do 

pescoço; e com uma distância de cerca de 30 cm da cabeça do 

paciente (Cervera-espert, Pascual-moscardó e Camps-

alemany., 2017). 
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Figura 2. Representação esquemática da posição PEOH 

Fonte: Cervera-espert, Pascual-moscardó e Camps-alemany (2017) 

 

Garcia, Wajngarten e Campos (2018), desenvolveu em 

seu estudo um método de observação direta para avaliar a 

adesão de estudantes de odontologia ao protocolo de postura 

ergonômica. O método utilizado é denominado avaliação da 

conformidade dos requisitos de postura ergonômica 

odontológica (CADEP), onde pode ser utilizado enquanto o 

aluno executa o procedimento ou através de fotografias e serem 

analisadas posteriormente. Foram avaliados 73 alunos do 

último ano do curso, utilizando uma análise estatística 

descritiva. Verificou-se que a média de conformidade 

considerando o CADEP foi de 57,3% (± 13,0). A prevalência do 

nível de conformidade com os requisitos de postura ergonômica 

dos estudantes durante a execução dos procedimentos clínicos 

de acordo com o CADEP foi estimada por ponto e pelo IC95%. 

O estudo concluiu que seu método CADEP foi válido e confiável 

para a avaliação da conformidade de estudantes de odontologia 

quanto aos requisitos de postura ergonômica. 
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Alyahya et al. (2018) investigaram a conscientização 

sobre ergonomia e prevalência de distúrbios osteomusculares 

entre profissionais de odontologia e estudantes em Riad, na 

Arábia Saudita. A amostra foi de 561 pessoas que responderam 

questionários acerca do tema. Observaram diferenças 

significativas entre especialistas, clínicos gerais e estudantes 

de graduação. Os dentistas do sexo feminino (75,8) mostraram 

maior entendimento sobre ergonomia do que o masculino 

(52,6). A carga de trabalho (fatores de risco) teve grande 

influência nos distúrbios osteomusculares em todos os 

dentistas, e a dor lombar foi o distúrbio mais comum relatado 

entre todos os praticantes. De acordo com os profissionais com 

especialização, o ombro e a mão foram as regiões de maiores 

queixas para 88% dentistas pediátricos, periodontistas e da 

dentística, enquanto que para essas áreas os menos expostos 

foram os cirurgiões maxilofaciais orais (62%). Em relação ao 

uso de medicações cerca de 40% afirmaram usar analgésicos 

as vezes, e 12,9% sempre. Sendo associados principalmente 

em dentistas com maiores tempos de profissão. Concluíram 

que independente da especialidade devem aplicar princípios de 

ergonomia em sua prática diária para evitar o risco de distúrbios 

musculoesqueléticos. E para os estudantes devem ter aulas 

sobre ergonomia e implementada nas clínicas para 

proporcionar um ambiente de trabalho confortável a todos os 

profissionais da área odontológica. 

 Garcia et al. (2016) avaliaram a correlação entre o 

conhecimento teórico da postura ergonômica e sua aplicação 

prática em estudantes de odontologia, bem como entre o 

conhecimento teórico dos alunos e sua auto avaliação prática. 

A amostra foi de 60 alunos que estavam no segundo ano, cursa 

ergonomia e realiza atividades de pré-clínica. Para avaliar a 



DISTÚRBIOS OSTEOMUSCULARES RELACIONADOS AO TRABALHO NA 

ODONTOLOGIA 

131 
 

teoria doi aplicado um questionário sobre postura ergonômica e 

a prática foram registradas imagens através de uma câmera 

digital na pré-clínica. Os alunos apresentaram bom 

conhecimento teórico. Porém não foi observada correlação 

entre o conhecimento teórico da ergonomia e sua aplicação 

prática (r = 0,100, P= 0,450). Sugerem que, embora os alunos 

tenham adquirido e retido o conhecimento teórico sobre os 

requisitos da postura ergonômica, esse conhecimento por si só 

não foi suficiente para facilitar sua aplicação prática sem o 

auxílio de um professor na área de ergonomia. Isso significa 

que um bom conhecimento teórico não se reflete em uma boa 

implementação prática. 

 

 
Tabela 1. Analise comparativa entre alguns estudos e seus resultados. 

Autor (ano) Método Amostra Resultados 

Dable et al. 

(2014). 

Avaliação rápida de 

membro superior 

(RULA). 

90 alunos 

envolvidos em 

atividades pré-

clínicas. 

Escores RULA mais altos em 

assentos convencionais sem 

sistema de ampliação. 

Shirzaei et 

al. (2015). 

Método rápido de 

avaliação do corpo 

inteiro (REBA). 

60 alunos 

com/sem 

prática clínica. 

Alunos envolvidos em 

atividades clínicas 

apresentaram mais dores 

musculares. 

 

Sanchez et 

al. (2015) 

Avaliação através 

de questionário 

prevalência de dor 

musculoesquelética. 

35 alunos de 

odontologia no 

último ano da 

faculdade. 

Todos relataram 

desconforto/dor em algum 

segmento corporal nos últimos 

12 meses. 

Ng, Hayes 

e Polster 

(2016). 

Avaliação postural 

do operador 

odontológico de 

Branson e 

questionário. 

136 alunos. 85% dos estudantes relataram 

sentir dor em pelo menos uma 

região do corpo. 

 

Garcia et 

al., (2016) 

Avaliação através 

de um questionário 

sobre correlação 

entre o 

conhecimento 

60 alunos do 

segundo ano do 

curso. 

Não foi observada correlação 

entre o conhecimento teórico 

da ergonomia e sua aplicação 

prática. 
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teórico da postura 

ergonômica e sua 

aplicação prática em 

estudantes. 

Cervera-

espert, 

Pascual-

moscardó 

e Camps-

alemany 

(2017). 

Avaliação do 

conhecimento em 

relação a ergonomia 

com base na 

posição equilibrada 

do operador 

humano (BHOP) e 

aplicação prática 

clínica. 

336 alunos de 

graduação e 

pós-graduação. 

Apenas 28,6% dos estudantes 

sabiam sentar corretamente. 

Bota et al. 

(2018). 

Questionário sobre 

atividades de 

trabalho que podem 

contribuir para os 

sintomas 

osteomusculares. 

145 alunos. A maioria dos estudantes 

relatou dor no pescoço 

(73,79%), região lombar 

(62,06%) e ombros (53,10%) 

nos últimos 12 meses. 

Garcia, 

Wajngarten 

e Campos 

(2018). 

Avaliação da 

conformidade dos 

requisitos de 

postura ergonômica 

odontológica 

(CADEP). 

73 alunos do 

último ano do 

curso. 

Verificou-se que a média de 

conformidade considerando o 

CADEP foi de 57,3%. 

 

Alyahya et 

al. (2018) 

Investigação a 

conscientização 

sobre ergonomia e 

prevalência de 

distúrbios. 

561 entre 

alunos e 

profissionais de 

odontologia. 

A carga de trabalho influenciou 

nos distúrbios 

osteomusculares em todos os 

dentistas, e a dor lombar foi o 

distúrbio mais comum relatado 

entre todos os praticantes. 

Neves et 

al. (2019). 

Avaliação de 

dificuldade na 

realização de 

procedimentos e 

adoção de postura 

ergonômica. 

56 alunos em 

atividades pré-

clínica. 

Correlação entre dificuldade 

de realização de 

procedimentos e adoção de 

postura ergonômica de leve a 

moderada.  

Fonte: Próprio autor 

 

O treinamento ergonômico em muitas faculdades tem 

sido realizado, no entanto acredita-se que é necessário 

esclarecer o real potencial de intervenções educacionais para 

controlar os riscos ergonômicos (DE RUIJTER et al., 2014). 
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É necessário que medidas de redução e prevenção de 

desordens osteomusculares sejam iniciadas precocemente, 

enquanto os alunos estão sendo modelados para a profissão, 

pois nesse momento de aprendizado é mais fácil corrigir os 

erros posturais (CORROCHER et al., 2014). 

Ao analisar as pesquisas selecionadas no presente 

trabalho, foi verificado que o assunto sobre ergonomia e 

distúrbios osteomusculares relacionados ao trabalho da 

profissão odontológica prevalece com o decorrer dos anos, 

alarmando quanto a permanência e agravamento dos 

distúrbios. Estes, continuam sendo cada vez mais comuns e 

sendo a principal causa de afastamento do profissional, 

independente da escolha da área seguida (Tabela 1). 

Inúmeras pesquisas são realizadas em alunos de 

graduação do curso de odontologia, diante dos resultados é 

demostrado que apesar do tempo de trabalho não ser o mesmo 

da prática na clínica-escola ou na pré-clínica quando 

comparado com o do profissional, os estudantes já apresentam 

algum percentual de dor/desconforto, assim como também 

apresentam uma postura inadequada para execução do 

trabalho. 

 

CONCLUSÕES  

 

O exercício da Odontologia exige muita consciência do 

profissional em relação aos cuidados com posicionamento 

correto, práticas de alongamentos antes a após os 

atendimentos. E caso não sejam realizados e associados a 

outros fatores podem apresentar DORTs.  

Ficou notório que os alunos de graduação não 

conseguem associar as aulas teóricas sobre ergonomia e 
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praticar de modo eficaz as técnicas nas clínicas e pré clinicas e 

com isso vem se tornando cada vez mais comum os alunos 

apresentarem dor/desconfortos compatíveis com esses 

distúrbios osteomusculares. 

Portanto, diante do número crescente de distúrbios 

osteomusculares em profissionais da odontologia, é necessário 

que se possa intervir pedagogicamente tanto na teoria quanto 

na clínica sobre as práticas de ergonomia, para que os alunos 

de odontologia possam aprender durante a graduação a 

executar o trabalho de forma correta, sem causar maiores 

danos ao exercício da sua profissão, e, melhorar o manejo com 

o paciente entregando a este um melhor atendimento e 

tratamento adequado. 
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RESUMO: A Odontologia tem buscado a elaboração e 
aprimoramento de materiais para garantir sempre a melhor 
estética nos procedimentos, dentre os materiais restauradores 
utilizados na atualidade as resinas compostas são 
consideradas a primeira opção quando a estética é requisitada 
no tratamento, os procedimentos com ela são realizados com a 
técnica incremental, e o manuseio inadequado pode ser um dos 
veículos responsáveis por infecção cruzada devido a utilização 
de um único tubo de resina em vários pacientes. Assim 
objetivou-se demonstrar a existência do risco de contaminação 
dos tubos de resina composta, a infecção cruzada nos 
consultórios odontológicos e as medidas de biossegurança 
efetiva para reduzir esses riscos. Realizou-se uma busca 
bibliográfica relacionada nas bases de dados eletrônicos 
PubMED/Medline, Lilacs, Biblioteca Virtual em Saúde (BVS) e 
Scientific Eletronic Library Online (SciELO), no período de 2015 
a 2019, utilizando descritores como contaminação biológica, 
resinas compostas e microbiologia. Os estudos indicaram a 
necessidade de adoção de medidas de biossegurança, 
utilização de barreiras de proteção e métodos de desinfecção 
específicos para manipulação das resinas compostas, afim de 

mailto:yasmingserra@gmail.com.br
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tornar sua utilização clínica mais segura e livre de 
contaminação. Com isso, é necessário entender que no 
ambiente odontológico pode ter transmissão de diversas 
doenças. E o tubo de resina composta se não desinfetada entre 
os pacientes pode ser veículo de transporte para essas 
condições.  
Palavras-chave: Contaminação biológica. Resinas compostas. 
Microbiologia. 
 

INTRODUÇÃO 

 

As clínicas odontológicas são ambientes propícios para 

a proliferação de microrganismos e contaminação biológica, 

devido aos procedimentos executados que constantemente 

entram em contato com fluidos corporais como sangue e saliva. 

Os agentes patogênicos através dos aerossóis ou do contato 

direto são transferidos da cavidade oral para as superfícies, 

instrumentais e materiais, dentre eles os tubos de resina 

possuem um importante destaque. (MOLINA et al., 2017). 

Devido ao grande avanço do conceito de odontologia 

estética cresceu consideravelmente a utilização das resinas 

compostas nos consultórios odontológicos pelo fato de ser um 

material com excelente resultado estético, porém como são 

materiais compartilhados para vários pacientes e não são 

passiveis de esterilização acabam tornando-se potenciais 

depósitos de microrganismos e agentes de infecção cruzada. 

(AMARAL et al., 2016). 

A contaminação cruzada é a transmissão de agentes 

infecciosos dentro do ambiente clínico, podendo ocorrer através 

do contato de pessoa para pessoa, pelo ar ou através de 

objetos contaminados. Para evitar essa contaminação é 

possível adotar um conjunto de medidas de biossegurança e 



IMPORTÂNCIA DA DESCONTAMINAÇÃO DOS TUBOS DE RESINA 

COMPOSTA 

139 
 

barreiras de proteção que permitem de forma eficaz a redução 

do risco de transmissão de microrganismos dentro das clinicas 

odontológicas. (NERY et al, 2018). 

Dessa forma, o trabalho tem como objetivo demonstrar, 

de acordo com a literatura, a existência do risco de 

contaminação dos tubetes de resina composta nas clínicas 

odontológicas, as doenças que podem ser repassadas através 

da infecção cruzada e as formas de prevenção através de 

medidas de biossegurança que sejam mais efetivas, sempre 

visando o melhor para o profissional e principalmente para os 

pacientes. 

 

MATERIAIS E MÉTODO 

 

O estudo trata-se de uma revisão bibliográfica, com 

pesquisas relacionadas à microbiologia oral e infecção cruzada 

através das resinas compostas nas bases de dados eletrônicos 

PubMED/Medline, Lilacs, Biblioteca Virtual em Saúde (BVS) e 

Scientific Eletronic Library Online (SciELO), limitando-se a 

busca ao período de 2015 a 2019. Selecionando como fator de 

inclusão artigos, pesquisas científicas e livros que discorram 

sobre o tema em português, inglês e espanhol utilizando 

palavras-chave, seguindo os Descritores em Ciências da Saúde 

(DeCS) como contaminação biológica (biological contamination 

– contaminación biológica), resinas compostas (composites 

resins – resinas compuestas) e microbiologia (microbiology - 

microbiología) em associação com o operador booleano “and”. 

No total foram analisados 28 artigos científicos sobre o tema. 
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RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

A cavidade oral possui uma vasta variedade de 

microrganismos que em condições normais de temperatura, pH, 

quantidade de oxigênio, exposição a fatores imunológicos e 

nutrientes se encontram em harmonia com o hospedeiro em 

uma relação de simbiose. A boca é o segundo local de maior 

concentração desses organismos ficando atrás apenas do 

intestino, podendo ser encontradas bactérias aeróbias ou 

anaeróbias, fungos, vírus e protozoários. O estudo dessa 

microbiota teve início em 1863 quando Anton van Leeuwenhoek 

comerciante e cientista holandês visualizou pela primeira vez 

microrganismos que eram derivados de amostras da placa 

dental e os denominou de “animálculos” do latim animalculum 

que significa pequenos animais. (SERRANO-COLL et al., 

2015). 

 Segundo a Human Oral Microbiome Database (2018) 

estima-se que em uma cavidade oral saudável e em equilíbrio 

sejam encontradas mais de 700 espécies de microrganismos, 

porém estudos revelam que através da análise de genoma em 

grande escala seria possível realizar linhagens microbianas 

mais especificas e o número de espécies presentes estaria 

perto dos 19000. Quando as condições dos fatores físico, 

químicos e biológicos citados acima são alteradas ocorre uma 

disbiose e essa desarmonia favorece a proliferação de 

microrganismos patógenos que pode levar a ocorrência de 

doenças e infecções oportunistas.  
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Tabela 1. Fatores moduladores da microbiota oral e atuação no processo de 

saúde-doença.  

FATORES 

MODULADORES 

AÇÃO DURANTE A 

SIMBIOSE 

AÇÃO DURANTE A 

DISBIOSE 

REFERÊNCIA 

TEMPERATURA Condições para 

crescimento e o 

metabolismo de 

espécies 

simbiontes. 

Proliferação de 

periodontopatógenos. 

(COSTALONGA; 

HERZBERG, 2014) 

FATOR PH 

(SALIVA) 

Seleção dos 

microrganismos 

aptos para 

colonização. 

Proliferação de 

microrganismos 

acidogênicos 

(favorece a cárie 

dentária). Na 

inflamação gengival 

ocorre a proliferação 

de 

periodontopatógenos. 

(MEDINA; VEGA; 

ZULUAGA, 2014; 

MOON;. LEE, 2016) 

GRAU DE 

OXIDAÇÃO-

REDUÇÃO 

Influencia na 

microbiota residente 

pela diferença de 

concentração de 

concentração de 

oxigênio e ação dos 

radiais livres. 

Maior presença de 

anaérobios restritos 

(espécies disbiontes). 

(BARROSO; 

CORTELA; MOTA, 

2014; KIM et al., 

2018) 

NUTRIENTES Podem ser 

endógenos (saliva e 

FSG) ou exógenos 

(dieta). 

Síntese de ácidos e 

outros subprodutos 

que modificam o pH 

local e lesam a 

mucosa bucal. 

(NASRY et al., 

2016) 

DEFESA DO 

ORGANISMO 

Efeito bactericida e 

bacteriostático. 

Maior presença de 

quadro de doenças 

infecciosas. 

(DARVEAU, 2010) 

Fonte: Júnior et al, 2019. 

 

As resinas foram inseridas no mercado no início dos 

anos 1960, ao longo do tempo com o conceito de odontologia 

estética e minimamente invasiva pesquisadores e a indústria 

passaram a realizar aprimoramentos que foram elevando as 

propriedades desse material e expandindo suas indicações. 

Logo as resinas passaram a ser o material restaurador direto de 

primeira escolha na odontologia por apresentar pouco ou 
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nenhum desgaste da estrutura dentária (geralmente se limita a 

remoção do tecido cariado), redução do tempo clínico, 

facilidade de reparo, boa relação custo benefício e excelente 

resultado estético. (DEMARCO et al., 2017). 

AMARAL, et al. (2016) afirmaram que apesar de ótimas 

melhorias nas propriedades das resinas compostas, elas ainda 

apresentam algumas limitações e uma delas é a necessidade 

de realizar as restaurações com a inserção de pequenos 

incrementos. A técnica incremental deve ser realizada com 

incrementos de no máximo 2mm de espessura, cada porção 

compensa a contração de polimerização da anterior, dessa 

forma a contração de polimerização é minimizada. A técnica 

também reduz excessos de material restaurador, evita a 

inclusão de bolhas de ar, maximiza a adaptação marginal, 

possibilita a execução de uma restauração policromática e 

potencializa a união adesiva com as paredes cavitárias. 

Todavia apesar da técnica incremental favorecer a durabilidade 

e resistência da restauração, com a necessidade da remoção 

de pequenos incrementos ocorre a inserção da espátula 

diversas vezes nos tubos de resina, dessa forma, pode ocorrer 

o risco de contaminação cruzada e infecção dos pacientes com 

microrganismos patógenos.  

As clínicas odontológicas, são consideradas ambientes 

propícios para a contaminação biológica, devido os diversos 

procedimentos realizados e da intensa carga microbiana 

presente na cavidade oral. A contaminação ocorre através de 

microrganismos patogênicos que podem ser transferidos a 

partir de quatro possíveis vias, decorrendo do paciente para o 

profissional, do profissional para o paciente, de paciente para 

paciente por meio do profissional e de paciente para paciente 
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por meio de agentes como superfície de equipamentos, 

instrumentais e materiais (ANDRADE et al., 2017). 

Dentre os materiais restauradores os tubetes de resina 

composta são de uso coletivo e não podem passar pelo 

processo de autoclavagem tornando-se assim um importante 

veículo de contaminação cruzada através do contato direto, 

onde o operador pode contaminar o tubo através do 

instrumental ou da luva contaminada (ANDRADE et al., 2017). 

De acordo com a organização mundial de saúde, ¼ dos 

pacientes que chegam ao consultório trazem consigo inúmeras 

doenças que podem ser transmitidas a outros pacientes, ao 

cirurgião dentista e a sua equipe. Dentre as doenças mais 

comuns estão herpes, hepatite, tuberculose, mononucleose 

infecciosa e a candidíase oral.  

O herpes simples é uma doença viral altamente 

infectante que atinge a boca e é causada pelo herpes simplex 

vírus (HSV), a transmissão ocorre por contato direto entre um 

indivíduo não infectado e fluidos corporais de um contaminado. 

Apresentam dois tipos sorológicos onde cada um tem a 

capacidade predominante de afetar uma região do corpo, 

porém não são exclusivamente restritos dessas regiões. O tipo 

I (HSV1- herpes oral) que costuma atingir a região superior do 

corpo, acometendo geralmente boca, lábio e os olhos e o tipo II 

(HSV2- herpes genital) que costuma provocar infecções na 

região inferior do corpo acometendo as áreas genitais. (CRIMI 

et al., 2019). 

O HSV apresenta duas características distintas como a 

capacidade de se ligar a receptores específicos da membrana 

celular se replicando no sistema nervoso do hospedeiro e a 

capacidade de permanecer latente nos gânglios nervosos 

sensoriais, sendo caracterizado assim por lesões herpéticas 
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recorrentes representadas por múltiplas pápulas eritematosas, 

que progridem para vesículas preenchidas por um líquido 

altamente viral, posteriormente as vesículas são substituídas 

por ulcerações e crostas e possuem sua remissão dentro de 8 

a 10 dias. As lesões podem ser desencadeadas por febre, 

excessiva exposição ao sol, tensão emocional, trauma 

mecânico, gravidez, menstruação, queda da imunidade, entre 

outros fatores. A sintomatologia é variável de acordo com cada 

paciente e o tratamento é realizado com Aciclovir, Valaciclovir 

e Famciclovir que são medicamentos antivirais que aliviam a 

sintomatologia dolorosa e encurtam o curso da doença pois 

bloqueiam a progressão da lesão. (LOTUFO et al., 2019). 

A hepatite é uma doença inflamatória dos tecidos do 

fígado que podem vir ou não acompanhadas de sintomas 

podendo causar infecções ou problemas maiores como cirrose, 

carcinoma hepatocelular e falência hepática. A presença dos 

sinais e sintomas dessa doença apareceram na história a 

milênios, em duas sociedades antigas foram relatados vestígios 

e surtos de icterícia sendo há 2500 anos na Babilônia e a mais 

de 5000 anos na China. Passados todos esses anos o termo 

hepatite só foi citado pela primeira vez no século XVIII, 

precisamente em 1725 no clássico trabalho de Bianchi JB 

denominado de “Historia hepática sem Thoria et práxis omnius 

morborum hepatites et bílis”. As hepatites virais são 

classificadas por letras sendo elas A, B, C, D e E, dentre elas 

as que possuem importância na odontologia devido as suas 

formas de transmissão são a B e C. (VILLABOS et al., 2017). 

Novos dados da organização pan-americana de saúde e 

da organização mundial de saúde (2017) revelam que cerca de 

325 milhões de pessoas no mundo vivem com infecção crônica 

pelo vírus da hepatite B ou C, tornando-se assim um grande 
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desafio de saúde pública. A hepatite B (VHB) é causada por um 

vírus DNA da família Hepadnaviridae e a hepatite C (VHC) é 

causada por um vírus RNA da família Flaviviridae, são 

transmitidas principalmente pelo sangue mesmo que em 

pouquíssimas quantidades, outras secreções corporais como 

esperma e secreção vaginal, além do compartilhamento de 

objetos como escovas de dente, materiais odontológicos, 

acessórios de manicure, lâminas de barbear e transmissão 

vertical no momento do parto. Apresentam como principais 

sintomas desconforto e inchaço abdominal, dor muscular, 

fadiga, febre, náuseas e vômitos, perda de apetite, urina escura, 

pele e olhos amarelados e sangramento no esôfago ou 

estomago. Os portadores da doença podem vir a apresentar 

alterações bucais que em sua maioria são caracterizadas por 

líquen plano oral, mastigação crônica da bochecha, candidose, 

leucoplasias, hematomas na mucosa oral, xerostomia e 

sangramento gengival espontâneo. As medidas de prevenção 

são realizadas através de vacinas no caso da hepatite B e não 

existente contra o VHC devido as suas frequentes mutações, 

não compartilhamento de objetos pessoais e biossegurança 

adequada durante os procedimentos odontológicos. 

(FERREIRA et al., 2018). 

A tuberculose é uma doença infecciosa que vem 

acometendo a espécie humana a milhares de anos, na literatura 

existem indícios desta doença desde o antigo Egito e esses 

registros foram encontrados em 44 múmias em excelente 

estado de conservação que datavam entre 3700 a 1000 a.C. 

Porém só foi identificado o agente causador da tuberculose 

durante o século XIX em 1882, quando o médico bacteriologista 

alemão Heinrich Hermann Robert Koch conseguiu o seu maior 

feito que foi o primeiro isolamento da bactéria causadora da 
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doença denominado de bacilo de Koch e atualmente chamado 

de Mycobacterium Tuberculosis. (VENCESLAU et al., 2017). 

É uma doença infectocontagiosa transmitida de pessoa 

para pessoa por meio de gotículas de aerossóis infectantes 

eliminados no ar através da tosse, da fala, no espirro ou na 

respiração, essas gotículas contaminadas são de vários 

tamanhos, sendo que as mais pesadas vão para o chão, 

enquanto as mais leves permanecem em suspensão no ar. 

(SOUZA et al., 2018). Segundo o Boletim Epidemiológico da 

secretaria de vigilância em saúde (2018) a tuberculose segue 

sendo considerada um problema de saúde pública no mundo, 

sendo a doença infecciosa de agente único que mais mata, 

superando o HIV.  

As suas manifestações clínicas decorrem das respostas 

imunológicas do hospedeiro a infecção pelas microbactérias e 

seus antígenos. A infecção primária geralmente é assintomática 

ou branda, costuma cicatrizar espontaneamente e permanece 

um nódulo calcificado após a cicatrização, conhecido como 

lesão de Ghon. A infecção conhecida como tipo adulto é 

iniciado com sintomas inespecíficos como febre diurna, 

sudorese noturna, perda ponderal, anorexia, mal-estar e 

fraqueza. Com o avançar da doença ocorre tosse com 

hemoptise. Apesar de grave a tuberculose possui cura e o seu 

tratamento é derivado da combinação de diversos fármacos 

anti-TB. (SILVA et al., 2018). 

A mononucleose infecciosa (MI) é uma doença linfo 

proliferativa viral e contagiosa causada por uma infecção 

primária pelo vírus Epstein-Barr, membro da família 

herpesviridae. Seu nome foi dado pelos pesquisadores Sprunt 

e Evans em 1920 para descrever uma síndrome que se 

assemelhava a uma doença infecciosa aguda. A doença possui 
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uma distribuição mundial e pode ocorrer em qualquer faixa 

etária, porém tem uma maior prevalência em indivíduos entre 

15 e 25 anos. A infecção do epitélio da orofaringe possibilita a 

replicação do vírus, que passa a ser eliminado na saliva, assim 

a mononucleose passa a ser transmitida pelo contato com o 

fluído salivar através da tosse, espirro, beijo ou contato com 

objetos e materiais contaminados pela saliva do indivíduo 

infectado. Devido a sua forma de transmissão ser por via oral-

oral através do contato com a saliva a MI é popularmente 

conhecida como “doença do beijo”.  (MIGUEL, 2017). 

A MI possui muitas variações clínicas, sendo assim 

alguns casos são assintomáticos e outros apresentam quadros 

graves que podem até evoluir para o óbito do paciente. Em 

casos com sintomatologia começam aparecendo sinais e 

sintomas prodrômicos de viroses que são mal-estar e febre 

baixa, dias depois com a instalação do quadro o paciente 

apresenta principalmente uma tríade composta por febre alta 

variando entre 39,5 a 40,5 graus, faringite e linfadenomegalia, 

porém outros sinais podem estar presentes como dor 

abdominal, esplenomegalia, artralgia, náuseas, vômito e tosse. 

Na cavidade oral é possível observar alterações como aftas, 

petéquias localizadas no palato mole e úvula e a presença de 

gengivite. Para o tratamento não existe um fármaco específico 

para atuar na terapêutica contra o vírus e o quadro costuma se 

resolver clinicamente dentro de um a dois meses, porem em 

média duas semanas o paciente já começa a ter uma remissão 

do quadro de sintomatologia e início do processo de 

recuperação. (OLIVEIRA, et al., 2017). 

A candidose oral é uma infecção de natureza fúngica 

causada pela levedura do gênero Cândida que promove 

alterações na microbiota bucal e redução na imunidade de 
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hospedeiro. Segundo NEVILLE et al. (2016) ela é definida como 

a infecção fúngica bucal mais prevalente, sendo caracterizada 

pela presença de placas nodulares, além de aspecto 

eritematoso ou a presença de placas brancas destacáveis da 

mucosa, apresentando assim diferentes formas clínicas de 

apresentação. Apesar da manifestação da doença se 

apresentar principalmente em pessoas imunocomprometidas a 

transmissão pode ocorrer através de contato íntimo como o 

beijo ou compartilhamento de objetos ou materiais.  

São reconhecidas três apresentações das candidose 

orais primárias, sendo a candidose pseudomembranosa a 

forma mais comum da doença, pode ocorrer em qualquer idade 

e afeta principalmente indivíduos imunocomprometidos, é 

caracterizada pela presença de placas ou pseudomembranas 

esbranquiçadas que podem ser facilmente removidas com 

raspagem e abaixo delas é possível observar uma mucosa 

normal ou ligeiramente eritematosa ou ulcerada. A candidose 

eritematosa pode surgir como uma sequela da 

pseudomembranosa, nela a mucosa apresenta-se seca e 

brilhante e com a intensa vermelhidão podendo apresentar 

sintomatologia dolorosa na sua fase aguda. A terceira forma de 

apresentação é a candidose crônica em placas e nódulos ou 

hiperplásica na qual apresentam placas ou nódulos 

esbranquiçados rodeados por eritema e não são removidas por 

raspagem (SILVA, 2018). 

No tratamento das candidose orais são utilizados 

antimicrobianos sendo a clorexidina a principal escolha, 

utilização de antifúngicos tópicos com escolhas frequente entre 

a nistatina e o miconazol, além de orientação da correta forma 

de higienização oral (SILVA, 2018). 
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As doenças infectocontagiosas são as principais fontes 

de transmissão de microrganismos para pacientes e até 

profissionais, que ficam expostos a possibilidade de infecção 

cruzada direta e indireta que ocorre através do ar, contato com 

objetos ou materiais contaminados como os tubetes de resina 

composta foco do estudo. Há anos os seres humanos já 

possuíam a preocupação de tornar os materiais isentos de 

microrganismos, no século 4 a.C. o exército de Alexandre o 

grande fervia a água antes de consumir, e em 1864 o cirurgião 

inglês Joseph Lister desenvolveu métodos para impedir a 

presença de microrganismos nos ferimentos cirúrgicos com a 

finalidade de evitar infecção nos tecidos após a cirurgia (LIRA, 

et al., 2018). 

Desde os tempos antigos técnicas foram sendo 

desenvolvidas e aprimoradas até o surgimento no século XX do 

conceito de biossegurança que é um conjunto de medidas e 

técnicas administrativas e educacionais, empregadas por 

profissionais da área da saúde ou áreas afins, com o intuito de 

prevenir, minimizar ou eliminar acidentes de contaminação 

cruzada em ambientes com envolvimentos de materiais 

biológicos (sangue e saliva) como hospitais e clínicas. A 

biossegurança não deve ser vista apenas como uma maneira 

de cumprir questões burocráticas e sim para evitar o perigo da 

contaminação preservando a saúde da equipe de profissionais 

atuantes e da população (LIRA, et al., 2018). 

As resinas compostas são materiais amplamente 

utilizados nas clinicas odontológicas e são artigos 

extremamente compartilhados por todos os profissionais ou 

alunos em casos de clínica escola para utilização nos 

pacientes, predispondo esse material a contaminação por 

aerossóis durante o preparo cavitário ou à contaminação direta 
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com saliva devido ao manuseio indevido do profissional. Um 

estudo realizado em 2004 por Montenegro e seus 

colaboradores avaliou a contaminação da parte externa dos 

tubos de resina nas clinicas de uma universidade após 

procedimentos de dentística restauradora e pode concluir 

através da inoculação e incubação de amostras da parte 

externa do tubo, tampa e na ponta da rosca que após 24 horas 

68% das amostras coletadas apresentavam crescimento 

bacteriano demonstrando uma elevada taxa de contaminação. 

Em 2010 um estudo realizado por Cardoso e seus 

colaboradores avaliou durante nove sessões 10 tubos de resina 

e pode confirmar através dos resultados laboratoriais a 

contaminação dos tubetes durante os procedimentos clínicos, 

desde a primeira sessão e acrescentou que a cada nova sessão 

de manipulação foi observada uma maior contagem total de 

microrganismos. A manipulação da resina sem as barreiras de 

proteção adequadas pode servir como veículo para a 

contaminação cruzada, uma vez que microrganismos 

provenientes da manipulação durante os atendimentos são 

capazes de impregnar a superfície externa e passar para o 

operador e deste para o paciente e consequentemente virar um 

ciclo de transmissão (BATISTA et al., 2013). 

Os resultados e análises dos estudos de anos anteriores 

permitiram esclarecer a importância dos cuidados e precauções 

no manuseio dos materiais de uso comum na clínica 

odontológica. Uma das formas de garantir as barreiras de 

proteção são através da utilização de EPIs que são dispositivos 

ou produtos de uso individual utilizado pelo profissional e pelo 

paciente destinado a proteção de riscos. O uso desses 

equipamentos representa uma barreira física de proteção 



IMPORTÂNCIA DA DESCONTAMINAÇÃO DOS TUBOS DE RESINA 

COMPOSTA 

151 
 

contra a transmissão de infecções, a troca deve ser realizada 

após o atendimento de cada paciente. (MILFONT et al., 2015).  

O controle de infecção cruzada inclui cuidados especiais 

com os tubos de resina composta e podem ser adotadas 

algumas medidas afim de minimizar a disseminação dos 

microrganismos, dentre elas a utilização do isolamento absoluto 

do campo sempre que possível, pois possibilita o melhor 

controle do fluxo salivar diminuindo assim a presença de 

contaminação durante o procedimento, uso de sobre luvas ou a 

retirada das luvas usadas no procedimento sempre que houver 

a necessidade de tocas no material compartilhado para diminuir 

o risco de contaminação da área de trabalho, envolver com 

filme de PVC ou folhas de alumínio os tubos de resina como 

forma de barreira de proteção devendo ser trocado a cada 

atendimento, utilização de materiais acondicionados em doses 

fracionadas suficiente para a restauração do paciente, podendo 

essas doses serem acondicionadas em potes dappen ou em 

casulos descartáveis ou esterilizáveis para evitar a 

contaminação dos tubos de resina. O uso de barreiras aumenta 

a eficiência do controle de infecção. (ZOCRATTO et al., 2016). 

A cada troca de paciente, todos os materiais 

manuseados durante o atendimento devem passar por um 

criterioso processo de esterilização, porém ocorre um obstáculo 

em materiais de consumo como as resinas compostas que não 

são passíveis de se submeter ao processo de esterilização. O 

método de esterilização é o mais adequado e é realizado com 

vapor de água sob pressão na autoclave com uma média de 

temperatura entre 121 a 134 graus Celsius, porém esse método 

altera as propriedades das resinas não podendo ser realizado 

nas mesmas, portanto esse material deve passar por processo 

de desinfecção com produtos químicos desinfetantes. 
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Desinfecção é um processo físico ou químico que elimina a 

maioria dos microrganismos patogênicos de objetos e 

superfícies, com exceção de esporos bacterianos. Block em 

2001 classificou a desinfecção como sendo de baixo, médio e 

alto nível. Assim existem diversos produtos para desinfecção 

como álcool, glutaraldeído, hipoclorito de sódio e ácido 

peracético que estão apresentados na tabela abaixo com suas 

características. (ANVISA, 2006). 

 
Tabela 1. Principais desinfetantes químicos utilizados em artigos 

odontológicos 

 
PRODUTO ÁLCOOL GLUTARALDEÍDO HIPOCLORITO 

DE SÓDIO 

ÁC. 

PERACÉTICO 

CONCENTRAÇÃO 70% 2% 1% 0,001 a 0,2% 

MODO DE 

APLICAÇÃO 

Fricção em 

três etapas 

intercaladas 

pelo tempo de 

secagem 

natural, 

totalizando 10 

minutos. 

Imersão durante 

30 minutos. 

Imersão durante 

30 minutos. 

Superficies com 

matéria orgânica 

aplicar por 2 a 5 

minutos e 

proceder com a 

limpeza. 

Imersão 

durante 10 

minutos. 

NÍVEL Médio Alto Médio Alto 

ESPECTRO Tuberculicida, 

bactericida, 

fungicida e 

viruscida.  

Bactericida, 

fungicida, 

viruscida, 

micobactericida e 

esporicida. 

Bactericida, 

fungicida, 

viruscida e 

esporicida. 

Bactericida, 

fungicida, 

viruscida e 

esporicida. 

VANTAGEM Fácil 

aplicação, 

ação rápida, 

compatível 

com artigos 

metálicos, 

superficies e 

tubetes de 

resina e 

anestésico. 

Não é corrosivo, 

ação rápida, 

atividade 

germicida, mesmo 

em presença de 

matéria orgânica. 

Ação rápida, 

indicado para 

superficies e 

artigos não 

metálicos e 

materiais 

termossensíveis. 

Não forma 

residuos 

tóxicos, 

efetivo na 

presença de 

matéria 

orgânica, 

rápida ação 

em baixa 

temperatura. 

DESVANTAGEM Volátil, 

inativado por 

matéria 

orgânica, 

inflamável, 

deve ser 

Irritante para pele e 

mucosas.  

Instável, 

corrosivo, 

inativado na 

presença de 

matéria orgânica. 

Instável 

quando 

diluído, 

corrosivo para 

alguns tipos 

de metais.  
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armazenado 

em áreas 

ventiladas.  

Fonte: Anvisa, 2006. 

 

CONCLUSÕES  

 

Prevenir a infecção cruzada é atualmente uma 

preocupação constante dos profissionais da área de saúde. A 

contaminação dos ambientes, instrumentais e materiais 

odontológicos tem sido alvo de pesquisas que visam a 

implementação de medidas de biossegurança para o controle 

de infecções.  

 Os tubos de resinas compostas são considerados materiais 

que podem ser contaminados com facilidade durante o seu uso 

e necessita que seja feita a desinfecção sempre entre os 

pacientes. 

Existe a necessidade de conscientização dos 

profissionais para a adoção de protocolos de desinfecção e 

barreiras de proteção específicas para a utilização nos tubetes 

de resina composta afim de diminuir o risco de infecções 

cruzadas, ou seja, os conceitos de biossegurança devem ser 

rigorosa e efetivamente seguidos.  
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RESUMO: O adenocarcinoma polimorfo (ACP) é uma neoplasia 
maligna glandular, que ocorre principalmente em glândulas 
salivares menores. Apesar de sua natureza maligna, apresenta 
um bom prognóstico após tratamento multidisciplinar 
adequado. O objetivo deste trabalho é revisar criticamente a 
literatura recente sobre o ACP e integrar descobertas atuais 
relacionadas a esta lesão. Foi realizada uma busca nas bases 
de dadosPubMed, Scielo e Google Acadêmico, com as 
palavras-chave "adenocarcinoma polimorfo”, “adenocarcinoma 
polimorfo de baixo grau", "adenocarcinoma papilar de baixo 
grau" e “adenocarcinoma cribriforme de glândulas salivares 
menores” no período de 2014 a 2019. Foram incluídos nesta 
revisão de literatura 43 manuscritos nos idiomas português e 
inglês. Evidenciou-se que aproximadamente 0,44-2,47% de 
todos os tumores benignos e malignos de glândula salivar são 
ACPs. Segundo a classificação recente da Organização 
Mundial de Saúde (OMS), os ACPs possuem uma variante 
denominada adenocarcinoma cribriforme de glândulas 
salivares menores (ACGSMe), que possui diferenças 
significativas no comportamento clínico, como uma maior 
frequência de metástases linfonodais. No entanto, esta variante 
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possui alterações genéticas nos genes da mesma família dos 
ACPs clássicos, sugerindo que ambas entidades compartilham 
uma patogênese molecular sobreposta. Pesquisas atuais se 
concentram em estabelecer se ACGSMe devem ser 
considerados uma entidade separada ou parte do espectro do 
ACP. Novas pesquisas são desejáveis para elucidar esta 
questão e oferecer novas modalidades de tratamento para 
estas lesões. 
Palavras-chave: Adenocarcinoma Polimorfo. Glândulas 
Salivares. Patologia.  
 

INTRODUÇÃO 

 

O adenocarcinoma polimorfo (ACP) é uma neoplasia 

maligna glandular, que ocorre principalmente, em glândulas 

salivares menores. É o segundo tumor mais comum de glândula 

salivar menor encontrado na cavidade oral e estudos 

populacionais atuais relatam uma incidência anual de 0,051 

casos por 100.000 indivíduos (HELLQUIST, SKALOVA, 2014; 

PATEL et al., 2015). 

Recentemente, o cenário de sua classificação 

histopatológica foi modificado. A maioria dos ACPs eram 

conhecidos anteriormente como "adenocarcinoma polimórfico 

de baixo grau" (APBG). Porém, a recente classificação de 

tumores de glândulas salivares da Organização Mundial de 

Saúde (OMS) removeu o termo “baixo grau” e instituiu uma 

categoria de ACP, a qual inclui tanto as lesões de 

comportamento indolente, baixa carga metastática e alta taxa 

de sobrevivência, quanto ACPs intitulados de alto grau, com 

altas taxas de recorrência (até 19%) e metástase. Além disso, 

uma variante histopatológica denominada "adenocarcinoma 

cribriforme de glândulas salivares menores" (ACGSMe) foi 
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incluída nesta categoria (VANDER POORTEN et al., 2018; 

HERNANDEZ-PRERA, 2019).  

Essa abordagem apresenta algumas controvérsias, uma 

vez que diferenças importantes, principalmente no 

comportamento clínico, são evidenciadas. Por exemplo, o ACP 

clássico raramente apresenta metástase, enquanto o ACGSMe, 

em geral, exibe metástases regionais (KIMPLE et al. 2014; 

MIMICA et al., 2019). Desta forma, o objetivo deste trabalho é 

revisar criticamente a literatura recente sobre o ACP e integrar 

descobertas atuais relacionadas a esta lesão. 

 

MATERIAIS E MÉTODOS 

 

Esta revisão constituiu-se de um levantamento 

bibliográfico nas bases de dados PubMed, Scielo e Google 

Acadêmico. No campo de busca foram utilizadas as palavras-

chave "adenocarcinoma polimorfo” OU “adenocarcinoma 

polimorfo de baixo grau" OU "adenocarcinoma papilar de baixo 

grau" OU “adenocarcinoma cribriforme de glândulas salivares 

menores”, abrangendo o período de 2014 a 2019. Foram 

encontrados um total de 168 artigos. Com base no título e 

resumo, 67 manuscritos publicados nos idiomas português e 

inglês foram escolhidos para leitura na íntegra. Ao verificar a 

relevância e a abordagem do assunto, 35 manuscritos foram 

selecionados para compor esta revisão. Além disso, 5 artigos 

foram adicionados através do rastreamento de referência e 4 

referências bibliográficas literárias clássicas foram incluídas de 

acordo com sua relevância e reconhecimento internacional na 

área do assunto abordado. 

 

  



ADENOCARCINOMA POLIMORFO DE GLÂNDULAS SALIVARES:  UMA 

REVISÃO EATUALIZAÇÃO DA LITERATURA  

160 
 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Histórico e definição  

 

Freedman e Lumerman (1983) foram os primeiros 

autores a descreverem os aspectos clínico-patológicos do que 

hoje é referido como ‘adenocarcinoma polimorfo’. Eles 

sugeriram o termo ‘carcinoma lobular’ de forma a enfatizar a 

semelhança com o carcinoma lobular da mama. Batsakis et al., 

no mesmo ano, relataram uma série de tumores denominados 

como ‘adenocarcinoma do ducto terminal’, sugerindo uma 

suposta origem da porção terminal dos ductos intercalares. É 

provável que, anteriormente, os ACPs tenham sido 

diagnosticados como adenocarcinomas inespecíficos ou 

carcinomas adenoides císticos (HELLQUIST, SKALOVA, 2014; 

HERNANDEZ-PRERA, 2019). 

Em 1984, todavia, Evans e Batsakis sugeriram o termo 

‘adenocarcinoma polimorfo de baixo grau’ para um grupo de 

tumores que afetavam, principalmente, glândulas salivares 

menores (GSMe) e eram caracterizados por citologia uniforme 

e morfologia diversa, que apresentavam diversos padrões 

arquiteturais, variando tanto dentro de um mesmo tumor, como 

entre tumores diferentes. Em torno disso, o termo APBG teve 

ampla disseminação e em 1991, a OMS, em sua 2ª 

classificação de tumores da glândula salivar, adotou-o como 

categoria, enfatizando sua histologia polimórfica e 

comportamento clínico indolente (VANDER POORTEN et al., 

2018). 

Em 1999, um tipo de adenocarcinoma ocorrendo em 

base da língua e apresentando frequentemente metástases em 

linfonodos cervicais foi descrito e nomeado como 
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“adenocarcinoma cribriforme da língua” (ACL). 

Consequentemente, a publicação da OMS de 2005 classificou 

o ACL como um subtipo de APBG. Posteriormente, outros 

casos de ACL foram sendo relatados na literatura, em 

diferentes localizações de GSMe, e assim, essas lesões foram 

renomeadas como “adenocarcinoma cribriforme de glândulas 

salivares menores” (ACGSMe) (HELLQUIST, SKALOVA, 2014; 

HERNANDEZ-PRERA, 2019). 

Apesar das diferenças de comportamento clínico e 

alterações genéticas parcialmente distintas do APBG e 

ACGSMe, a classificação da OMS de 2017 decidiu manter 

ACGSMe como variante do APBG (EL-NAGGAR et al., 2017; 

SKALOVA et al., 2017). Os autores defendem que as duas 

entidades possuem semelhanças histológicas e 

imunofenotípicas, além de possuírem alterações moleculares 

em genes da mesma família. Até hoje existe um grande debate 

sobre uma possível separação da variante ACGSMe do ACP 

clássico. Mais pesquisas são desejáveis para tomar decisões 

mais conclusivas (SEETHALA, STENMAN, 2017). 

Com a evolução crescente da experiência clínica, 

evidenciou-se que o que era denominado APBG, nem sempre 

era tão indolente quanto se pensava inicialmente. De forma 

semelhante a outros carcinomas salivares, como o carcinoma 

adenoide cístico (CAC) e carcinoma de células acinares (CCA), 

uma transformação de alto grau era eventualmente descrita 

(HELLQUIST et al., 2016; VANDER POORTEN et al., 2018). 

Por esses motivos que, em 2017, a OMS optou pelo termo ACP 

e definiu-o como “tumor epitelial maligno caracterizado por 

uniformidade citológica, diversidade morfológica e padrão de 

crescimento infiltrativo”. Essa modificação ajudou a evitar 

possíveis confusões na terminologia destas lesões e permitiu 



ADENOCARCINOMA POLIMORFO DE GLÂNDULAS SALIVARES:  UMA 

REVISÃO EATUALIZAÇÃO DA LITERATURA  

162 
 

auxiliar na escolha do tratamento (EL-NAGGAR et al., 2017; EL-

NAGGAR et al., 2017; SEETHALA, STENMAN, 2017).  

 

Epidemiologia  

 

Atualmente, a maioria dos estudos epidemiológicos 

disponíveis datam o período antes da definição recente de ACP, 

com foco principal na denominação de APBG e ausência de 

descrição epidemiológica da variante ACGSMe. 

Aproximadamente 0,44-2,47% de todos os tumores benignos e 

malignos de glândula salivar são ACPs (WANG et al., 2015). 

Um estudo epidemiológico realizado no Reino Unido revelou 

que os ACPs constituem cerca de 11,5% de todas as 

neoplasias de glândula salivar (BRADLEY, MCGURK, 2013), 

sendo o segundo câncer salivar intra-oral mais comum após o 

carcinoma mucoepidermóide. Em um estudo retrospectivo 

brasileiro realizado por Da Silva et al.  (2018), o qual analisaram 

2292 tumores de glândulas salivares, o ACP representou a 

terceira neoplasia maligna salivar mais comum, representando 

17,1% da amostra (DA SILVA et al., 2018). 

O tumor afeta predominantemente as mulheres, com 

proporção F:M de cerca de 2:1 (WEINREB et al., 2014; PATEL 

et al., 2015; ELHAKIM et al., 2016). Mais de 90% dos ACPs 

ocorrem acima dos 40 anos de idade, com incidência maior na 

faixa etária de 50 a 70 anos e uma idade média de diagnóstico 

entre 56 e 61 anos (PATEL et al., 2015; DA SILVA et al., 2018). 

Cerca de 75% dos ACPS são diagnosticados em brancos, 20% 

em negros e menos de 2% em asiáticos (HELLQUIST, 

SKALOVA, 2014; PATEL et al., 2015).  

Em relação ao APGSMe, apenas cerca de 50 casos 

foram descritos na literatura, limitando conclusões 
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epidemiológicas. Porém, é visto que, tal variante afeta homens 

e mulheres de forma quase igualitária e a idade no momento do 

diagnóstico varia entre 25 e 85 anos, com média de idade de 53 

anos (SKALOVA et al., 2017). 

 

Características Clínicas 

 

O ACP é descrito como um aumento de volume, que 

ocorre mais comumente em glândulas salivares menores da 

cavidade oral e orofaringe. O local de apresentação mais 

frequente é o palato, com cerca de 60% dos casos (Figura 1). 

Outras localizações podem incluir lábio, mucosa jugal e rebordo 

alveolar (PATEL et al., 2015; EL-NAGGAR et al., 2017). 

 

Figura 1. Adenocarcinoma polimorfo na região de palato em um 

homem de 47 anos. Nota-se lesão nodular normocrômica, 

multilobulada, com ausência de ulceração.  

 
Fonte: Kikuchi, K. et al., 2019 
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Até 9% dos ACPs se originam de glândulas salivares 

maiores, sendo a glândula parótida a localização mais comum 

(BRADLEY, MCGURK, 2013; PATEL et al., 2015). Da Silva et 

al. (2018) evidenciaram que o acometimento de ACPS em 

glândulas salivares maiores é raro. De 165 ACPs, apenas 5 

casos ocorreram em glândula parótida, seguido de 4 casos em 

glândula submandibular e somente 1 caso em glândula 

sublingual (DA SILVA et al., 2018). Ainda menos 

frequentemente, esta lesão pode acometer cavidade nasal e 

seios paranasais, laringe, traqueia ou região intraóssea 

mandibular e maxilar, sendo pouco relatados na literatura 

(VANDER POORTEN et al., 2018). 

O ACGSMe envolve predominantemente base de língua. 

No entanto, também foi descrito em região retro molar, palato, 

lábio superior e amígdalas (SKALOVA et al., 2011). Apenas 

uma minoria dos ACPsexibe dor, ulceração ou sangramento, 

que estão presentes, em média, há mais de 2 anos. Pode-se 

evidenciar invasão de estruturas ósseas, sendo vista 

ocasionalmente em lesões de palato duro e nasofaringe 

(ZHANG et al., 2015; LARBCHAROENSUB et al., 2016; 

VANDER POORTEN et al., 2018). 

Uma aparente diferença entre o ACP clássico e 

ACGSMe é o padrão de metástase. Apenas 1 em 10 pacientes 

com ACP apresenta metástase nodal, ao contrário de 7 em 10 

pacientes com ACGSMe (SKALOVA, et al., 2011; PATEL et al., 

2015). Acredita-se que isso se deve ao sítio específico da lesão 

e a rede linfática adjacente. Aproximadamente 4% dos ACPs 

possuem metástases à distância no momento do diagnóstico, 

principalmente nos pulmões, abdômen, órbitas e pele (PATEL 

et al, 2015; MAHDURA et al., 2016). Apenas um caso de 
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ACGSMe com metástases pulmonares e ósseas foi relatado 

(XU et al., 2016). 

 

Diagnóstico 

O diagnóstico se dá, em geral, pela avaliação pré-

operatória de exames imaginológicos, análise citológica do 

componente da lesão ou por biópsia incisional, que permite a 

análise histopatológica dos fragmentos removidos. Nesta 

última, é indicado que, além dos fragmentos da lesão, uma faixa 

de tecido normal seja removida e também, que o material 

apresente tamanho e profundidade adequados, de forma a 

possibilitar uma boa visualização dos padrões arquiteturais e 

consequentemente, um diagnóstico apropriado (KIMPLE et al. 

2014; VANDER POORTEN et al., 2014). 

 

Exames de Imagem  

 

Semelhante a outras neoplasias de glândulas salivares, 

as técnicas de imagem utilizadas para o planejamento do 

tratamento dos ACPs são: ultrassonografia (US), tomografia 

computadorizada (TC), ressonância magnética (RM) e 

tomografia computadorizada por emissão de pósitrons (PET-

TC) (BERTAGNA et al., 2015). O ACP tem características 

inespecíficas de imagem. Porém, o objetivo principal é avaliar a 

extensão da lesão, incluindo o envolvimento ósseo e/ou 

cartilaginoso (nos casos de lesões em palato ou vias 

respiratórias) e também, envolvimento regional dos linfonodos, 

principalmente em tumores de base da língua (KATO et al., 

2014; BERTAGNA et al., 2015; VANDER POORTEN et al., 

2018). 



ADENOCARCINOMA POLIMORFO DE GLÂNDULAS SALIVARES:  UMA 

REVISÃO EATUALIZAÇÃO DA LITERATURA  

166 
 

A maioria dos carcinomas possui eco textura semelhante 

na US, contribuindo para que essa modalidade de exame não 

seja a ideal para avaliação. Contudo, pode ser útil na orientação 

da punção aspirativa por agulha fina (PAAF) de linfonodos 

suspeitos. A RM deve ser realizada em todos os tumores de 

glândula salivar. Caracteristicamente, o ACP possui baixa 

intensidade de sinal em T1 e de baixa a alta intensidade de sinal 

em T2 (VANDER POORTEN et al., 2018). A TC é utilizada, 

principalmente, na avaliação da erosão óssea e revela uma 

lesão irregular hipodensa, de contornos mal definidos. Tal 

método possui sensibilidade e especificidade para avaliar a 

localização e a infiltração da massa tumoral, porém sofre maior 

influência de artefatos metálicos (BERTAGNA et al., 2015; 

SOUZA, SOBRAL, 2018). 

De forma geral, a RM se torna superior à TC na avaliação 

pré-operatória do tumor e análise de invasão óssea, avaliando 

também a presença de metástases nodais e disseminação 

perineural. O PET-TC é útil para identificação de metástases 

linfonodais e à distância. Mas, devido à baixa taxa de 

metástases associadas ao ACP, seu valor diagnóstico quando 

comparado aos métodos de imagem convencionais, se torna 

questionável (KATO et al., 2014; SOUZA, SOBRAL, 2018; 

VANDER POORTEN et al., 2018). 

 

Citologia  

 

A punção aspirativa por agulha fina (PAAF) e, com menor 

frequência, a biópsia por agulha grossa (Core-biópsia) são 

técnicas que podem ser utilizadas para avaliação de tumores 

salivares. Apesar da realização de PAAF para diagnóstico de 

ACP ser limitada, o principal objetivo destas técnicas é distinguir 
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tumores malignos e benignos, contudo, sem permitir um 

diagnóstico específico (PUSZTASZERI, FAQUIN, 2015; EL-

NAGGAR et al., 2017; VANDER POORTEN et al., 2018). 

Os ACPs podem ser constituídos por aglomerados de 

células de aspecto uniforme, com núcleos arredondados ou 

ovoides, de cromatina dispersa e nucléolos imperceptíveis ou 

ausentes.  Tais células exibem ausência de pleomorfismo e 

possuem moderado citoplasma eosinofílico (VANDER 

POORTEN et al., 2018). 

A matriz é composta por material fibrilar, mixóide e 

irregular disperso entre os aglomerados celulares. Em alguns 

casos podem ser observados glóbulos hialinos em meio a 

células fusiformes mioepiteliais, inclinando o diagnóstico para 

CAC (GAILEY, BAYON, ROBINSON, 2014). 

 

Histopatologia 

 

O ACP é um tumor, que apesar de ser maligno, exibe, na 

maioria das vezes, características citológicas brandas, 

apresentando diversos padrões arquiteturais. O tumor invade 

lóbulos salivares adjacentes e, em geral, cresce em direção ao 

epitélio da superfície (Figura 2A) (KIKUCHI et al., 2019). 

Nesta lesão, as células tumorais evidenciam aparência 

uniforme, com formato arredondado ou poligonal, de tamanho 

pequeno a médio, com limites indistintos, núcleos vesiculares 

redondos ou ovais evidenciando cromatina e nucléolos 

inaudíveis e, geralmente, citoplasma eosinofílico. Todas essas 

características conferem uma aparência geral “pálida” ao 

parênquima tumoral. Atipia nuclear ou mitoses são incomuns 

(HELLQUIST, SKALOVA, 2014; EL-NAGGAR et al., 2017; 

VANDER POORTEN et al., 2018). Pode-se observar, ainda, 
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fenótipos de células apócrinas e fusiformes, ou mais raramente, 

oncócitos (TRIANTAFYLLOU et al., 2014). 

Os padrões de crescimento das células neoplásicas 

variam em proporção e incluem ilhas e cordões sólidos, túbulos, 

agregados pseudo-cribriformes e células em ‘fileira indiana”, 

que podem variar dentro de um único tumor e entre tumores 

diferentes (Figura 2B-C). É importante ressaltar que o pseudo-

cribriformes deve ser distinguido do padrão cribriforme clássico 

do CAC, que não forma estruturas luminais verdadeiras 

(HELLQUIST, SKALOVA, 2014; TRIANTAFYLLOU et al., 2014; 

EL-NAGGAR et al., 2017). 

O padrão papilar é menos comum e dificilmente 

preponderante. Também pode ser visto um padrão targetóide, 

arranjado de forma concêntrica em torno de um feixe nervoso. 

Tal neurotropismo é evidentemente destacado na literatura na 

forma de invasão perineural (Figura 2D). Arranjos 

perivasculares também podem ser vistos (HELLQUIST, 

SKALOVA, 2014; EL-NAGGAR et al., 2017; VANDER 

POORTEN et al., 2018; SEDASSARI et al., 2016). O estroma 

dessas lesões apresenta-se basicamente de forma mixóide, 

hialina ou desmoplásica. Microcalcificações também podem ser 

observadas (TRIANTAFYLLOU et al., 2014; KIKUCHI et al., 

2019). 

As células tumorais do ACGSMe exibem características 

similares a do ACP clássico: núcleos pálidos e vesiculares com 

aparência de vidro fosco, citoplasma frequentemente 

abundante e eosinofílico, além de pouca atipia celular e figuras 

mitóticas escassas (TAKHAR et al., 2015; VANDER POORTEN 

et al., 2018). Porém, a arquitetura é considerada diferente. 

Nesta variante, o padrão pseudo-cribriforme apresenta 

dominância e a lesão é dividida por septos fibrosos em lóbulos 
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sólidos ou micro císticos. Tais lóbulos ou agregados celulares 

podem ser contornados por uma camada periférica em 

paliçada. Os agregados micro císticos podem simular um 

padrão cribriforme ou tubular, em que nesta última, há presença 

de uma monocamada de células formando estruturas luminais 

com secreção mucinosa ao centro (MAHDURA et al., 2016; 

MARIANO, VARANDA, SCHULTZ, 2017). 

A transformação de alto grau no ACP é rara, mas tem 

sido relatada principalmente em tumores recorrentes. É 

caracterizada por uma predominância do padrão de 

crescimento sólido, presença de atipia nuclear e nucléolos 

proeminentes, alta contagem mitótica, necrose e áreas de 

hemorragia (Figura 2E-F). Até o momento, nenhum caso de 

ACGSMe de alto grau foi descrito (VANDER POORTEN et al., 

2018; KIKUCHI et al., 2019).  

O ACP expressa uma gama de imunomarcadores que 

podem auxiliar no diagnóstico. Dentre eles, citoqueratinas 

(CKs), fatores de crescimento, proteínas do ciclo celular e 

outros marcadores de citoesqueleto e filamentos 

citoplasmáticos. 

Em geral, esta lesão expressa fortemente CK AE1/3, 

CAM 5.2, 34bE12 e CK7, que confirmam a origem epitelial do 

tumor. A CK7 é uma queratina básica presente em epitélio 

simples não-queratinizado e é positiva em epitélios glandulares, 

o que torna este marcador importante no esclarecimento da 

origem glandular da lesão. As CKs 8 e 18 são encontradas em 

regiões de ninhos mais sólidos, assim como CK14, presente 

focalmente em tumores predominantemente papilares. CKs 10, 

13 e 19 não são expressas em ACPs (HELLQUIST, SKALOVA, 

2014; ZHU, SCHUERCH, HUNT, 2015; VANDER POORTEN et 

al., 2018). 
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Figura 2. A) Crescimento infiltrativo em meio às glândulas 

salivares menores adjacentes. B) Crescimento tumoral em 

padrão tubular e papilar. C) Padrão de crescimento em cordões 

com áreas cribriformes. D) Invasão perineural. E) Área de 

transformação de alto grau, com padrão de crescimento sólido 

e área central de necrose. F) Células com atipias nucleares e 

elevadas figuras de mitose.   

 
Fonte: Kikuchi et al. (2019) 

 

Imunohistoquímica 

 

As células tumorais dos ACPs também são fortemente 

imunorreativas para proteína S100 (evidenciando marcação 

forte e difusa) e vimentina, como na grande maioria das 

neoplasias de glândula salivar, incluindo adenoma pleomórfico 

(AP) e CAC, que são importantes diagnósticos diferenciais 

destas lesões. Menos comumente, com imunorreatividade entre 

10-15% dos casos, apresentam marcação positiva para actina 

de músculo liso (SMA), antígeno epitelial de membrana (EMA) 
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e proteína glial fibrilar ácida (GFAP) (HELLQUIST, SKALOVA, 

2014; EL-NAGGAR et al., 2017). 

A coloração positiva para SMA é vista em uma proporção 

significativamente menor quando comparada ao CAC, em que 

a maioria das células neoplásicas expressa este marcador. O 

GFAP pode ser útil na distinção entre ACPs e adenomas 

pleomórficos ou canaliculares, uma vez que, a maior parte dos 

APs mostra forte expressão de GFAP, enquanto raros ACPs 

apresentam imunorreatividade significativa (HELLQUIST, 

SKALOVA, 2014; ZHU, SCHUERCH, HUNT, 2015). A 

imunorreatividade do antígeno carcinoembrionário (ACE) está 

presente em até 54% dos tumores e a mamaglobina é positiva 

em 67-100% dos tumores (EL-NAGGAR et al., 2017). 

Em relação às proteínas do ciclo celular, a coloração 

para p63 é relatada em quase 100% dos casos, enquanto p40 

é consistentemente negativa. A proteína p63 marca as células 

basais de vários órgãos epiteliais, podendo ser considerada um 

marcador de indiferenciação celular. O marcador anti-

apoptótico BCL2 está superexpresso na maior parte dos casos, 

enquanto a expressão da proteína pró-apoptótica Bax é variável 

(HELLQUIST, SKALOVA, 2014; EL-NAGGAR et al., 2017; 

VANDER POORTEN et al., 2018). 

A positividade de C-kit (CD117) é fortemente descrita em 

CACs, sugerindo-o como marcador distintivo entre estas lesões 

e ACPs. Apesar de ser considerada uma marcação 

questionável, uma vez que é descrita de forma variável na 

literatura, a grande maioria dos estudos indica que cerca de 

90% dos CACs são positivos ao C-kit, enquanto menos de 25% 

de ACPs são positivos (HELLQUIST, SKALOVA, 2014).  

 

Fatores Genéticos  
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ACPs e ACGSMes compartilham características 

moleculares semelhantes, com alterações nos genes da família 

PRKD, na forma de mutação ou rearranjo (NETTO, 

SCHRIJVER, 2015). Em 70% dos casos, ACPs possuem 

mutações recorrentes no gene PRKD1, o que raramente ocorre 

em outras neoplasias de glândula salivar (WEINREB et al., 

2014; NETTO, SCHRIJVER, 2015). Nos demais casos, não 

foram detectadas mutações no PRKD2 ou PRKD3. Porém, com 

menor frequência, verificou-se a presença de rearranjos do 

PRKD1, PRKD2 ou PRKD3 (PRKD1/2/3) com uma infinidade 

de outros genes (PISCUOGLIO et al., 2016). Os rearranjos em 

PRKD1 e PRKD3 foram identificados em tumores clinicamente 

agressivos (EL-NAGGAR et al., 2017). 

Cerca de 80% dos ACGSMe apresentam estes 

mesmos rearranjos, contudo, não apresentam mutações 

(NETTO, SCHRIJVER, 2015; SKALOVA, MICHAL, SIMPSON, 

2017; SEBASTIAO et al., 2019). Logo, a mutações do PRKD1 

define um grande subconjunto de ACPs e pode ser usada para 

distingui-los dos ACGSMe, apesar de o significado biológico e 

de diagnóstico desses achados ainda não ser completamente 

elucidado (EL-NAGGAR et al., 2017). 

O fato de as duas entidades apresentarem alterações 

da mesma família de genes sugere que ambas, provavelmente, 

compartilham uma patogênese molecular sobreposta, 

representando um espectro de lesões, ao invés de entidades 

separadas (SKALOVA, MICHAL, SIMPSON, 2017; 

SEBASTIAO et al., 2019). 

 

Diagnóstico Diferencial  
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Carcinoma Adenoide Cístico  

 

O CAC é, na maioria dos casos, o principal diagnóstico 

diferencial, uma vez que possuem vários padrões histológicos 

sobrepostos. Primeiramente, podemos levar em consideração 

que o ACP é raro em glândulas salivares maiores e 

normalmente são bem circunscritos, diferentemente do CAC, 

que é mais comum em parótida e possui margens mais 

infiltrativas (HELLQUIST, SKALOVA, 2014; KIKUCHI et al., 

2019). Histologicamente, deve-se levar em consideração que o 

espectro de padrões histológicos nos ACPs é maior quando 

comparado ao CAC (KIKUCHI et al., 2019).  

Tratando-se das células, o CAC é composto 

predominantemente de células basalóides, angulares e com 

núcleos escuros, exibindo atipias. Já as células do ACP não 

possuem contorno nítido e os núcleos têm uma cromatina 

menos densa, apresentando um aspecto pálido e nucléolos 

menos proeminentes. Além disso, mitoses são discretas neste 

tipo de lesão (HELLQUIST, SKALOVA, 2014; VANDER 

POORTEN et al., 2018; KIKUCHI et al., 2019). 

Na imuno-histoquímica, marcadores como proteína S-

100, WT1 e SMA são muito úteis, pois a proteína S-100 e o WT1 

são regularmente expressos em ACPs, ao contrário dos CACs. 

Além disso, a coloração para SMA é mais consistente em CACs 

(LEADER et al., 2014; ZHU, SCHUERCH, HUNT, 2015). Há 

ainda, marcadores preferíveis ao CAC, como cKIT, p63 e p40 

que marcam com mais intensidade nessas lesões. 

Atualmente, um estudo realizado por Adkins et al. (2019), 

o qual investigou a expressão de SOX10 e GATA3 em CACs e 

ACPs de forma a auxiliar no diagnóstico diferencial dessas 

lesões, evidenciou que ambos os marcadores são expressos de 
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forma equivalente no ACP e CAC, não podendo ser 

considerados como marcadores imuno-histoquímica para 

distinção dessas lesões (ADKINS et al., 2019).  

Do ponto de vista molecular, a superexpressão do gene 

MYB é uma marca registrada do CAC (ANDERSSON et al., 

2017; SKALOVA et al., 2017), o qual é ausente no ACP, que é 

bastante reconhecido pelas alterações da família do gene 

PRKD (VANDER POORTEN et al., 2018). O comportamento 

clínico do tumor também é um fator importante para diferenciar 

essas duas entidades, já que o CAC é significativamente mais 

agressivo (KIKUCHI et al., 2019). 

 

Adenoma Pleomórfico 

O adenoma pleomórfico (AP) é um importante 

diagnóstico diferencial, uma vez que ambas as entidades 

tumorais têm características citológicas leves. Podemos 

inicialmente diferenciá-los pela presença de cápsula, que é 

característica do AP, no entanto, pode não ser evidente no 

fragmento de biópsia incisional. O AP possui uma diversidade 

de padrões arquiteturais e variedade de estromas. O estroma 

condromixóide observado nos APs, por exemplo, não está 

presente no ACP (HELLQUIST, SKALOVA, 2014; EL-NAGGAR 

et al., 2017). 

Outro aspecto a ser observado é que, em geral, as 

estruturas tubulares ou ductais são revestidas por dupla 

camada de células quando trata-se de APs, enquanto nos 

ACPs, apresentam camada única (EL-NAGGAR et al., 2017; 

HELLQUIST, SKALOVA, 2014). 

Em relação a imuno-histoquímica, a coloração GFAP é 

o principal fator distintivo para essas lesões, pois apresenta 

imunorreatividade na grande maioria dos casos de APs (>90%), 
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enquanto encontra-se significativamente menor em ACPs 

(25%) (ROTELLINI et al., 2014; HELLQUIST, SKALOVA, 2014; 

ZHU, SCHUERCH, HUNT, 2015). 

 

 

 

Tratamento e Prognóstico  

O tratamento de escolha para o ACP é a excisão 

cirúrgica ampla, fornecendo melhor controle loco regional, uma 

vez que as margens de ressecção diminuem a possibilidade de 

infiltração do tumor (KIMPLE et al. 2014; VANDER POORTEN 

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

A recorrência desta lesão não é rara, ocorrendo mais de 

5 anos após a intervenção cirúrgica primária. São relatadas 

recorrências em 5,3-33% dos casos, em um período de 5 a 10 

anos (PATEL et al., 2015, SEETHALA, STENMAN, 2017). No 

entanto, recidivas foram descritas mesmo 24 anos após a 

remoção primária do tumor (KIMPLE et al., 2014). 

É de suma importância prevenir este evento, pois ACPs 

recorrentes, muitas vezes, exibem um comportamento mais 

agressivo. Contudo, a excisão cirúrgica também é a base para 

o tratamento dos tumores recorrentes, com sucesso em mais 

de 50% dos casos (HELLQUIST, SKALOVA, 2014; VANDER 

POORTEN et al., 2018). 

Por serem mais frequentes na região palatal, os ACPs 

que apresentam invasão óssea geralmente requerem 

maxilectomia acompanhada de obturador palatino ou 

reconstrução anatômica da área, de forma a restaurar a função 

e diminuir complicações pós-operatórias (SIDDIQUI, KHAN, 

2018; VANDER POORTEN et al., 2018). 
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Metástases à distância são raras, com poucos casos 

relatados na literatura (HELLQUIST, SKALOVA, 2014). Nos 

casos de metástases em linfonodos cervicais, que também são 

incomuns, a dissecção radical do pescoço não é indicada, 

devendo ser realizada apenas em linfonodos positivos, 

observados clinicamente ou por exames de imagem 

(FERNANDES et al., 2014; WANG, YANG, TSAI, 2016). 

É importante enfatizar um acompanhamento prolongado, 

em mais de 5 anos, de pacientes com ACP, uma vez que 

recorrências locais ou metástases nodais se dão a longo prazo 

(HELLQUIST, SKALOVA, 2014; SIDDIQUI, KHAN, 2018).  

Mimica et al. (2019) observaram que, de 6 pacientes que 

apresentaram recorrência, 3 tiveram sua recorrência 

diagnosticada mais de 10 anos após a cirurgia inicial (MIMICA 

et al., 2019). 

Fernandes et al. (2014) salienta que casos mais graves 

podem exigir radioterapia em combinação com o tratamento 

cirúrgico (FERNANDES et al., 2014). O uso da radiação 

adjuvante nos tumores de glândula salivar baseia-se nas 

recomendações da Rede Nacional Abrangente de Câncer 

(NCCN), que considera como fatores de risco: grau histológico 

intermediário ou alto grau, margens próximas ou positivas, 

invasão perineural, metástase linfonodal e tumores T3-T4 

(MIMICA et al., 2015). Para o ACP, não há evidências claras de 

que o uso da radioterapia pós-cirúrgica esteja correlacionado 

com melhor sobrevida livre de recorrência. Um estudo de 

Mimica et al. (2019) relatou que 25% dos pacientes receberam 

radioterapia pós-operatória, corroborando com outros 

pesquisadores, que relataram taxas entre 19% e 30% (PATEL 

et al., 2015; ELHAKIM et al., 2016; MIMICA et al., 2019). 
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O uso de quimioterapia em tumores malignos de 

glândulas salivares menores é restrito a casos paliativos 

(VANDER POORTEN et al., 2014). Pode ser usado 

concomitantemente à radioterapia em casos de tumores 

irressecáveis e/ou inoperáveis ou em casos mais graves, no 

pós-operatório (VANDER POORTEN et al., 2014; MIFSUD et 

al., 2016). 

Em geral, os pacientes afetados pelo ACP têm um bom 

prognóstico. Uma pesquisa realizada por Patel et al. (2015) 

evidenciou sobrevida doença-específica, em 5 e 10 anos, de 

98,6 e 96,4%. Em estudo semelhante, Mimica et al. (2019), 

verificaram que a sobrevida global em 5 e 10 anos e a sobrevida 

específica da doença foram de 88% e 79% e 98% e 94%, 

respectivamente (PATEL et al., 2015; MIMICA et al., 2019). No 

entanto, o ACP não deve ser considerado apenas como um 

tumor de baixo grau, pois pode apresentar recidiva, metástase 

e até causar morte. Devido a esses eventos, a OMS decidiu 

renomear “adenocarcinoma polimorfo de baixo grau” para 

“adenocarcinoma polimorfo” (XU et al., 2016; EL-NAGGAR et 

al., 2017; SIDDIQUI, KHAN, 2018). 

São considerados fatores prognósticos adversos: 

invasão local, angiolinfática, perineural ou óssea; necrose; 

tamanho do tumor; estadiamento; presença de componentes 

papilares e pseudo-cribriformes e margens de ressecção 

cirúrgica positivas (PATEL et al., 2015; ELHAKIM et al., 2016; 

XU et al., 2016). 

ACGSMe também possuem bom prognóstico e não são 

preditores de pior sobrevida global (MIMICA et al., 2019). No 

entanto, 10 a 30% dos pacientes apresentam recorrência local 

e metástases linfonodais frequentes (MARIANO, VARANDA, 

SCHULTZ, 2017; SKALOVA et al., 2017).  Mimica et al. (2019) 
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evidenciaram que lesões com características histológicas de 

ACGSMe apresentavam uma incidência 2,9 vezes maior de 

recorrência quando comparados aos ACPs clássicos. No 

entanto, não foi uma informação considerada estatisticamente 

significativa (MIMICA et al., 2019). Até agora, uma morte por 

ACGSMe foi relatada (MARIANO, VARANDA, SCHULTZ, 

2017).  

 

CONCLUSÕES  

 

O ACP é uma neoplasia maligna de glândulas salivares 

comum, que afeta, predominantemente, glândulas salivares 

menores. Estudos populacionais confirmam um bom 

prognóstico, exceto os casos dentro do espectro de ACGSMe, 

que possui comportamento clínico agressivo e maior frequência 

de metástases linfonodais. Atualmente, na classificação de 

2017 da OMS, engloba-se, em uma mesma categoria, ACPs 

reconhecidos como baixo grau e, casos raros com 

transformação de alto grau, além da variante ACGSMe. 

Pesquisas atuais se concentram em estabelecer se ACGSMe 

devem ser considerados uma entidade separada ou parte do 

espectro do ACP. Novas pesquisas são desejáveis para 

elucidar esta questão e oferecer novas modalidades de 

tratamento. 
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RESUMO: O objetivo do estudo é evidenciar por meio de uma 
revisão da literatura atual, as características epidemiológicas, 
aspectos clínicos e histopatológicos das lesões orais de sífilis e 
como realizar seu diagnóstico e tratamento. O estudo foi 
desenvolvido a partir de uma revisão bibliográfica de livros e 
trabalhos publicados nas bibliotecas virtuais: Scielo (Scientific 
Eletronic Library Online), Web of Science, LILACS, PubMed e 
Scopus, durante os anos de 2014 e 2019, sendo selecionado 
os artigos de maior relevância científica e que contemplavam os 
critérios de inclusão. A sífilis é uma infecção sexualmente 
transmissível sistêmica causada pelo espiroqueta anaeróbio 
Treponema pallidum caracterizado por lesões inflamatórias e 
granulomatosas de acometimento dérmico, mucoso e visceral. 
Os casos de sífilis têm aumentado drasticamente nos últimos 
anos. A infecção apresenta várias fases, no qual a cavidade oral 
pode ser acometida. As lesões orais da sífilis variam de úlceras 
solitárias, indolores e de margens endurecidas, até placas 
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mucosas, condiloma nata, ulcerações em caminho de caracol e 
lesões granulomatosas com significativa destruição tecidual. A 
sífilis congênita trás vários graus de morbidade para a criança 
quando tratada tardiamente. Apesar das características 
histopatológicas serem inespecíficas elas podem sugerir a 
necessidade de investigação por meio de testes mais sensíveis 
e específicos. O tratamento é a penicilina e o paciente deve ter 
um acompanhamento de longa data. Devido ao aspecto clínico 
variável e um aumento significativo dos casos, é de importante 
que o cirurgião-dentista tenha conhecimento dos aspectos 
clinico patológicos e seja capaz de realizar o diagnóstico dessa 
doença.      
Palavras-chave: Sífilis. Boca. Diagnóstico.  
 

INTRODUÇÃO 

 

Embora seja uma doença antiga, a sífilis atualmente é 

considerada uma doença reemergente, causada pela bactéria 

espiroqueta anaeróbica Treponema pallidum, especialmente no 

Ocidente, onde se estima que haja de 10 a 12 milhões de novos 

casos a cada ano (SIQUEIRA et al., 2014; STRIEDER et al., 

2015). A sífilis continua sendo uma preocupação de saúde 

pública em todo o mundo e, no Brasil, a doença apresenta um 

aumento significativo na incidência desde 2010 (FREGNANI et 

al., 2017; BRASIL., 2019). Essa infecção acomete 

principalmente o sexo masculino, particularmente homens que 

fazem sexo com homens, está associado à co-infecção pelo 

vírus da imunodeficiência humana (HIV) e a indivíduos com 

comportamento sexual de alto risco (GARBIN et al., 2018). Sua 

transmissão é principalmente por contato sexual, mas não é 

incomum a transmissão de mãe para filho via placentária 

(STRIEDER et al., 2015).  
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A doença apresenta quatro estágios distintos, 

caracterizados por sintomas, manifestações clínicas e níveis de 

infectividade distintas: sífilis primária, secundária, terciária e 

latente (STRIEDER et al., 2015; FREGNANI et al., 2017; 

GARBIN et al., 2018). Lesões orais podem ocorrer em qualquer 

um dos três estágios principais do curso clínico, incluindo as 

fases primária, secundária e terciária, com maior frequência na 

fase secundária, ocorrendo em 30-50% dos casos (SIQUEIRA 

et al., 2014). Devido à variabilidade na aparência, as lesões 

orais podem representar um desafio diagnóstico, já que uma 

variedade de lesões ulcerativas mimetiza as lesões da sífilis 

(DE ANDRADE et al., 2018; THAKRAR et al., 2018).  

A confirmação do diagnóstico da sífilis é realizada 

através de testes sorológicos específicos e não específicos 

para o treponema (THAKRAR et al., 2018). Apesar das 

características histopatológicas serem inespecíficas, algumas 

delas associado com as características clínicas podem remeter 

a lesões de sífilis (SIQUEIRA et al., 2014). O tratamento de 

escolha é a penicilina (SEIBT C. & MUNERATO M., 2016; 

CARMONA-LORDUY et al., 2018). A sífilis não tratada pode 

trazer alto grau de morbidade e alta taxa de mortalidade, além 

de estar relacionado a abortos e natimortos, sendo de 

fundamental importância a prevenção e o diagnóstico precoce 

(PEELING et al., 2017).  

O presente estudo teve por objetivo identificar, através 

de uma revisão da literatura atual, as características 

epidemiológicas, aspectos clínicos e histopatológicos das 

lesões orais de sífilis, além dos métodos de diagnóstico, 

tratamento e prevenção, possibilitando que o cirurgião dentista 

e os demais profissionais da saúde consigam diagnosticar, 

tratar e combater a sífilis.  
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MATERIAIS E MÉTODO 

 

O presente estudo é do tipo revisão de literatura 

descritiva, que foi desenvolvida a partir de uma revisão 

bibliográfica de livros e trabalhos publicados em bibliotecas 

virtuais durante os anos de 2014 e 2019, com o intuito de 

auxiliar no entendimento das características epidemiológicas, 

clínicas, histopatológicas, métodos diagnósticos, tratamento e 

prevenção da sífilis. Na área da saúde, é crescente a 

quantidade de informações, fazendo-se necessária a prática 

baseada em evidências.  

A pesquisa foi realizada a partir da busca em cinco bases 

de dados: Scielo (Scientific Eletronic Library Online), Web of 

Science, LILACS, PubMed e Scopus. Foram utilizados os 

seguintes termos de busca em títulos e resumos: “Sífilis”; 

“Boca” e “diagnóstico”. Os textos foram selecionados por sua 

relevância, através de leituras exploratórias dos resumos e 

seletivas do material de pesquisa, bem como em sua revisão 

integrativa, contribuindo para o processo de síntese e análise 

dos resultados de vários estudos, criando um corpo de literatura 

compreensível.  

Os critérios de inclusão foram: livros e estudos 

publicados no período de 2014 até 2019 nas bases de dados e 

bibliotecas eletrônicas descritas acima, escritos em idioma 

português, inglês e espanhol, os tipos de estudos relato de 

caso, séries de casos, transversal e coorte que apresentavam 

bom embasamento científico e metodologia e/ou registro e 

acompanhamento dos casos bem detalhada. Os artigos e livros 

que não se enquadraram nesses critérios foram excluídos do 

estudo.  
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No período de 2014 até o mês de outubro de 2019 foram 

coletados 309 artigos das bases de dados acima. Após a 

remoção dos duplicados, leitura dos resumos e baseado nos 

critérios de inclusão, 23 estudos foram incluídos para a 

realização da presente revisão da literatura.  

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Aspectos epidemiológicos da Sífilis  

 

A sífilis é uma infecção sistêmica crônica mundial 

causada pela espiroqueta anaeróbia filamentoso Treponema 

pallidum, pertencente à ordem Spirochaetales, família 

Spirochaetaceae (CARMONA-LORDUY et al., 2018). São 

organismos de pequeno diâmetro, com morfologia 

característica de saca-rolha, com movimento rotacional e 

ondulado em seu eixo central (SIQUEIRA et al., 2014; 

CARMONA-LORDUY et al., 2018). O organismo é muito 

vulnerável ao meio seco; portanto, as principais vias de 

transmissão são o contato sexual, transfusão sanguínea e por 

via vertical, que é da mãe para o feto (SIQUEIRA et al., 2014; 

STRIEDER et al., 2015). Os humanos são os únicos 

hospedeiros naturais comprovados (TSE et al., 2017). 

Conhecida na Europa desde o final dos anos 1400, era 

considerado uma doença incurável e de significativa morbidade 

e mortalidade (FUKUDA et al., 2015; PEELING et al., 2017). 

Apenas após o advento da terapia com penicilina nos anos 

1940, a incidência de sífilis diminuiu gradativamente por vários 

anos, entretanto, mostrou vários picos e quedas, associados 

principalmente a revolução sexual e ao surgimento da AIDS 

(GARBIN et al., 2018; THAKRAR et al., 2018). À medida que 
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terapias eficazes para o tratamento de AIDS têm sido 

desenvolvidas juntamente com o advento de novos métodos 

anticoncepcionais, a atividade sexual mais uma vez se 

modificou, havendo um aumento nos relatos de infecções 

sexualmente transmissíveis (CARMONA-LORDUY et al., 

2018). Acredita-se que o sexo oral esteja desempenhando uma 

contribuição cada vez mais importante nesse aumento, 

principalmente em homens que fazem sexo com homens 

(STRIEDER et al., 2015; NEVILLE et al., 2016; PEELING et al., 

2017). Além disso, a indústria do sexo, o comportamento 

promíscuo e a redução no uso de preservativos, principalmente 

em pacientes jovens e idosos, tem influenciado no aumento 

dessas infecções (ARAUJO et al., 2015; NEVILLE et al., 2016; 

GARBIN et al., 2018).  

Estima-se que haja mais de 12 milhões de casos por ano 

no mundo, dos quais 900 mil estão no Brasil (TSE et al., 2017; 

BRASIL., 2019). O período de incubação geralmente é de 21 a 

30 dias após o contato, embora possa variar de 10 a 90 dias, 

dependendo do número e virulência dos treponemas e da 

resposta do hospedeiro (DE ANDRADE et al., 2018). Segundo 

o boletim da Sífilis, em 2018, foram notificados no Sinan 

158.051 casos de sífilis adquirida (taxa de detecção de 75,8 

casos/100.000 habitantes); 62.599 casos de sífilis em gestantes 

(taxa de detecção de 21,4/1.000 nascidos vivos); 26.219 casos 

de sífilis congênita (taxa de incidência de 9,0/1.000 nascidos 

vivos); e 241 óbitos por sífilis congênita (taxa de mortalidade de 

8,2/100.000 nascidos vivos) (BRASIL., 2019). Além disso, de 

2010 a 2018 foi verificado que a taxa de incidência de sífilis 

congênita aumentou 3,8 vezes, passando de 2,4 para 9,0 casos 

por mil nascidos vivos, e a taxa de detecção de sífilis em 

gestantes aumentou 6,1 vezes, passando de 3,5 para 21,4 
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casos por mil nascidos vivos. A sífilis adquirida aumentou de 

34,1 casos por 100.000 habitantes em 2015 para 75,8 casos 

por 100.000 habitantes em 2018, demonstrando o sério 

problema de saúde pública que se caracteriza (BRASIL., 2019).  

 

Características Clínicas da Sífilis  

 

Em pacientes com sífilis, a infecção sofre uma evolução 

característica que se desenvolve classicamente em quatro 

estágios: sífilis primária, sífilis secundária, sífilis latente e sífilis 

terciária (ARAUJO et al., 2015; SEIBT C. & MUNERATO M., 

2016; SOLIS et al., 2018). Um paciente acometido pela sífilis é 

altamente infeccioso apenas durante os dois primeiros estágios 

(NEVILLE et al., 2016; PEELING et al., 2017). No primeiro 

estágio, a lesão surge no local de inoculação do treponema, 

sendo principalmente acometido nas genitálias (FUKUDA et al., 

2015; PEELING et al., 2017). Já a segunda fase é caracterizada 

por uma reação inflamatória mucocutânea com acometimento 

frequente da mucosa oral (SIQUEIRA et al., 2014; THAKRAR 

et al., 2018). Depois de um período de latência variável o 

paciente pode evoluir para a terceira fase da doença, que é 

bastante rara, sendo caracterizada por inflamações 

granulomatosas, podendo acometer a cavidade oral (EYER-

SILVA et al., 2017; SOLIS et al., 2018). A sífilis congênita ocorre 

em bebês e crianças no qual a mãe teve a infecção durante a 

gestação. Apresenta uma gama de alterações, sendo que um 

importante aspecto clínico geralmente aparece na dentição, 

caracterizado por alterações morfológicas dos incisivos centrais 

e molares (IOANNOU et al., 2016; LEUNG et al., 2018).  
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Sífilis primária 

 

A sífilis primária é caracterizada pelo cancro, que se 

desenvolve na área de inoculação, tornando-se clinicamente 

evidente de 3 a 90 dias após a exposição inicial (STRIEDER et 

al., 2015; FREGNANI et al., 2017). Os cancros são lesões 

papulares com uma ulceração central de base endurecida, 

coloração que varia de clara a avermelhada, com bordas 

irregulares e indolor, geralmente solitários e indolores 

(FUKUDA et al., 2015; NEVILLE et al., 2016; SCHUCH et al., 

2018).  Raramente se apresenta como uma proliferação 

vascular semelhante a um granuloma piogênico (FUKUDA et 

al., 2015). Essa lesão é causada devido a uma reação 

inflamatória do hospedeiro e são extremamente infecciosas 

(PEELING et al., 2017). Aproximadamente 85% se 

desenvolvem em áreas genitais, enquanto cerca de 4% estão 

localizados na cavidade oral, principalmente nos lábios, mas 

outras áreas incluem a língua, palato, gengiva e amígdalas 

(NEVILLE et al., 2016; SEIBT C. & MUNERATO M., 2016). A 

localização está relacionada principalmente a prática do sexo 

oral e a área de felação, sendo o lábio superior mais acometido 

em homens, enquanto o envolvimento do lábio inferior é 

predominante nas mulheres (FUKUDA et al., 2015; EYER-

SILVA et al., 2017). Na maioria das vezes uma linfoadenopatia 

regional, que pode ser bilateral, é vista (FUKUDA et al., 2015). 

Neste momento, o microrganismo se dissemina sistemicamente 

através dos vasos linfáticos, preparando o palco para a futura 

progressão (PEELING et al., 2017). Caso não seja tratada, a 

lesão inicial cicatriza dentro de três a oito semanas (FUKUDA 

et al., 2015; EYER-SILVA et al., 2017). Os pacientes infectados 
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por HIV apresentam mais de uma lesão (STRIEDER et al., 

2015; FREGNANI et al., 2017). 

Devido a seu aspecto clínico de uma úlcera, o cancro 

duro da faz diagnóstico diferencial com uma variedade de 

lesões ulcerosas, como úlcera traumática, carcinoma de células 

escamosas e linfoma não Hodking (SIQUEIRA et al., 2014). 

 

Sífilis secundária 

 

A sífilis secundária desenvolve clinicamente de quatro a 

dez semanas após a infecção inicial (CARBONE et al., 2016). 

Esse segundo estágio ocorre em aproximadamente 25% dos 

pacientes não tratados (PEELING et al., 2017). As lesões 

podem surgir antes da resolução completa da lesão primária. 

Pacientes infectados por meio de transfusão de sangue não 

apresentam o cancro duro, iniciando a doença nesta fase 

(NEVILLE et al., 2016). Durante esta fase os sintomas 

sistêmicos surgem. Os mais comuns são linfoadenopatia 

indolor, dor de garganta, mal-estar, cefaleia, perda de peso, 

febre e dor musculoesquelética (SIQUEIRA et al., 2014; 

CARBONE et al., 2016; DE ANDRADE et al., 2018). Um sinal 

predominante é uma erupção cutânea maculopapular difusa e 

indolor, disseminada por todo o corpo e que pode acometer 

inclusive a região palmo-plantar (THAKRAR et al., 2018; 

GARBIN et al., 2018). Ainda que a erupção cutânea possa 

resultar em cicatrizes e hiperpigmentação ou hipopigmentação 

nas áreas afetadas, na maioria dos pacientes, ela cicatriza sem 

deixar marcas.  Essa erupção também pode envolver a 

cavidade oral, apresentando-se como áreas maculopapulares 

vermelhas (CARBONE et al., 2016). Lesões inflamatórias 
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podem acometer qualquer órgão (SANTOS et al., 2015; DE 

ANDRADE et al., 2018).  

Além disso, cerca de 30% dos pacientes apresentam 

áreas focais de exocitose e espongiose intensa da mucosa oral, 

levando à formação de zonas de mucosa sensível e 

esbranquiçada, conhecidas como placas mucosas (SIQUEIRA 

et al., 2014; CARBONE et al., 2016; THAKRAR et al., 2018; 

GARBIN et al., 2018). Ocasionalmente, várias placas 

adjacentes podem se fusionar e formar um padrão sinuoso. 

Após sua formação, a necrose epitelial superficial pode ocorrer, 

levando à descamação do tecido e exposição do tecido 

conjuntivo cruento subjacente (SCHUCH et al., 2018). Estas 

lesões podem acometer qualquer superfície mucosa, mas são 

encontradas com maior frequência na língua, nos lábios, na 

mucosa jugal e no palato. Placas mucosas elevadas também 

podem estar centradas sobre a dobra da comissura labial e são 

chamadas de pápulas fendidas (SIQUEIRA et al., 2014; 

SANTOS et al., 2015; GARBIN et al., 2018).  

Ocasionalmente, lesões papilares que podem lembrar 

papilomas virais podem surgir e são chamadas de condiloma 

lata (SEIBT C. & MUNERATO M., 2016; EYER-SILVA et al., 

2017). Embora essas lesões ocorram classicamente na região 

genital ou anal, casos raros podem ocorrer na boca. A 

resolução espontânea em geral ocorre dentro de três a doze 

semanas; entretanto, recidivas podem ocorrer no ano seguinte 

(PEELING et al., 2017; THAKRAR et al., 2018; GARBIN et al., 

2018). 

Devido sua apresentação clínica bastante variada, as 

lesões de sífilis secundária apresentam vários diagnósticos 

diferenciais, no qual incluem: ulceração aftosa recorrente, 

ulceração oral associada ao HIV, tuberculose, linfoma, micoses, 
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leshmaniose, úlcera eosinofílica, carcinoma de células 

escamosas, sialometaplasia necrosante, citomegalovírus, 

gonorréia e úlceras traumáticas (DE ANDRADE et al., 2018; 

SCHUCH et al., 2018; THAKRAR et al., 2018).  

Tanto as lesões dérmicas quanto mucosas são 

altamente infecciosas, sendo de fundamental importância o 

manejo dos pacientes para prevenir a transmissão para outros 

indivíduos (SIQUEIRA et al., 2014; CARBONE et al., 2016; 

THAKRAR et al., 2018). Sem tratamento adequado, o paciente 

entra em dois períodos de latência: um recente, com menos de 

um ano, e outro de latência tardia, com mais de um ano de 

doença, podendo ter recorrência entre esses períodos 

(KALININ et al., 2015).  

Atualmente vêm sendo descrita uma forma de sífilis 

secundária chamada de sífilis maligna precoce ou lues maligna. 

Ela acomete pacientes imunossuprimidos, com maior 

prevalência em pacientes com AIDS. Caracteriza-se por lesões 

ulceradas necrótico-hemorrágicas acometendo normalmente a 

face e o couro cabeludo. O aparecimento de lesões oculares e 

orais também é frequente. Os sintomas gerais relatados são 

febre, cefaleia e mialgia (KALININ et al., 2015). 

 

Sífilis Terciária 

 

A sífilis terciária, se desenvolve em cerca de 30% dos 

pacientes (SOLIS et al., 2018). É nesta fase que está incluída 

as complicações mais sérias da doença (NEVILLE et al., 2016).  

As alterações sistémicas são variáveis, como artrite, 

podendo ocorrer aneurisma da aorta ascendente, hipertrofia 

ventricular esquerda, regurgitação aórtica e insuficiência 

cardíaca congestiva. O envolvimento do sistema nervoso 
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central pode levar a tabes dorsalis, paralisia generalizada, 

psicose, demência, paresia e morte. Lesões oculares como irite, 

coroidorretinite e pupilas de Argyll Robertson, papilas que se 

contraem durante o foco, mas não respondem à luz brilhante, 

podem ocorrer (NEVILLE et al., 2016; PEELING et al., 2017; 

SOLIS et al., 2018).  

Os focos dispersos de inflamação granulomatosa são 

bem característicos nessa fase, podendo afetar a pele, 

mucosas, tecidos moles, ossos e órgãos internos (PEELING et 

al., 2017). Esses focos são denominados de goma e apresenta-

se clinicamente como uma lesão endurecida, nodular ou 

ulcerada, que pode causar extensa destruição tecidual, sendo 

os sítios orais mais comuns o palato e a língua (NEVILLE et al., 

2016). Quando o palato é envolvido, a ulceração com 

frequência o perfura em direção à cavidade nasal. A língua 

pode ser difusamente envolvida pelas gomas e apresenta-se 

aumentada, lobulada e com formato irregular. Esse padrão 

lobular é chamado de glossite intersticial e se acredita que seja 

resultado da contratura da musculatura lingual após a 

cicatrização das gomas. A atrofia difusa e a perda das papilas 

do dorso lingual produzem uma condição chamada de glossite 

luética (SOLIS et al., 2018). No passado, essa forma de glossite 

atrófica foi considerada potencialmente maligna, porém vários 

estudos recentes mostram que a transformação maligna estava 

relacionada aos compostos carcinogênicos como o arsênico e 

os metais pesados presentes nos fármacos utilizados para 

tratamento da doença antigamente (STRIEDER et al., 2015). 
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Sífilis Congênita 

 

A transmissão materna durante as duas primeiras fases 

da infecção quase sempre resulta em aborto, natimorto ou 

criança com malformações congênitas. Há quanto mais tempo 

a mãe tenha tido a infecção, menor a chance de infecção fetal. 

A infecção do feto pode ocorrer em qualquer momento da 

gestação, mas as alterações não começam a se desenvolver 

até o quarto mês de gestação (IOANNOU et al., 2016; EYER-

SILVA et al., 2017; LEUNG et al., 2018).  

A tríade de Hutchinson, composta pelos dentes de 

Hutchinson, ceratite ocular intersticial e surdez associada ao 

comprometimento do oitavo par de nervos cranianos, é 

considerado como achados diagnóstico patognomônico, mas 

são raros os casos que apresentam a tríade (NEVILLE et al., 

2016). Adicionalmente, uma série de outras alterações pode ser 

visto, como nariz em sela, palato arqueado, bossa frontal, 

hidrocefalia, incapacidade intelectual, gomas e neurossífilis 

(IOANNOU et al., 2016; LEUNG et al., 2018). 

Existem dois estágios da sífilis congênita: a precoce, 

ocorrendo no nascimento e durante a infância, e tardia, com 

sinais e sintomas da doença ocorrendo geralmente após os 2 

anos de idade (IOANNOU et al., 2016). As lesões variam entre 

os dois estágios. Os achados iniciais incluem deficiência do 

crescimento, febre, icterícia, anemia, hepatoesplenomegalia, 

rinite, rágades e erupções cutâneas maculopapulares 

descamativas, ulcerativas ou vesículo-bolhosas (EYER-SILVA 

et al., 2017; PEELING et al., 2017). As crianças não tratadas 

que sobrevivem costumam desenvolver a sífilis terciária com 

danos aos ossos, dentes, olhos, orelhas e cérebro (PEELING 

et al., 2017; LEUNG et al., 2018). A infecção altera a formação 
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dos incisivos, apresentando diâmetro mesiodistal maior no terço 

médio e afunilamento do terço incisal, lembrando a parte ativa 

de uma chave de fenda, e dos molares, que se afunilam em 

direção à superfície oclusal, com uma superfície constritiva e 

várias projeções globulares desorganizadas, semelhante a uma 

amora (IOANNOU et al., 2016). 

A prevalência de sífilis congênita vem aumentando nos 

últimos dez anos. A Organização Mundial da Saúde (OMS) 

declarou que o número de casos de sífilis congênita ao redor do 

mundo se igualou à prevalência de AIDS neonatal, porém esse 

problema recebeu muito pouca atenção globalmente 

(IOANNOU et al., 2016). Nos casos de co-infecção pelo HIV 

observou-se um atípico curso clínico da doença, que incluí 

sintomas mais graves, úlceras cutâneas necróticas, 

envolvimento ocular e de demais órgão e um aumento na 

tendência de desenvolvimento da neurossífilis (EYER-SILVA et 

al., 2017). 

 

Características histopatológicas da Sífilis 

 

O quadro histopatológico das lesões orais de sífilis não é 

específico. Durante as duas primeiras fases, o padrão é 

semelhante. Nas lesões primárias, a superfície epitelial é 

ulcerada e, nas lesões secundárias, pode estar ulcerada ou 

hiperplásica. Exocitose acentuada é notada e representa a 

maior dica para o diagnóstico. Pode-se observar alguns micro 

abcessos no epitélio. A lâmina própria subjacente exibe um 

intenso infiltrado inflamatório crônico, podendo ter aparência de 

banda ou liquenoide, composto predominantemente de 

linfócitos e plasmócitos, os quais são notados inicialmente no 

estroma superficial e ao redor de vasos sanguíneos profundos, 
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além de endarterite e neurite podem ser observados (TSE et al., 

2017; DE ANDRADE et al., 2018; THAKRAR et al., 2018). De 

acordo com a fase da doença, outras características, como 

células gigantes e ulceração, podem estar presentes 

(SIQUEIRA et al., 2014). A combinação de intensa exocitose e 

denso infiltrado linfoplasmocitário subjacente frequentemente 

sugere o diagnóstico de sífilis, o que justifica a procura pelo 

microrganismo (SIQUEIRA et al., 2014). As lesões orais na fase 

terciária exibem superfície ulcerada, com hiperplasia 

pseudoepiteliomatosa periférica. O infiltrado inflamatório 

subjacente costuma demonstrar focos de inflamação 

granulomatosa com coleções bem circunscritas de histiócitos e 

células gigantes multinucleadas (RIPOLL et al., 2016; SOLIS et 

al., 2018). Mesmo com colorações especiais, é difícil evidenciar 

microrganismos na fase terciária, possivelmente devido 

resposta inflamatória ser mais uma reação imune do que uma 

resposta direta ao Trepona pallidum (NEVILLE et al., 2016).  

Uma reação imunoistoquímica usando um anticorpo anti-

treponema é altamente específica, com especificidade variando 

de 74% a 94% (SIQUEIRA et al., 2014; FUKUDA et al., 2015). 

As espiroquetas são observadas no epitélio próximo as áreas 

de exocitose e microabcessos, e na lâmina própria difusamente 

(SIQUEIRA et al., 2014; FUKUDA et al., 2015; CARBONE et al., 

2016). 

O uso de técnicas especiais de impregnação por prata, 

como colorações de Warthin-Starry ou Steiner mostram os 

organismos espiroquetas em forma de saca-rolhas dispersos 

pelo tecido, os quais frequentemente são mais encontrados 

dentro do epitélio de superfície e na interface entre o epitélio e 

o estroma superficial (NEVILLE et al., 2016). Essa marcação 

pode ser inconsistente e inespecíficas, pois a flora oral normal 
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inclui numerosos espiroquetas não patológicos (CARBONE et 

al., 2016).  O microrganismo também pode ser detectado nos 

tecidos por meio de anticorpos por fluorescência direta ou 

testes de amplificação de ácidos nucleicos (SIQUEIRA et al., 

2014). 

 

Métodos laboratoriais de diagnóstico 

 

 O diagnóstico de sífilis geralmente é baseado em 

achados clínicos, microscópicos e sorológicos (SIQUEIRA et 

al., 2014). Vários testes sorológicos são disponíveis. Os testes 

não-treponemicos ou inespecíficos incluem o Venereal Disease 

Research Laboratory (VDRL) e a reagina rápida do plasma 

(RPR). Após as três semanas iniciais da infecção, os testes de 

triagem são positivos durante todo o período das duas primeiras 

fases. Os testes não treponêmicos tornam-se positivos 1-4 

semanas após o aparecimento da lesão primária e 6 semanas 

após a exposição ao agente etiológico, tornando a sensibilidade 

desses testes em cerca de 80% para a sífilis primária e 100% 

para a sífilis secundária (FREGNANI et al., 2017). Após o 

desenvolvimento da latência, a positividade em geral decresce 

com o tempo. Como esses testes são tipicamente negativos nos 

estágios primários iniciais e também podem dar resultados 

falso-negativos em pacientes imunossuprimidos (como na 

AIDS), a identificação tecidual do microrganismo é crítica em 

muitos pacientes (SEIBT C. & MUNERATO M., 2016; DE 

ANDRADE et al., 2018; THAKRAR et al., 2018).  

Testes sorológicos específicos e altamente sensíveis 

incluem a absorção de anticorpos treponemicos fluorescentes 

(FTA-ABS), ensaios de hemaglutinação do T. pallidum (TPHA), 

ensaios de aglutinação de partículas do T. pallidum (TPPA) e 
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ensaios de micro-hemaglutinação para anticorpos contra T. 

pallidum (MHA-TP) (SEIBT C. & MUNERATO M., 2016; DE 

ANDRADE et al., 2018; THAKRAR et al., 2018). Esses testes 

permanecem positivos por toda a vida (SCHUCH et al., 2018). 

Tal positividade persistente limita seu uso para o diagnóstico de 

um segundo episódio da doença e controle do tratamento e cura 

(SIQUEIRA et al., 2014). 

Como parte de um acompanhamento pré-natal 

apropriado, todas as gestantes devem realizar um dos exames 

de triagem inespecíficos para sífilis (IOANNOU et al., 2016; 

LEUNG et al., 2018). 

 

Tratamento, Prognóstico e Prevenção  

 

 O tratamento de eleição é a penicilina. A dose e o 

esquema de administração variam de acordo com a fase da 

doença, envolvimento neurológico e estado imunológico 

(SEIBT C. & MUNERATO M., 2016; PEELING et al., 2017; 

GARBIN et al., 2018). Para a sífilis primária, secundária ou 

latente recente, uma dose única de penicilina G benzatina 

intramuscular (PGBIM) é realizada. Para a fase de sífilis latente 

tardia ou para a sífilis terciária, a PGBIM é administrada três 

vezes, com intervalo semanal (NEVILLE et al., 2016; DE 

ANDRADE et al., 2018; THAKRAR et al., 2018).  

Para o paciente com alergia comprovada à penicilina, a 

administração oral de doxiciclina 100 mg duas vezes ao dia por 

14 dias ou tetraciclina 500 mg quatro vezes ao dia por 14 dias 

apresentam eficácia semelhante e são a segunda linha de 

escolha. Nos casos estimados em andamento por um ano ou 

mais (ou quando não é possível estabelecer a data da 
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infecção), a duração do tratamento aumenta para 28 dias 

(SEIBT C. & MUNERATO M., 2016). 

Até nos pacientes que obtêm “cura” clínica e sorológica 

com penicilina, deve-se lembrar que o Treponema pallidum 

pode escapar dos efeitos letais do antibiótico quando o 

microrganismo está localizado nos linfonodos ou no sistema 

nervoso central (PEELING et al., 2017; SOLIS et al., 2018; 

THAKRAR et al., 2018).  

Os pacientes imunossuprimidos podem não responder 

bem ao regime antibiótico padrão, e vários relatos documentam 

a evolução para neurossífilis apesar do tratamento 

aparentemente apropriado de dose única (STRIEDER et al., 

2015).  

Os pacientes devem ser acompanhados por testes 

sorológicos aos 6 e 12 meses após o tratamento (STRIEDER et 

al., 2015). É de fundamental importância que haja a educação 

e conscientização do paciente a respeito da sífilis, já que é uma 

infecção que não apresenta uma memória imunológica 

(PEELING et al., 2017). Deve-se também incentivar o paciente 

a encaminhar os possíveis parceiros para avaliar se há 

presença da infecção (STRIEDER et al., 2015; FREGNANI et 

al., 2017). Infelizmente, a descoberta dessa infecção é 

relacionada muitas vezes a problemas de caráter social, 

fazendo com que muitos pacientes escondam o diagnóstico, 

impedindo que se quebre o ciclo de infecção (TSE et al., 2017; 

CARMONA-LORDUY et al., 2018). A Figura 1 sugere um 

protocolo para auxiliar no diagnóstico e tratamento da sífilis.  
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Figura 1. Protocolo para auxiliar no diagnóstico e tratamento da sífilis 

Fonte: Seibet et al., 2016 

 

CONCLUSÕES  

 

A sífilis é uma doença de aspecto clínico variável e 

conhecida por ser “imitadora” de inúmeras outras lesões. 

Devido as alterações epidemiológicas, que demonstram um 

aumento significativo nos últimos anos, lesões ulceradas em 

cavidade oral devem ser excluídas de sífilis, principalmente por 

meio de exames laboratoriais como VDRL, teste rápido e o FTA-

abs. Os achados histopatológicos apesarem de não serem 

específicos ajudam a desconfiar de alguns casos, tendo a 

imuno histoquimica uma ferramenta importante no auxílio do 

diagnóstico. O tratamento deve ser feito o quanto antes e a 



ASPECTOS CLINICOPATOLÓGICOS, EXAMES LABORATORIÁIS E 

TRATAMENTO DA SÍFILIS ORAL: UMA REVISÃO DE LITERATURA 

201 
 

penicilina deve ser o antibiótico de escolha. O cirurgião-dentista 

deve ter conhecimento de todos esses aspectos pois devido 

aos novos hábitos sexuais e o aumento das lesões de infecções 

sexualmente transmissíveis em cavidade oral, muitos casos de 

sífilis irão acometer a boca sem o paciente perceber ou dar 

valor. É de fundamental importância ações de prevenção da 

sífilis como educação sexual e campanhas de realização de 

testes rápidos.   
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RESUMO: O carcinoma mucoepidermóide (CME) é uma 
neoplasia maligna de glândulas salivares que, apesar de rara, 
corresponde a neoplasia maligna da cavidade oral mais 
frequente em pacientes pediátricos. Isso mostra a importância 
do profissional da área de saúde, principalmente do cirurgião 
dentista ao atender uma criança ou adolescente com uma lesão 
em boca. O objetivo foi caracterizar melhor o CME em pacientes 
pediátricos, mostrando características clínicas, 
histopatológicas, moleculares, bem como direcionar para um 
correto diagnóstico, estabelecendo assim o tratamento mais 
adequado para esse tipo de neoplasia, objetivando uma menor 
taxa de recidiva e consequentemente um melhor prognóstico, 
já que as pesquisas mostram algumas diferenças entre fatores 
como sexo, idade, raça, localização anatômica, tamanho do 
tumor e gradação histopatológica. Estudos também vêm 
apontando a necessidade de se padronizar alguns 
procedimentos, principalmente terapêuticos para o CME em 
pacientes pediátricos, e que se possa conduzir estudos 
multicêntricos para se ter um número maior de amostra, e com 
isso estabelecer algumas diretrizes importantes para a 
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sobrevida do paciente. Para isso, foi realizada uma revisão da 
literatura sobre o tema nas bases de dados MEDLINE/PubMed, 
Scopus, Scielo inserindo os termos: “oral mucoepidermoid 
carcinoma”; “mucoepidermoid carcinoma of the salivary glands”; 
“neoplasms in pediatric population”; “Pediatric Salivary Cancer”; 
“CRTC1/MAML2 Translocation”, utilizando artigos dos últimos 5 
anos. 
Palavras-chave: Carcinoma mucoepidermóide em glândulas 
salivares; Pacientes pediátricos; Translocações CRTC1-
MAML2. 
 
INTRODUÇÃO 

 

As glândulas salivares são estruturas que produzem e 

excretam muco, exercendo importantes funções. Elas podem 

sofrer alterações neoplásicas e o diagnóstico é desafiador, visto 

que há uma ampla variedade de padrões morfológicos e distinto 

comportamento biológico (JANET-OFELIA et al, 2017; PÉREZ-

DE-OLIVEIRA et al, 2019).  

As neoplasias de glândulas salivares constituem 

aproximadamente de 5% a 6% de todos as neoplasias de 

cabeça e pescoço e cerca de 90% delas tem origem epitelial 

(NEVILLE et al, 2016; DHANUTHAI et al, 2018; PÉREZ-DE-

OLIVEIRA et al, 2019). Dentre todas as neoplasias benignas e 

malignas de glândulas salivares o adenoma pleomórfico e o 

carcinoma mucoepidermóide respectivamente são as lesões 

mais evidenciadas (DANIEL et al, 2014; NEVILLE et al, 2016; 

GUEVARA-CANALES et al, 2016; WRIGHT et al, 2017; 

ARRUDA et al, 2017; DHANUTHAI et al, 2018; PÉREZ-DE –

OLIVEIRA et al, 2019).  

Em crianças e adolescentes as neoplasias malignas são 

consideradas raras, com incidência de 0,01% na faixa etária de 

0 a 19 anos. Quando acometidas, estudos mostram que a 
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neoplasia maligna mais frequente é o carcinoma 

mucoepidermóide (CME) (ARRUDA et al, 2017). 

Aproximadamente 50% dos (CME) se originam em 

glândulas salivares maiores, sendo a parótida o sítio mais 

comum, e o palato quando em glândulas salivares menores 

(GUEVARA-CANALES et al, 2016; WRIGHT et al, 2017; 

JANET-OFELIA et al, 2017). 

O CME é uma lesão composta principalmente por três 

tipos celulares: células mucosas, intermediárias e 

epidermoides. E através da quantidade e padrão morfológico 

dessas células é dado um grau histológico para cada lesão 

(NEVILLE et al, 2016). O sistema de classificação 

histopatológica mais utilizado para gradar essa lesão é o 

descrito pela Organização Mundial de Saúde (OMS), que adota 

a classificação de AUCLAIR (1992), na qual divide esses 

tumores em baixo, intermediário e alto grau de malignidade 

(WRIGHT et al, 2017).  

Apesar das gradações serem utilizadas como preditivos 

para prognóstico da lesão, alguns tumores se mostram com 

comportamentos diferenciados, fazendo com que se busque 

marcadores biológicos específicos que direcione com mais 

precisão o comportamento clínico do CME (SEETHALA E 

STENMAN, 2017). 

Estudos direcionados a biologia celular foram realizados 

e mostraram a existência de alterações genéticas 

(translocações) envolvendo os cromossomos 11 e 19 que 

levava à uma fusão gênica entre os genes CRTC1-MAML2 no 

CME (Bullerdiek et al, 1988; Tonon et al, em 2003).  

Enquanto a busca por um marcador biológico continua, 

uma conduta importante é estabelecer o grau histológico e o 

estadiamento clínico, baseado no protocolo de estadiamento 

TNM, para se conduzir o tratamento e ter uma previsão em 
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relação ao prognóstico do CME (NEVILLE, 2016; WRIGHT et 

al, 2017; PÉREZ-DE-OLIVEIRA et al, 2019). 

A prevalência de lesões orais parece depender de vários 

fatores adicionais, como por exemplo as questões 

socioeconômicas e culturais que são fatores que podem 

influenciar no autocuidado interferindo na busca por 

profissionais de saúde e fazendo com que essas lesões não 

sejam diagnosticadas precocemente (GUEVARA-CANALES et 

al,2016). 

O objetivo deste trabalho é trazer informações mais 

atualizadas sobre o carcinoma mucoepidermóide enfatizando o 

acometimento em pacientes pediátricos. 

 

MATERIAIS E MÉTODO 

 

Este é um estudo do tipo revisão de literatura, no qual foi 

realizado um levantamento e revisão bibliográfica de artigos 

científicos publicados nos últimos 5 anos (2014 a 2019) como 

também de estudos anteriores considerados importantes para 

o tema abordado. Foram utilizadas as bases de dados 

MEDLINE/PubMed, Scopus, Scielo inserindo os seguintes 

termos: “oral mucoepidermoid carcinoma”; “mucoepidermoid 

carcinoma of the salivary glands”; “neoplasms in pediatric 

population”; “Pediatric Salivary Cancer”; “CRTC1/MAML2 

Translocation”, e, durante a busca, combinações com os termos 

mencionados foram realizadas afim de ampliar os resultados. 

Os artigos selecionados foram os escritos nas línguas inglesa, 

portuguesa e espanhola. 
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RESULTADOS E DISCUSSÃO  

 

As glândulas salivares são derivadas do ectoderma e são 

constituídas por elementos parenquimatosos revestidos e 

suportados por tecido conjuntivo. Essas glândulas consistem 

em complexas unidades secretoras (ácinos) e sistemas de 

ductos (KATCHBURIAN E ARANA, 2015).  

Por apresentar um complexo sistema ducto-acinar, as 

glândulas salivares podem originar mais de trinta tipos de 

tumores podendo ser benignos ou malignos. E dentre as lesões 

malignas de glândulas salivares, a mais comum é o carcinoma 

mucoepidermóide (CME) (WRIGHT et al, 2017). O CME é um 

tumor de origem epitelial de glândula salivar, caracterizado 

histopatologicamente pela proliferação de células mucosas, 

intermediárias e epidermoides (Figura 1) (NEViILLE, 2016; 

ARRUDA et al, 2017). 

 

 

 

 

 

 
 

 

Figura 1 – Carcinoma Mucoepidermóide 

Fonte: Arruda et al., 2017 

 

A proporção entre os tipos celulares e sua configuração 

arquitetônica pode variar de um tumor para outro, ou até mesmo 

dentro de um próprio tumor. Comumente, as lesões do CME 

apresentam-se como áreas multicísticas revestidas por células 

mucosas e áreas com padrão predominantemente sólido com 
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maior número de células epidermoides. Em alguns tumores, 

também podemos encontrar um número variável de células 

claras e células oncocíticas. Geralmente são lesões 

parcialmente encapsuladas, sendo muito raro o 

encapsulamento completo. (NEVILLE et al, 2016; GUEVARA-

CANALES et al, 2016). 

O CME exibe características histológicas que permitem, 

na maioria dos casos, seu diagnóstico com base apenas na sua 

morfologia. Entretanto, casos de alto grau histológico podem 

representar um desafio para o estabelecimento do diagnóstico. 

Logo, patologistas devem lançar mão da imunoistoquímica para 

auxílio do diagnóstico. O perfil imunoistoquímico do CME inclui 

a expressão de filamentos intermediários constituintes do 

citoesqueleto das células epiteliais, as citoqueratinas (CKs) 

(RANDALL et al, 2014). A CK14 e p63 são positivos não apenas 

nas células mioepiteliais neoplásicas, mas também na célula 

basal e epidermóide. CME expressa em proporções variadas 

uma variedade de mucinas ligadas à membrana, incluindo 

MUC1, MUC4, MUC5AC e MUC5B (ANILA NAMBOODIRIPAD, 

2014). 

Nas últimas décadas, grupos de pesquisa científica 

tentaram encontrar marcadores imunoistoquímicos de 

prognóstico que pudessem ser utilizados no CME (LIU et al, 

2014).  

O marcador mais tradicionalmente usado para este 

propósito é o Ki67 (também denominado MIB-1). A proteína 

Ki67 tem expressão nuclear e tem seus níveis aumentados 

durante o ciclo celular sendo considerada um marcador de 

proliferação celular confiável e também um bom marcador de 

prognóstico em neoplasias malignas (JURIKOVA et al, 2016). 

Segundo o estudo de Dhanuthai et al, 2018 dos 474.851 

casos selecionados, 6.151 (1,30%) foram diagnosticados como 
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lesão oral maligna. Desses, 67 casos (1,09%) foram em 

crianças com 16 anos ou menos, com idade média entre 5,81 e 

6,07 anos, sendo o carcinoma mucoepidermóide um dos tipos 

mais comuns.  

Arruda e colaboradores em 2017, investigaram a 

frequência de patologias orais malignas em crianças e 

adolescentes de várias regiões do Brasil, obtendo material 

(biópsias) de seis centros brasileiros de referência em patologia 

oral e maxilofacial, coletados entre 1990 e 2016. Em um total 

de 85.105 amostras de biópsia analisadas, de crianças e 

adolescentes, as lesões malignas foram mais frequentes entre 

mulheres (60,3%) e adolescentes, e o tipos mais prevalente foi 

o carcinoma mucoepidermóide (22,4%), seguido pelos 

osteossarcomas (13,8%), carcinomas espinocelulares (12,1%), 

e linfomas de Burkitt (12,1%). Os locais mais afetados foram: 

palato (19%), mandíbula (13,8%), e maxila (13,8%). 

No estudo de Guevara-Canales et al. (2016), assim como 

em outros estudos como o de Andreasen et al (2018) no qual 

analisou casos em pacientes pediátricos, a glândula parótida foi 

o sítio anatômico mais comumente afetado pelo CME com 

cerca de 80% dos casos, seguido pela submandibular e 

sublingual. E quando em glândulas salivares menores, a 

predileção foi pelo palato, sendo responsável por quase 50% 

dos casos, seguido por outros locais como a mucosa jugal, 

rebordo e mucosa labial. Também foi observado que o CME 

acomete mais pacientes de raça branca. 

Clinicamente, o CME se apresenta como uma lesão 

firme, nodular, de evolução lenta e assintomática, com a 

coloração podendo variar do azulado ao vermelho, com 

superfície lisa e geralmente é clinicamente confundido com 

mucocele. Em lesões de alto grau é comum o aparecimento de 
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dor, paralisia facial e aderência a estruturas vizinhas. (NEVILLE 

et al, 2016; GUEVARA-CANALES et al, 2016). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

FIGURA 2. Aspecto clínico do cme em região de palato duro 
FONTE: Baumgardt et al., 2014 

 

Muitas classificações histológicas já foram propostas a 

fim de caracterizar melhor as variações do CME e correlaciona-

las com o prognóstico, mas a classificação mais utilizada é a 

que está descrita na última revisão da Organização Mundial da 

Saúde (OMS) (WRIGHT et al, 2017), que utilizam a 

classificação de AUCLAIR et al. (1992), na qual divide o CME 

em tumores de baixo grau, grau intermediário e alto grau (figura 

2). 

A etiologia do CME ainda não está totalmente definida, 

mas estudos relacionados à biologia celular e molecular têm 

proporcionado avanços nos conhecimentos relacionados as 

neoplasias, permitindo uma melhor compreensão das 

alterações clínicas e histológicas, agressividade e recorrência 

dessas lesões (PÉREZ-DE-OLIVEIRA et al., 2019). 
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CARACTERÍSTICAS 

HISTOLÓGICAS 

VALOR 

Componente intracístico < que 20% 2 

Presença de invasão neural 2 

Presença de necrose 3 

Mitoses (4 ou 10  por 10 campos em 

maior aumento) 

3 

Presença de anaplasia celular 4 

GRAU VALOR 

TOTAL DE 

PONTOS 

BAIXO 0-4 

INTERMEDIÁRIO 5-6 

ALTO 7-14 

Figura 3. Sistema de classificação histológica dos Carcinomas mucoepidermóide 

segundo Auclair et al., 1992 

Fonte: adaptado de OMS (2017) 

 

Buscando entender melhor o CME, alguns estudos 

mostraram, através da biologia celular, a existência de 

alterações genéticas (translocações) envolvendo os 

cromossomos 11 e 19 causando uma fusão gênica entre os 

genes MECT1 (mucoepidermoid carcinoma translocated 1), 

também conhecido como CRTC1(regulated transcriptional 

coactivator), e MAML2 (member of the Mastermind-like gene 

family) em grande parte dos CME (BULLERDIEK et al, 1988; 

TONON et al, em 2003). E, através de estudos contínuos 

pesquisadores observaram que a fusão gênica CRTC1-MAML2 
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não era comum a todos os CME, e que a ocorrência dessa 

translocação e fusão gênica estariam ligadas à um melhor 

prognóstico (CHEN et al., 2015; KANG et al., 2016; PÉREZ-DE-

OLIVEIRA et al., 2019).  

Chen et al. (2015) também identificaram a fusão CRTC1-

MAML2 e que esta fusão está altamente ligada ao CME, tendo 

funções oncogênicas e mediando funções dependentes ou 

independentes de CREB (regulated transcription co-activator). 

Esses autores, identificaram também que o transcrito fusionado 

CRTC1-MAML2 regula genes que codificam fatores de 

transcrição específicos em pelo menos uma porcentagem dos 

CMEs que exibem a fusão, e que estes genes não se 

encontraram alterados em CMEs sem a presença da fusão. Os 

autores sugerem que para melhorar os resultados clínicos 

obtidos em pacientes que receberão tratamento para CME seria 

necessária uma compreensão melhor da fusão CRTC1-MAML2 

quanto as alterações na sua sinalização e abordagens 

moleculares alvo-específicas para aprimorar o tratamento de 

pacientes portadores de CME positivos para a fusão 

oncogênica. 

Techavichit et al. (2016) analisaram a translocação em 

pacientes pediátricos e em todos os casos encontraram a fusão 

gênica MECT1-MAML2., mostrando um curso clínico não 

agressivo e excelente prognóstico. 

Kang et al. (2016), utilizando a técnica de FISH, 

mostraram que a translocação MECT1-MAML2 esteve presente 

em 88% dos casos de CME, incluindo alguns casos de alto grau 

como descrito em outros estudos.  

Saade et al. (2016), através de um estudo de uma 

revisão retrospectiva com 90 pacientes com CME, usando 

método de FISH, observaram que a fusão CRTC1-MAML2 

ocorreu em 56% dos casos e que a fusão esteve mais presente 
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em CME de grau intermediário. Concluíram que a fusão 

CRTC1-MAML2 é uma informação importante para o 

diagnóstico, mas não para o prognóstico do CME já que em 5 

anos de proservação não observaram diferença no 

comportamento clínico entre os casos positivos e negativos 

para a fusão. 

Em um estudo recente de Pérez-de-Oliveira et al. (2019), 

os resultados sustentam que a detecção da translocação 

CRTC1-MAML2 parece ser útil como um fator prognóstico no 

CME, mas que devido algumas limitações do estudo, ficou difícil 

uma recomendação clínica direcionada. E sugerem mais 

estudos sobre a fusão CRTC1-MAML2 para que esta possa ser 

um marcador de prognóstico no CME de glândulas salivares. 

O Nrf2 foi descrito por Moi et al. (1994) como um fator de 

transcrição, membro da subfamília do cap’n’cola (CNC) de 

fatores de transcrição, que apresentava um domínio que se 

ligava ao DNA, sua expressão era elevada nos tecidos não 

hematopoiéticos e exercia importante função, mas que naquele 

momento ainda não se sabia qual seria esta função. Ele 

apresenta 6 domínios referidos de Neh1 a Neh6, sendo que 

Neh1 contém a região CNC-bZIP, que é responsável pela 

especificidade de ligação ao DNA (XIANG et al., 2014).   

O Nrf2 é um componente essencial de defesa celular 

contra agressões endógenas e exógenas, incluindo o estresse 

oxidativo. Atua regulando a expressão de várias proteínas de 

resposta ao estresse (NA E SURH, 2014). Ele está localizado 

no citoplasma celular onde sua atividade é reprimida pela 

proteína Keap1 (Kelch-like ECH-associated protein 1) em 

condições fisiológicas. Ocorrendo um aumento de espécies 

reativas de oxigênio (ROS), o Nrf2 é fosforilado e dissocia-se 

da Keap-1 e se desloca para o núcleo. Uma vez no núcleo, o 

Nrf2 liga-se ao ARE (elementos de resposta antioxidante) 
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ativando a transcrição de genes que codificam enzimas 

antioxidantes e proteínas citoprotetoras, bem como proteínas 

de reparo do DNA (MURAKAMI E MOTOHASHI, 2015).  

Apesar do seu papel na defesa celular, estudos têm 

demostrado que níveis de Nrf2 estão elevados em diversos 

tipos de neoplasias malignas. O aumento da produção de 

proteínas codificadas pelo Nrf2 pode fornecer às células 

tumorais vantagens no crescimento, metástase e resistência a 

quimioterapia (PAN et al., 2014; XIANG et al., 2014, ZHANG et 

al., 2015). 

Alguns estudos vêm correlacionando o Nrf2 e as 

metaloproteinases (MMPs), com o NRF2 podendo atuar 

diretamente na expressão de algumas MMPs (PAN et al., 2014; 

XIANG et al., 2014, ZHANG et al., 2015, TERTIL et al., 2015).  

As MMPs, são enzimas proteolíticas que degradam os 

componentes da matriz extracelular mediando atividades como 

migração celular, diferenciação, proliferação, apoptose, 

reações inflamatórias, angiogênese e agregação de plaquetas 

podendo modificar vias de sinalização celular tanto em 

ambientes fisiológicos como em condições patológicas 

(HADLER-OLSEN et al., 2014).  

Estudos in vitro de Tertil et al. (2015) demonstraram que 

uma sobrexpressão de HOX-1 em xenoenxertos de NCL-H292 

(linhagem de células do carcinoma mucoepidermóide de 

pulmão) implantados em camundongos, diminuiu a expressão 

de MMPs. Quando se retirava HOX-1 do eixo Nrf2-HOX-1 

notava-se uma sobrexpressão de Nrf2 e de MMPs, indicando 

que a regulação das MMPs pode ser importante em relação ao 

CME. Os autores relataram que, ao contrário do que a literatura 

tem demonstrado, no CME de pulmão de células não pequenas 

a ativação do fator Nrf2-HOX1 exerce efeitos antitumorais, 

atenuando a proliferação do tumor, e este efeito pode estar 
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atribuído a HOX-1 que parece ser um importante mediador da 

ação do Nrf2. Desta forma, propuseram que o eixo Nrf2-Hox-1 

possa ser uma das principais vias moleculares que contribuem 

para as apresentações clínicas relativamente brandas do CME 

de pulmão de células não pequenas, diminuindo a expressão 

das MMPs e a resposta inflamatória tanto no microambiente do 

tumor como nos nichos metastáticos. Portanto Nrf2 e Ho-1 

podem representar potenciais alvos terapêuticos no tratamento 

do câncer (NA E SURH, 2014). 

Entre as lesões que podem ser incluídas no diagnóstico 

diferencial do CME, é importante citar a mucocele, adenoma 

pleomórfico, sialometaplasia necrozante, hemangioma 

cistadenoma e o cistadenocarcinoma (NEVILLE et al, 2016; 

GUEVARA-CANALES et al., 2016).  

A ressonância magnética é um importante exame de 

imagem que auxilia na identificação de massas tumorais 

localizadas na região de glândulas salivares (REBOURS et al., 

2017). 

Em relação ao tratamento do CME o desafio é 

estabelecer um consenso sobre como tratar, pois, devido sua 

raridade, torna-se difícil estudos com um número grande de 

casos, principalmente os de grau intermediário e alto grau 

(FANG et al., 2019). 

O tratamento estabelecido pela maioria dos 

pesquisadores é realizado através da ressecção cirúrgica do 

tumor estabelecendo uma margem de segurança e podendo 

associar a radioterapia, nos casos de alto grau, como 

tratamento adjuvante, já que com os avanços tecnológicos é 

possível poupar estruturas normais adjacentes ao tumor que 

antes eram destruídas ou danificadas durante o tratamento 

radioterápico (TROSMAN et al, 2015; ZEIDAN et al., 2015; 

MORSE et al., 2018). A radioterapia adjuvante tem mostrado 
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benefícios na sobrevida de pacientes com tumores de 

tamanhos maiores que 4cm (GUEVARA-CANALES et al., 

2016). 

Mas antes de qualquer tratamento é importante a 

avaliação de fatores como localização, aspectos clínicos e grau 

histopatológico da lesão. E apesar da quimioterapia não estar 

totalmente comprovada no tratamento do CME de glândulas 

salivares, em casos de metástase ela tem sido utilizada como 

tratamento adjuvante (JANET-OFELIA et al., 2017). 

Os tumores de baixo grau, os quais são os mais 

comumente encontrados em pacientes pediátricos, apresentam 

um excelente prognóstico com poucas recidivas e raras 

metástases exibindo uma taxa de sobrevida após 5 anos de 

mais de 90%. Entretanto, nos tumores de alto grau observa-se 

um índice elevado de recidivas e metástases, com um 

prognóstico ruim e consequentemente sobrevida diminuída, 

sendo o grau do tumor um importante preditor de sobrevida em 

pacientes pediátricos com CME (Cockerill et al, 2016; Morse et 

al, 2018). 

O envolvimento local dos linfonodos foi relatado em 30 a 

50% dos CEM adultos e nas metástases distantes em 5% a 

15% dos casos, mas os casos de doença metastática tendem a 

ser raros em pacientes pediátricos. Nos adultos, o pulmão é o 

local mais comum de metástase, e raramente são relatadas 

metástases cerebrais e ósseas. No estudo de Techavichit et al. 

(2015), o envolvimento local dos linfonodos ocorreu em apenas 

um dos 14 pacientes e não foi encontrada metástase à distância 

em nenhum dos pacientes. Embora tenha sido relatado um 

aumento na captação de imagens PET / CT no CME pediátrico 

e adulta, não está claro se essa modalidade de imagem tem 

algum papel adicional na avaliação dessa doença. Foi 

identificado transcritos de fusão MECT1 / MAML2 em todos os 
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testes pacientes com MEC. Em contraste com outros relatos 

pediátricos em que o baixo grau foi o tipo histopatológico mais 

comum de MEC, o MEC de grau intermediário foi o tipo 

histológico mais comum entre nossos pacientes. No entanto, o 

resultado permaneceu excelente (TECHAVICHIT ET al., 2016). 

A radioterapia nos CME pediátricos, não está totalmente 

definida devido à raridade da doença. E para desenvolver um 

protocolo é necessário estudo com um número maior de casos 

(TECHAVICHIT et al., 2016). 

Em uma análise de 588 casos de câncer pediátrico de 

glândula salivar, foram determinados padrões de pacientes, 

tumores e fatores de tratamento e fatores que são 

independentemente preditivos do recebimento da terapia 

adjuvante foram identificados. Além disso, foi descoberto que, 

após o controle das características do paciente e do tumor, o 

tratamento com cirurgia mais radioterapia adjuvante foi 

associado à melhora da glândula salivar em comparação à 

cirurgia isolada. Até onde se sabe, isso representa a maior 

análise de câncer pediátrico salivar até o momento (MORSE et 

al., 2018). 

Morse et al. (2018) também observaram uma recorrência 

muito maior (75%) dos CME de glândulas salivares menores 

quando comparados com os CME de parótida em pacientes 

pediátricos. Os autores suspeitaram que esse aumento pode 

ser devido ao número menor de CME em glândulas salivares 

menores. 

Os fatores associados à diminuição da sobrevida 

segundo o estudo de Rajasekaran e colaboradores (2018) são:  

aumento da idade, comorbidades, estágio patológico avançado, 

tumores de alto grau e margens cirúrgicas positivas. Neste 

estudo o sexo (feminino), foi o único fator associado à melhora 

da sobrevida. 
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Os carcinomas de glândulas salivares na infância 

apresentam um excelente prognóstico, apesar das possíveis 

recidivas (REBOURS et al., 2017). 

Com os recentes avanços na biologia molecular, com 

sequenciamento, estudos vem apresentando mais sobre a 

biologia de neoplasias de glândula salivar, podendo ajudar no 

diagnóstico, tratamento e prognóstico. Em relação a terapia 

com radiação, é importante investigar o impacto dessas 

alterações genéticas e o risco da terapia por radiação nos 

resultados do tratamento (ZEIDAN et al.,2015). 

Embora o carcinoma mucoepidermóide da glândula 

salivar seja a neoplasia maligna mais comum da glândula 

parótida, ainda é um tumor raro com falta de grandes estudos 

populacionais, necessitando de um consenso na literatura 

sobre algumas diretrizes importantes (REBOURS et al, 2017). 

 

CONCLUSÕES 

 

Embora a prevalência de neoplasias malignas na 

cavidade oral de pacientes pediátricos não seja alta, ela 

apresenta mortalidade e morbidade, principalmente quando 

descoberta tardiamente. Crianças e adolescentes constituem 

cerca de um terço da população mundial e seu estado de saúde 

é muito importante, afinal essas crianças representam o futuro. 

Devemos garantir um crescimento e desenvolvimento 

saudáveis para essas crianças. Nas últimas quatro décadas, 

houve um progresso extremamente significativo no diagnóstico 

e tratamento de neoplasias malignas. Uma porcentagem alta de 

crianças e adolescentes podem ser curados se diagnosticados 

precocemente e tratados em centros especializados.  
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RESUMO: As lesões pigmentadas na cavidade oral podem ser 
hamartomatosas como os nevos, as máculas melanóticas, o 
melanoacantoma e as melanoses raciais; os pigmentos 
reacionais são a hemossiderina, a lipoidose e a pigmentação 
exógena; e como lesões neoplásicas, o melanoma. O presente 
trabalho, tem por objetivo realizar um estudo retrospectivo de 
lesões pigmentadas em cavidade oral ao longo de 10 (dez) 
anos de observação. Também visa determinar as variáveis 
segundo sexo, idade e localização anatômica. Foi realizado um 
levantamento de dados de pacientes portadores de lesões 
pigmentadas orais submetidos à biópsia no período de 2009 a 
2019 no curso de Odontologia da Universidade Federal do Rio 
Grande do Norte. De um total de 3.730 lesões foram 
selecionadas 103, sendo os nevos os mais prevalentes (59 
casos), seguido das máculas melanóticas (20 casos) e das 
melanoses raciais (13 casos) dentre outros. A natureza da 
pigmentação foi essencialmente endógena. As lesões 
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pigmentadas acometeram todas as faixas etárias, tendo como 
pico de incidência a terceira e a sexta décadas de vida; o lábio 
foi notadamente o sítio anatômico recorrente e o sexo feminino, 
o mais afetado tanto nas lesões pigmentadas endógenas como 
exógenas. Em nossa casuística, portanto, as lesões 
pigmentadas foram pouco frequentes em cavidade oral, sendo 
os nevos pigmentados seu principal representante. É 
necessário o conhecimento dos aspectos clínico-patológico 
dessas lesões pelo cirurgião-dentista tendo em vista que sua 
aparência clínica pode mimetizar um melanoma. 
Palavras-chaves: Pigmentos. Melanócitos. Boca. Nevos. 
Melanoma. 
 
INTRODUÇÃO 

 

Os pigmentos são definidos como substâncias coloridas, 

alguns sendo constituintes naturais das células, enquanto 

outros são anormais e se acumulam nas células em 

determinadas circunstâncias. Eles podem ser endógenos, 

sintetizados no próprio corpo ou exógenos, originando-se fora 

do corpo (WOO, 2013).  

Os pigmentos endógenos são oriundos de substâncias 

que fazem parte da organização corporal, como produtos 

específicos da atividade celular. Já os exógenos têm origem do 

exterior, que introduzida no organismo por ingestão, inalação 

ou inoculação, se depositam nos tecidos, funcionando como 

corpos estranhos, sendo fagocitados por macrófagos ou 

drenados por vasos linfáticos (LAIMER et al.,2018). 

Considerando a natureza das lesões pigmentadas orais, 

os principais pigmentos endógenos de origem hamartomatosa 

(alterações não neoplásicas que causam crescimento 

desordenado) são os nevos, as máculas melanóticas, o 

melanoacantoma e as melanoses raciais, já os reacionais são 
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a hemossiderina e a lipoidose, e os neoplásicos o melanoma. 

Os pigmentos exógenos são representados comumente pelas 

lesões de natureza reacional como as tatuagens por amálgama 

e o acúmulo de outras substâncias estranhas ao corpo como o 

grafite e metais pesados (DE CAMARGO MORAES et al., 

2017). 

Segundo Neville et al., 2016, lesões pigmentadas são 

comuns em cavidade oral, e os principais exemplos são: 

coleção de sangue, depósitos metálicos e melanina. As 

autênticas pigmentações melânicas podem ocorrer por variação 

da normalidade, de origem racial, sequencial a distúrbios 

hormonais, inflamatórias e algumas vezes, iatrogenicamente. 

Dentre as lesões melanocíticas, citam-se o melanoacantoma 

oral, a mácula melanótica bucal, a pigmentação melânica racial, 

o lentigo e os nevos melanocíticos com suas variantes 

(PENNACCHIOTTI; OVIEDO; ORTEGA-PINTO, 2018). 

Algumas neoplasias pigmentadas cutâneas podem 

envolver a mucosa oral. A lesão deste grupo frequentemente 

relatada é o melanoma. Esta neoplasia encontra-se com uma 

prevalência de 0,5% de todos os tumores malignos orais 

(ROSEBUCH et al., 2019), embora a incidência seja baixa o 

prognóstico para os casos relatados é sombrio, com altas taxas 

de mortalidade mesmo com medidas terapêuticas agressivas 

(TAVARES et al., 2018; ROSEBUCH et al., 2019). 

Diante do exposto o presente trabalho tem por objetivo 

realizar um estudo retrospectivo de lesões pigmentadas de 

cavidade oral ao longo de 10 (dez) anos de observação na 

UFRN, curso de Odontologia. 

 

MATERIAIS E MÉTODOS 
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Trata-se de um estudo retrospectivo, quantitativo e 

observacional realizado por meio do levantamento dos 

prontuários das biópsias de pacientes portadores de lesões 

bucais pigmentadas atendidos no Curso de Odontologia, e na 

Faculdade de Medicina da Universidade Federal do Ceará 

(UFC) no módulo de Cabeça e Pescoço no período de 2009 a 

2019. 

Uma extensa revisão bibliográfica foi realizada para 

subsidiar o sistema de divisão das lesões pigmentadas 

empregados no trabalho, como também para comparar os 

resultados encontrados com o que a literatura científica mundial 

descreve. Os bancos de dados e bibliotecas virtuais utilizados 

foram o Scielo, Medline e PubMED no período de 2014 a 2019. 

Os descritores usados foram Pigmentos, Melanócitos, Boca, 

Nevos e Melanoma. Livros consagrados de autores em 

Patologia Oral, publicados nos últimos 06 anos, também foram 

usados como literatura complementar. 

Dados sobre o diagnóstico histopatológico, localização 

anatômica da lesão, sexo e idade de lesões pigmentadas orais 

foram retirados dos prontuários dos pacientes no referido 

período. As lesões foram separadas em grupos de acordo com 

o agente pigmentador (endógeno ou exógeno) de acordo com 

Woo, 2013; e consideradas as variáveis de localização 

anatômica, sexo e faixa etária. 

Foram incluídas neste estudo todas as lesões que 

apresentavam qualquer pigmento macroscópico, confirmado 

pelo exame histopatológico, e aquelas identificadas 

secundariamente ao diagnóstico principal. Ressalta-se também 

que as lesões selecionadas foram apenas de cavidade oral e 

lábio (incluindo os achados em mucosa nos ossos gnáticos). As 

lesões em pele (mesmo em pele da face) foram excluídas do 
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trabalho, ressalvados nos casos em que o material analisado 

fosse mucocutâneo (vermelhão do lábio incluindo a pele 

adjacente). 

Os dados coletados foram analisados por meio de 

estatística descritiva compreendendo a determinação de 

frequências absolutas e as correspondentes proporções. A 

associação entre variáveis categóricas foi verificada pelos 

testes de Fisher e do Qui-quadrado. Em todas as análises foi 

considerado nível de significância de 95% com p<0,05 e 

utilizado o software GraphPad Prisma, versão 8.0. 

O projeto foi encaminhado para o Comitê de Ética em 

Pesquisa da Faculdade de Medicina da Universidade Federal 

do Ceará – CEP, o qual regulamenta pesquisa em seres 

humanos, recebendo a aprovação, sob número do protocolo 

151/11. 
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RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Foram diagnosticadas 3.730 lesões orais no período de 

2009 a 2019, sendo encontradas 103 pigmentadas, 

apresentando uma incidência proporcional de 2,75%.  

A lesão mais frequente foi o nevo melanocítico, com suas 

variantes, apresentando 59 casos catalogados. Seguidamente 

as máculas melanóticas com 20 casos e as melanoses orais 

com 13 casos. Das lesões malignas associadas a pigmentos 

apenas o melanoma foi encontrado como representante, com 5 

casos diagnosticados, sendo 01 desses diagnósticos 

decorrentes de metástase do melanoma previamente existente 

em pele. 

Assim das 103 lesões, 97 foram benignas e apenas 5 

malignas, correspondendo a 95,1% de lesões benignas e 4,9% 

de malignas.  

O agente pigmentador endógeno, composto 

principalmente pela melanina, estava presente na maioria das 

lesões (95,1%) com 97 casos.  

O sexo feminino foi marcadamente o mais afetado com 

um total de 74 casos e o sexo masculino com 29 casos. 

Analisando separadamente as lesões quanto ao seu agente 

pigmentador, foi verificado que as exógenas possuíam uma 

discreta diferença numérica entre os sexos com 3 casos para o 

feminino e 2 para o masculino. Em relação aos pigmentos 

endógenos verificou-se a ocorrência de 71 casos no sexo 

feminino e 27 no masculino, sendo estatisticamente significante 

(p= 0,0012) (Figura 1).  
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Figura 1. Dados expressos como frequência absoluta e 

analisados pelo teste de Fisher. Foi constatado diferença 

estatisticamente significante entre o agente pigmentador 

endógeno e o sexo (P=0,0012) 

 

As lesões pigmentadas apresentaram ampla distribuição 

etária, com pico de incidência entre a terceira e sexta década 

de vida. Este comportamento foi verificado tanto em relação ao 

total de lesões como, separadamente, dentre as lesões 

pigmentadas endógenas e exógenas, sendo estatisticamente 

significante no grupo de lesões causadas por pigmentos 

endógenos (p= 0,0004) (Figura 2). 
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Figura 2. Dados expressos como frequência absoluta e 

analisados pelo teste do qui-quadrado. Foi constatado 

diferença estatisticamente significante entre o agente 

pigmentador endógeno e a idade (P=0,0004) 

A localização anatômica das lesões pigmentadas mais 

prevalente foi o lábio, seguido do palato e mucosa jugal. 

Comparando-se separadamente as 5 lesões mais incidentes, 

os nevos apresentaram alta predileção pelo lábio, as máculas 
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melanóticas pelo palato, as melanoses pela mucosa jugal e a 

tatuagem por amálgama pelo rebordo alveolar. O melanoma 

mostrou distribuição equitativa dentre os diversos sítios 

anatômicos descritos. A análise estatística da localização 

anatômica mostrou significância tanto nas lesões pigmentadas 

endógenas quanto exógenas com p=0,0074 (Figura 3).  
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Figura 3. Dados expressos como frequência absoluta e 

analisados pelo teste do qui-quadrado. Foi constatado diferença 

estatisticamente significante entre os agentes pigmentadores 

endógenos (*) e exógenos (**) e as localizações anatômicas 

p=0,0074. 

 

Estudos epidemiológicos acerca das lesões 

pigmentadas são escassos na literatura mundial, possivelmente 

pela baixa incidência das mesmas. Tavares et al., 2018, 

apresentaram uma análise retrospectiva de lesões 

pigmentadas ao longo de 64 anos de observação com 458 

casos. Já no presente levantamento a casuística foi de 103, 

porém ressalta-se que o autor supracitado teve uma casuísta 

muito maior que no presente estudo, podendo, com uma 

amostra maior, fazer associações estatísticas com menos viés 

de limitação de casos.  

* 

** 
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A maioria dos trabalhos apresentam as lesões 

pigmentadas em séries isoladas, e notadamente os nevos, 

constituem-se os mais prevalentes em cavidade oral. 

(PENNACCHIOTTI; OVIEDO; ORTEGA-PINTO, 2018; SEITZ; 

DINH; YOON, 2017; LAIMER et al.,2018).  

Salienta-se a importância dos nevos como lesão 

pigmentada mais prevalente em pele e membranas mucosas, 

descritos na literatura, embora seja mais frequente na primeira 

que na segunda (TAVARES et al.,2018). O termo genérico 

refere-se a malformações mucocutâneas de natureza congênita 

ou do desenvolvimento, e podem surgir no epitélio de superfície 

ou em qualquer tecido conjuntivo subjacente. Assim sendo, 

podemos dividir, portanto, os nevos pigmentados clinicamente 

como adquirido, azul ou congênito. E esses, por sua vez, 

podem ainda ser classificados quanto à aparência histológica 

como mucoso, juncional ou composto (NEVILLE et al., 2016). 

Dos nevos existentes o mais prevalente é o nevo 

melanocítico adquirido ou mola comum. Esta lesão é uma 

proliferação benigna e localizada de células originadas na crista 

neural, normalmente chamadas de células névicas. Esses 

nevos evoluem através de vários estágios clínicos, que estão 

relacionados à aparência histológica. A apresentação inicial é 

uma mácula marrom ou negra demarcada com menos de 6mm 

de diâmetro (chamada microscopicamente de nevo juncional). 

As células névicas podem proliferar durante anos e produzir 

uma pápula elevada, de consistência macia e superfície lisa, 

chamado de nevo composto (TAVARES et al.,2018).  

Os nevos melanocíticos intraorais são relativamente 

incomuns e aparecem, na sua maioria, no palato, fundo de saco 

e gengiva. Apresentam predileção pelo sexo feminino na faixa 

etária de 35 anos. (NEVILLE et al.,2016).  
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As melanoses em pele são manchas escuras de 

coloração castanhas a marrom, geralmente pequenas, mas que 

podem chegar a alguns centímetros de tamanho. Elas surgem 

apenas nas áreas que ficam expostas ao sol, como a face, o 

dorso das mãos e dos braços, o colo e os ombros. São mais 

frequentes em pessoas de pele clara. Quando ocorre em 

mucosa oral, a literatura descreve fármacos e outras 

substâncias químicas como agentes causadores da melanose 

(ROSEBUSH; BRIODY; CORDELL, 2019). 

O melanoacantoma oral é uma condição rara que se 

apresenta clinicamente como uma mácula pigmentada 

representando a contraparte intrabucal do melanoacantoma 

cutâneo. Os casos documentados mostram uma acentuada 

predileção por mulheres negras localizadas com maior 

frequência na mucosa jugal, lábios e palato. Apesar de sua 

etiopatogênese ser incerta, seu comportamento clínico sugere 

ser uma lesão do tipo reacional (ROSEBUSH; BRIODY; 

CORDELL, 2019; PENNACCHIOTTI; OVIEDO; ORTEGA-

PINTO, 2018).  

A mácula melanótica oral é uma pigmentação plana e 

marrom da mucosa produzida pelo aumento localizado na 

deposição de melanina e, possivelmente, do número de 

melanócitos, com causa ainda não esclarecida. Diferentemente 

das efélides cutâneas (sardas), a mácula melanótica não 

depende da exposição ao sol (NEVILLE et al., 2016). 

Dentro das pigmentações não melânicas, podem ser 

citados os pigmentos associados à ingestão, ao contato ou a 

aspiração de metais pesados. A literatura descreve seis tipos 

principais: antracose (sais de carbono), siderose (óxidos de 

ferro), argiria (sais de prata), bismuto (ingestão do metal de 

mesmo nome), tatuagem (feita por sais de enxofre, mercúrio, 
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ferro, amálgama e outros corantes) e saturnismo (contaminação 

por sais de chumbo). Do grupo acima se destacam as tatuagens 

por amálgama como a mais prevalente em mucosa bucal. Esta 

substância constitui-se como material restaurador permanente, 

muito empregado na Odontologia (LAIMER et al., 2018). 

O amálgama, quando usado apenas como material para 

procedimentos da dentística, oferece poucas chances de 

causar pigmentação na mucosa oral, contudo ressalta-se que 

as faces livres de dentes posteriores restaurados com o 

amálgama são estatisticamente mais suscetíveis a causar 

pigmentação na mucosa adjacente, tendo em vista que o 

contato direto com a mucosa predispõe ao acúmulo deste 

material (ROSEBUSH; BRIODY; CORDELL, 2019). 

Pela sua prevalência, a melanina é o pigmento endógeno 

mais estudado. Ela caracteriza-se por ser produzido nos 

melanócitos na camada basal do epitélio e é transferido para 

queratinócitos adjacentes por meio de organelas ligadas à 

membrana chamadas melanossomas. Também é sintetizado 

pelas células do nevo, que são derivados da crista neural e são 

encontrados na mucosa oral e na pele (LAMBERTINI et al., 

2019).  

Dependendo da localização e quantidade de melanina 

nos tecidos, a pigmentação induzida por melanina pode ser de 

cor preta, cinza, azul ou marrom. A pigmentação oral de 

melanina foi relatada mesmo entre indivíduos da população 

africana de pele escura com prevalência de 100% e em 

asiáticos variando entre 30% a 98%. Os diferentes tipos de 

melanina são a eumelanina, feomelanina, melanina de tipo 

misto, neuromelanina e oximelanina. Sendo induzidos por 

diversos fatores extrínsecos aos indivíduos (LAMBERTINI et al., 

2019). 
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Dentre estes fatores incluem-se vários medicamentos, 

hormônios, contraceptivos orais, agentes quimioterapêuticos 

como ciclofosfamida, busulfan, bleomicina e fluorouracil, 

transquilizadores, antimaláricos como clofazamina, cloroquina, 

amodiaquina, agentes antimicrobianos como minociclina, 

agentes antirretrovirais, zidovudina e antifúngicos como 

cetaconazol (LAMBERTINI et al., 2019). 

Palato e gengiva são os locais mais comumente 

afetados. Além das alterações da mucosa, os dentes em 

adultos e crianças podem apresentar uma coloração azulada 

devido ao uso de minociclina / tetraciclina. A patogênese 

subjacente à pigmentação relacionada ao medicamento pode 

ser categorizada como ocorre devido à deposição de 

metabólitos ou medicamentos na derme e epiderme, deposição 

aprimorada de melanina com ou sem aumento de melanócitos, 

alterações pós-inflamatórias na mucosa induzidas por 

medicamentos, especialmente se os medicamentos induzirem 

uma reação liquenóide oral e metabolismo bacteriano, 

isoladamente ou em combinação, podem resultar em 

pigmentações orais (NEVILLE et al., 2016) 

O uso do tabaco também é um importante fator indutor 

de lesões pigmentadas melanocíticas. Esse hábito pode ser 

amplamente classificado como tabaco fumado e tabaco sem 

fumaça. Pode ocorrer em até um em cada cinco fumantes, 

especialmente mulheres que tomam pílulas anticoncepcionais 

ou fazem reposição hormonal. A pigmentação gengival em 

crianças também tem sido associada ao tabagismo passivo de 

pais e outros adultos que fumam com frequência próximo dos 

indivíduos pré-puberais (TAVARES et al., 2018).  

É importante também ressaltar que no vírus da 

imunodeficiência humana (HIV), a pigmentação melanocíticas 
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também pode ser induzida pelo vírus ou pela medicação em uso 

do paciente. Nessa infecção, o sistema imunológico é 

desregulado, o que leva ao aumento de mediadores 

inflamatórios como interleucina (IL) -1, (IL) -6, fator necrótico 

tumoral (TNF) α, que por sua vez causa uma resposta febril, 

como um resultado do qual o hormônio estimulador de α 

melanócitos (MSH) é liberado da hipófise anterior. Isso se opõe 

à febre induzida por IL-1, 6, TNF, α. O αMSH é um potente 

estimulador de melanócitos, e a IL-1 regula positivamente a 

expressão do receptor de MSH pelos melanócitos (TAVARES 

et al., 2018).  

Portanto, o mecanismo natural do corpo para controlar a 

febre e a inflamação leva à liberação de αMSH, que contribui 

para lesões pigmentadas em pacientes com HIV (WOO, 2013). 

Já os nevos melanocíticos intraorais apesar de serem 

relativamente incomuns em boca quando comparados com o 

total de lesões em cavidade oral, acometem com frequência o 

palato, fundo de saco e gengiva (LAIMER et al.,2018; CHO et 

al., 2017). No presente estudo, o lábio foi o sítio anatômico mais 

comum seguido do palato e mucosa jugal, mostrando-se 

discordante da literatura. 

Com relação à ocorrência em homens e mulheres, os 

nevos acometem mais o sexo feminino (NEVILLE et al.,2016), 

dados concordantes com os deste estudo, onde os nevos 

melanocíticos intraorais apareceram, preferencialmente, entre 

as mulheres. 

  A média de idade de ocorrência desta lesão névica é em 

torno dos 35 anos (NEVILLE et al., 2016), corroborando os 

achados encontrados neste estudo que mostraram um pico de 

incidência entre a terceira e sexta década de vida, com média 

de 40 anos. 



CASUÍSTICA DE LESÕES PIGMENTADAS ENDÓGENAS E EXÓGENAS EM 

BOCA: ANÁLISE RETROSPECTIVA DE 10 ANOS DE OBSERVAÇÃO 

234 
 

Como os nevos possuem comportamento biológico 

benigno, porém variável, deve-se ressaltar o diagnóstico 

diferencial e o acompanhamento dessas lesões quanto ao 

potencial de transformação maligna em melanoma, que embora 

raro em mucosa oral possui prognóstico desfavorável 

(CONTALDO et al.,2019). 

Os melanomas intraorais são descritos na literatura 

como única lesão melanocítica maligna de cavidade oral e de 

prognóstico sombrio, podendo representar a disseminação de 

um melanoma inicialmente cutâneo (LAIMER et al., 2018). 

Vários autores comentam acerca da baixa incidência do 

melanoma na mucosa oral e sua correlação com nevos 

preexistentes (CONTALDO et al.,2019). Dados semelhantes 

foram encontrados nesta série verificados pela rara incidência 

desta neoplasia sendo um dos casos uma metástase 

representando um agravo de um melanoma cutâneo. 

Além das lesões pigmentadas supracitadas enfatizam-se 

outras condições de importância como as máculas melanóticas, 

as melanoses e o lentigo simples são frequentemente 

encontradas na boca (HASSONA et al.,2016). Com exceção do 

lentigo, as demais lesões foram verificadas em nosso estudo, 

corroborando com a literatura. 

Em relação as máculas melanóticas, elas podem ocorrer 

em qualquer idade, tanto em homens como em mulheres, tendo 

uma predileção para as mulheres de 2:1. A idade média dos 

pacientes é de 43 anos. A região mais acometida é o vermelhão 

do lábio, seguida pela mucosa jugal, gengiva e palato. No 

presente estudo as máculas foram encontradas em ambos os 

sexos com forte predileção pelo sexo feminino numa proporção 

de 3:1, a região anatômica mais acometida foi o palato com uma 

média de idade de 40 anos (LAIMER et al., 2018). 
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Vale salientar que as máculas melanóticas podem 

representar agravos de algumas síndromes como, por exemplo, 

a Laugier-Hunziker, que também está associado melanoníquia 

estriada e a síndrome de Peutz-Jeghers, uma doença 

autossômica dominante onde as máculas melanóticas 

(múltiplas e ao redor dos orifícios naturais) ocorrem em lábio e 

região genital (LAIMER et al.,2018). 

As lesões pigmentadas exógenas normalmente descritas 

pela literatura são representadas por acúmulo de substâncias 

químicas como, por exemplo, metais pesados (FERREIRA et 

al., 2015). Destes, a literatura relata frequentemente o 

amálgama, pois este material é bastante utilizado nos 

procedimentos de dentística e no passado também foi usado 

para obturação retrógada em endodontia (LAIMER et al.,2018).  

As tatuagens estão fortemente relacionadas a restaurações em 

faces livres de dentes posteriores, tendo, portanto, grande 

associação com o rebordo alveolar (FERREIRA et al.,2015). A 

literatura não descreve, no entanto, dados epidemiológicos 

consistentes com relação às tatuagens por amálgama no 

tocante ao sexo e faixa etária. (YELAMOS et al., 2017). 

No presente trabalho encontramos 4 casos de tatuagens 

por amálgama representando 80% de todas as lesões 

pigmentadas exógenas desta série. O rebordo alveolar foi 

marcadamente mais atingindo, comparado às demais 

localizações anatômicas, corroborando com a literatura 

presente. Houve predileção pelo sexo feminino na proporção de 

3:1. O pico de incidência foi entre a terceira e sexta década de 

vida. 

 Além das tatuagens por amálgama encontramos um 

caso de pigmentação associado ao grafite que é extremamente 

incomum, afetando principalmente a mucosa jugal, 
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corroborando com casos descritos na literatura (DE CAMARGO 

MORAES et al., 2017). 

CONCLUSÕES 

As lesões pigmentadas orais são raras sendo o nevo 

melanocítico o principal representante, seguido pela mácula 

melanocítica e melanose raciais.  

O sexo feminino foi o mais afetado incidindo 

predominantemente na faixa etária de 31 a 60 anos, em todos 

os grupos de lesões por pigmentação endógena ou exógena. O 

sítio de acometimento mais prevalente foi o lábio. 
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RESUMO: A radioterapia é uma forma terapêutica amplamente 
utilizada para o tratamento das neoplasias malignas da cabeça 
e pescoço. Porém, apesar da sua eficácia, altas doses de 
radiação em área de cabeça e pescoço promove algumas 
complicações, dentre elas estão a mucosite, candidose, 
disgeusia, cárie por radiação, trismo, osteorradionecrose, 
xerostomia. A gravidade das complicações orais pode ser 
influenciada pela dose, campo e modo de administração da 
radiação. O objetivo do estudo foi realizar uma revisão de 
literatura acerca das complicações orais em pacientes 
submetidos à radioterapia. Através da literatura pesquisada, foi 
possível concluir que a radioterapia está associada a diversas 
reações adversas, afetando a qualidade de vida dos pacientes 
e muitas vezes causando interrupções no andamento do 
tratamento. Por isso, é imprescindível que os pacientes em 
tratamento radioterápicos sejam acompanhados pelo cirurgião 
dentista a fim de que possa prevenir ou controlar a ocorrência 
dessas complicações.   
Palavras-chave: Neoplasia de cabeça e pescoço. 
Radioterapia. Complicações orais.  
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INTRODUÇÃO 

 

Os tumores da região de cabeça e pescoço representam 

um grupo de neoplasias de tecidos moles ou duros que 

acometem o trato aero digestivo superior (INCA, 2014), sendo 

o câncer a nível de cavidade oral e faringe ocupam o oitavo 

lugar entres os dez tipos mais prevalentes (SIEGEL RL, 2018). 

Atualmente, as modalidades terapêuticas mais comuns são as 

cirurgias, a radioterapia e a quimioterapia, que podem ser 

aplicadas de forma exclusiva ou concomitantes (COHEN EE et. 

al, 2016). 

A radioterapia (RT) é uma modalidade de tratamento que 

utiliza doses de radiação ionizante para destruir ou impedir a 

proliferação de células tumorais. O tratamento ionizante não é 

seletivo e atinge também células saudáveis (MIRANDA; 

SOUZA, 2015). A unidade de medida da radiação é o gray (Gy). 

Os indivíduos com neoplasias de cabeça e pescoço geralmente 

recebem uma dose entre 50 e 70 Gy, essa dose é aplicada de 

maneira fracionada, dividida em um intervalo de tempo que 

varia entre cinco a sete semanas, uma vez ao dia, durante cinco 

dias da semana, com doses diárias de aproximadamente 2Gy 

(MARQUES, 2015). A partir das doses de 10Gy os efeitos 

colaterais podem aparecer, ocorrendo de forma aguda, que 

ocorrem durante o curso do tratamento ou nas semanas 

imediatas e em geral são reversíveis ou tardias, que podem 

ocorrer meses ou anos após a radioterapia, são comumente 

irreversíveis, resultando em piora na qualidade de vida 

(MARQUES, 2015). 

A radioterapia utiliza da radiação ionizante para 

destruição ou impedimento da multiplicação de células 
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tumorais, interagindo com os tecidos para criar efeitos químicos 

gerando um processo inflamatório e morte das células 

neoplásicas (INCA, 2019). Ela apresenta três objetivos 

principais, o curativo que é utilizada para extinguir todo o tumor, 

o remissivo, quando o objetivo é reduzir parte do tumor ou 

quando complementar outro tratamento (quimioterapia e 

cirúrgico), e o sintomático, que é reduzir as dores localizadas 

do paciente (PAULA JM; SAWADA NO, 2015). 

Existem diversas técnicas de RT que estão disponíveis 

para o tratamento de cabeça e pescoço, sendo as mais 

conhecidas à externa e interna. A externa pode ser 

administrada utilizando diferentes técnicas, entre elas estão: 

 Radioterapia Convencional (RT2D) ou em duas dimensões, no 

qual utiliza aplicando altas doses de radiações ionizantes na 

área que contorna o local tumoral (MARTA et al., 2014). 

Radioterapia Conformada ou Tridimensional (RT3D) é uma 

forma avançada de transmissão de radiação, utiliza imagens 

tridimensionais como tomografia computadorizada (CT), 

ressonância magnética (RM) ou Tomografia por emissão de 

pósitrons (PETCT) e as transfere para o computador de 

planejamento, criando uma imagem tridimensional do tumor, 

possibilitando inúmeros feixes de radiação de intensidade 

uniforme que possam ser conformados exatamente para o 

delineamento determinado da área alvo, com as margens de 

segurança determinadas (OLIVEIRA HF, 2014). 

Radioterapia com Modulação da Intensidade do Feixe (IMRT) é 

uma avançada modalidade de Radioterapia em três dimensões. 

Permite a concentração de altas doses de radiação que vão se 

subdividindo e adquirindo intensidades diferentes para que a 

dose chegue no volume alvo com melhor conformação de 
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distribuição, minimizando as doses nos tecidos sadios 

adjacentes de forma muito eficaz, buscando a redução das 

toxicidades ao tratamento (OLIVEIRA HF, 2014) e Radioterapia 

Guiada por Imagem (IGRT).   

Neste contexto, a radioterapia é eficiente para o controle 

dos tumores de cabeça e pescoço, sendo utilizada na maioria 

dos casos, com o objetivo de restringir o potencial reprodutivo 

das células cancerígenas, contudo, a eficiência da radioterapia 

é obtida à custa de graves toxicidades aos tecidos e estruturas 

anatômicas adjacentes aos tumores, pois ela não se restringe 

somente ás células tumorais, com isso, acarreta inúmeros 

efeitos colaterais que afetam a boca. (STOJAN P et al., 2017; 

PAULA JM, SAWADA NO, 2015). 

O tratamento radioterápico apresenta muitas 

complicações orais, sua gravidade depende da área e região 

irradiadas, da dose e da resposta individual do paciente, e 

podem ser caracterizadas como agudas ou crônicas 

(BARROSO et al., 2015). As complicações agudas são as que 

se manifestam nas primeiras semanas de tratamento e os 

sintomas mais frequentes são disfagia, disgeusia, xerostomia, 

infecções oportunistas, trismo e mucosite. Já as complicações 

crônicas são as manifestadas meses ou anos após a 

radioterapia, que são as cáries por radiação, infecções, dor e 

osteorradionecrose (ANDERSON L., 2014; KATSURA K; AOKI 

K., 2015).  

Antes do início da radioterapia é importante que o 

paciente consulte o cirurgião dentista para que seja realizado 

um tratamento odontológico preventivo e curativo a fim de evitar 

complicações orais durante e após a radioterapia (SILVA L, 

BARBOSA B; MATOS M., 2014). O tratamento odontológico 
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deve ser adaptado e individualizado de acordo com as 

necessidades e condições dos pacientes (FERNANDES IS, 

FRAGA CPT, 2019). 

O Cirurgião Dentista é de extrema importância no 

acompanhamento de pacientes em tratamento radioterápico, 

pois irá prevenir e minimizar os riscos de complicações e 

realizar controle dos efeitos colaterais bucais da radioterapia, 

melhorando sua qualidade de vida.  

Portanto, o trabalho tem como objetivo realizar uma 

revisão de literatura acerca das complicações orais em 

pacientes submetidos à radioterapia. 

 

MATERIAIS E MÉTODO 

 

 O estudo trata-se de uma revisão da literatura com análise 

qualitativa dos dados sobre as complicações orais em pacientes 

em tratamento radioterápico na região de cabeça e pescoço. 

Foi realizado um levantamento de artigos científicos que 

abordavam o tema nas bases de dados: PubMed e Scielo, no 

período de 2014 a 2019. Foram selecionados estudos dos 

últimos cinco anos, por se considerar uma fonte de literatura 

cientifica mais atual. A busca foi realizada através dos seguintes 

descritores: Radioterapia; manifestações orais; Neoplasias de 

cabeça e pescoço.   

Quanto aos critérios de inclusão, foram selecionados artigos e 

revisões publicadas no período entre 2014 e 2019, em 

português, inglês ou espanhol, que abordavam o tema sobre 

pacientes submetidos à radioterapia de cabeça e pescoço e 

suas complicações orais.  
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Foram excluídos os artigos que não estavam disponíveis 

na íntegra e estudos publicados em periódicos não indexados 

às bases de dados selecionadas, relatos de casos e série de 

casos.  

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

A partir da busca realizada obteve-se na base de dados 

PubMed, um total de 531 artigos foram encontrados na primeira 

busca sem nenhuma restrição de data e idioma, já quando foi 

na busca restrita aos últimos 5 anos, somente 128 artigos foram 

encontrados, após a leitura dos títulos e resumos, apenas 21 

artigos responderam aos critérios de seleção da amostra. Na 

base Scielo quando foi usada a busca sem restrição foram 

identificados 50 artigos e quando se aplicou a busca o período 

de 2014-2019 foram identificados 27 artigos, dos quais apenas 

13 respondam aos critérios deste estudo/pesquisa. A partir dos 

textos encontrados, foram pesquisadas referências citadas no 

artigo e incluiu mais 7 artigos. De modo que o total final de 

artigos incluídos no estudo foi de 41, conforme demostrado no 

fluxograma 1. Os resultados devem ser apresentados de forma 

escrita, tabelas, gráficos e fotos seguindo a formatação 

orientada acima. Os resultados devem ser discutidos e sempre 

que possível comparados com o que tem na literatura já 

publicada. 
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Figura 1. Busca inicial nas bases de dados com a amostra 

inicial, artigos excluídos e amostra final 

Fonte: Autoria Própria 

 

Impacto das radiações sobre a função salivar 

As glândulas salivares são os principais tecidos orais 

atingidos pela radiação ionizante durante o tratamento de 

radioterapia, elas possuem funções serosas, mucosas e mistas. 

O fluido salivar se dar pelas glândulas salivares maiores 

(Parótida, Submandibular, Sublingual) e várias glândulas 

menores. O mecanismo de secreção salivar é controlado pelo 

sistema nervoso autônomo e suas ramificações parassimpática 

(colinérgico) e simpática (adrenérgico) (TOMMASI E LIMA, 

2014).  

A saliva é um fluido necessário para a manutenção da 

saúde oral, desempenhando função de reparação tecidual, 

controle da microbiota oral, manutenção do pH neutralizando a 

acidez, maturação do esmalte dental e proteção contra 

desmineralização do mesmo (GOULART et al., 2016). As 

modificações produzidas nas glândulas salivares incluem 

Busca inicial 
com 581 
artigos

144 artigos 
excluidos 

Total de 41 
artigos 

incluidos 

7 artigos 
incluidos 

Critérios de 
exclusão 

Critérios de 

inclusão 
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degeneração acinosa e adiposa, além de fibrose, com 

acentuada diminuição do fluxo salivar e aumento da 

viscosidade da saliva. São observados aumentos significativos 

nas concentrações de osmolaridade, viscosidade, proteína, 

sódio e cloreto (TANASIEWICZ; HIDELBRANDT; 

OBERSZTYN, 2016; MOHSIN et al., 2017). Alterações na 

composição da saliva decorrentes da radioterapia, reduz o fluxo 

salivar, o ph salivar e a capacidade tampão, além de alterações 

na atividade das amilases e IgA, ocorrendo consequente 

acidificação do meio. Também ocorrem alterações dos diversos 

eletrólitos como cálcio, potássio, sódio e fosfato. Criando 

condições favoráveis para a implantação e proliferação de 

microrganismos bucais. Dessa forma, tornando os pacientes 

mais suscetíveis a uma série de patologias (GAETTI et al., 

2015; TANASIEWICZ; HIDELBRANDT; OBERSZTYN, 2016; 

MOHSIN et al., 2017). 

As células das glândulas salivares são extremamente 

radiossensíveis e geralmente recebem doses primárias e 

secundárias de radiação, provocando uma fibrose glandular 

imediatamente após a irradiação e se intensifica até o final do 

tratamento, provocando rápida redução do fluxo salivar e 

aumento da viscosidade da saliva. Os ácinos serosos logo na 

primeira sessão são prejudicados, enquanto que os mucosos 

são mais radiorresistentes. Com aproximadamente 10 sessões 

de radioterapia (20Gy), cerca de 80% da função salivar é 

perdida, podendo ser o dano irreversível para as glândulas 

salivares quando a dose da radioterapia é maior que 30 Gy (DE 

BARROS DA CUNHA et al., 2015). Os danos irreversíveis 

causados às glândulas salivares levam a alterações tanto nas 

propriedades quanto no fluxo salivar. 
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A xerostomia ou sensação de boca seca é definida como 

uma manifestação clínica em consequência ou não da 

disfunção das glândulas salivares, alterando as propriedades 

viscoelásticas da saliva ocasionando uma redução na 

lubrificação da boca (PINNA et al., 2015).   

Sua etiologia e fatores modificantes são variáveis, como 

problemas psicológicos, Doença de Alzheimer, Diabetes 

Mellitus, Síndrome de Sjögren, Infecção por HIV, tratamento 

neoplásicos, Síndrome de Sjogren e os efeitos da radioterapia 

(JENSEN et al., 2014). O desenvolvimento da xerostomia em 

pacientes em tratamento de radioterapia depende de múltiplos 

fatores, como a dose e frequência da radioterapia, local e 

volume irradiado, idade, condições sistêmicas do paciente e 

tratamentos associados (GAETTI et al., 2015).  

  O diagnóstico depende principalmente de uma criteriosa 

avaliação clínica, na qual observa-se a mucosa, o estado de 

hidratação a existência de saliva sob a língua e seu aspecto 

macroscópico, se há presença de lesões em tecidos moles, 

cáries, entre outros. O diagnóstico precoce possibilita que se 

estabeleçam estratégias de manejo que favorecem a redução 

das complicações proporcionando uma melhor qualidade de 

vida para os pacientes. (GOULART et al., 2016). 

Existem diversos protocolos para o tratamento e 

prevenção da xerostomia, como acupuntura, fármacos, terapia 

com lasers de baixa intensidade, toxina botulínica e diversos 

métodos mecanoestimuladores. As alternativas de tratamento 

visam aliviar o desconforto oral, mantendo a boca úmida, assim, 

a abordagem terapêutica empregada varia conforme as 

características individuais (GONZÁLEZ ARRIAGADA WA et al., 

2018). Entre os agentes farmacológicos, destaca-se a 
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amifosfina, utilizado como citoprotetor com finalidade na 

redução dos efeitos indesejáveis da radioterapia, por isso, 

utiliza-se 200mg/m² antes da sessão, pois fornece 

radioproteção para as glândulas salivares quando grande parte 

delas estão envolvidas no campo de radiação (VIVES SOLER; 

LOPEZ LOPEZ; JANES SALAS, 2017). 

 A acupuntura pode ser usada como estratégia de 

tratamento para pacientes que irão realizar radioterapia de 

cabeça e pescoço, pois um estudo feito por Ghazzaoui et al. 

(2016) sugere que a acupuntura influencia o sistema nervoso 

autônomo, estimulando assim as glândulas salivares a liberar 

quantidades aumentadas de neuropeptídios que, por sua vez, 

podem causar dilatação dos vasos sanguíneos e aumento da 

secreção salivar. Foi possível constatar que pacientes 

submetidos à acupuntura tiveram um aumento na produção de 

saliva e consequentemente aumento do fluxo salivar 

(GOULART et al., 2016). Dentre os benefícios da acupuntura 

nos pacientes com xerostomia, estão o aumento do fluxo 

salivar, melhoria durante a alimentação, proporcionando uma 

melhor qualidade de vida (PALMA et al. 2017).  

Já a hiposalivação é a redução da saliva estimulada e 

não estimulada, fazendo a mesma perder suas propriedades 

lubrificante, tornando-se aderente aos dentes e à mucosa 

(LOPEZ JORNET et al., 2014). A diminuição da saliva pode 

levar o paciente a desconfortos orais generalizados, disfagia, 

disgeusia, distonia, halitose, fissuras, ardor nos lábios e na 

língua, e têm um aumento do índice de cárie quando 

comparados com a restante população. O diagnóstico pode ser 

feito através da sialometria (mede a quantidade de saliva 

produzida em relação ao tempo) e o tratamento pode variar 
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desde a utilização de estimulantes a substitutos salivares, 

embora sejam tratamentos paliativos, estes oferecem melhores 

condições funcionais, mastigação, deglutição e fonação para o 

paciente (ULLOA B; FREDES, 2016).  

A hipossalivação severa está associada ao 

desenvolvimento de cáries cervicais, devido ao acumulo de 

placa bacteriana em face vestibular dos incisivos inferiores, 

cúspides dos dentes laterais e classe V de Black em todos os 

dentes (TANASIEWICZ et al., 2016), frequentemente 

observadas em pacientes tratados com radioterapia de cabeça 

e pescoço (cáries de radiação) (SILVA et al., 2016). 

 

Mucosite Oral 

A mucosite oral é caracterizada pela reação inflamatória 

ocasionada em 40% a 100% nos pacientes em tratamento 

radioterápico afeta a mucosa bucal não queratinizada, sua 

manifestação inicia na segunda semana de radioterapia. 

(PADMINI et al., 2014; DE BARROS DA CUNHA et al., 2015). 

Sua gravidade depende da dose da radiação. Após duas 

semanas de tratamento, com doses diárias de 2Gy, o paciente 

já sente os sinais e sintomas clínicos da complicação que 

permanece por várias semanas após o término da radioterapia 

(LALLA et al., 2014). 

Apresenta-se como lesões inflamatórias, inicialmente 

como eritemas evoluindo para lesões ulceradas 

pseudomembranosas, com sensibilidade que varia de um 

simples incômodo à dores intensas, de acordo com o grau de 

severidade, sendo sua classificação do grau 0 ao 4. Os 

sintomas incluem dor, disgeusia e disfagia (DE BARROS DA 

CUNHA et al., 2015). A mucosite oral é a complicação mais 
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debilitante do tratamento, pois, suas consequências afetam 

negativamente a qualidade de vida do paciente, podendo 

provocar uma piora no prognóstico, pois, aumenta o risco de 

infecções sistêmicas, agrava lesões bucais pré-existentes e 

dificulta a ingestão de alimentos, prejudicando a nutrição e a 

hidratação do paciente, podendo ser um fator que comprometa 

a terapia utilizada ou até indique a interrupção da mesma 

(LALLA et al., 2014). 

 

 
Figura 2. Lesões de mucosite oral  

Fonte: Própria, 2018 

 

O tratamento mais utilizado inclui cuidados atenuantes 

como uma boa higiene oral, uso de colutórios bucais, anti-

inflamatórios e prevenção de infecções secundárias, às vezes, 

com antibioticoterapia (FREITAS et al., 2014). O uso de laser 

de baixa potência é uma tecnologia usada para tratar e prevenir 

a mucosite, pois é não invasivo, em que pode modular a 

densidade de energia ou fluência. Atua aumentando 

microcirculação local, produção de adenosinotrifosfato (ATP), 
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síntese de proteínas e nível de cálcio intracelular, com isso, 

estimula a células cicatriciais, acelerando o processo de reparo 

e reduzindo o processo inflamatório agudo (SILVA et al., 2016; 

FERREIRA AFE; VELOSO IM; GUEDES CCFV, 2019). 
 

 
Figura 3. Mucosite oral grau 3 estágio inicial e após 28 dias do 

tratamento com laser de baixa potência 

Fonte: Própria, 2018 

 

Trismo 

 

O trismo é caracterizado como uma limitação na 

amplitude de movimento e mobilidade reduzida da mandíbula 

com comprometimento da função mandibular. Durante o 

tratamento de radioterapia, os músculos temporais, masseter e 

pterigoide medial e a articulação temporomandibular podem ser 

afetados, pois ficam na área da radiação podendo provocar 

alterações inflamatórias e, posteriormente fibrose, diminuição 

dos movimentos mandibulares, acarretando uma disfunção 

temporomandibular. O trismo pode provocar dificuldades 
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dificuldade na abertura de boca, restringindo a alimentação, 

deglutição e fonação, além de prejudicar a realização da higiene 

bucal adequada e o tratamento odontológico (SROUSSI et al., 

2017). 

 

Disgeusia  

 

 A disgeusia é outra complicação oral bem relatada na 

literatura, sendo definida como alteração ou diminuição do 

paladar devido a danos no epitélio oral ou papilas gustativas. 

Esta complicação ocorre por volta da primeira ou segunda 

semana de radioterapia, ocorrendo piora ao longo das 

semanas, afetando o limiar do sabor, ingestão de alimentos e a 

mastigação que pode resultar em perda de peso e piora na 

qualidade de vida do paciente (PALMIERI M et al., 2019) as 

alterações de paladar ocorrem em todos os pacientes em 

diferentes graus, pois dependerão da dose de radiação 

recebida. Essas alterações atingirão sua proporção máxima por 

volta da sexta semana (WONG et al., 2014).  

 

Cárie por radiação 

 

Uma das primeiras consequências da radioterapia é o 

desenvolvimento de cárie. A cárie de radiação é um processo 

carioso rápido e desenfreado, pois a radiação exerce um efeito 

direto sobre os dentes, tornando mais susceptíveis a 

descalcificação. Nesses casos, as lesões frequentemente 

tornam-se severas nas regiões cervicais e incisais dos dentes 

e, se não tratadas, podem progredir rapidamente. Esta 

complicação desenvolve principalmente devido a disfunção das 
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glândulas salivares e hipossalivação (DOBROS et al., 2016; 

GUPTA N et al., 2015).  

Elas podem aparecer nos primeiros três meses após 

tratamento radioterápico, por isso, é importante a prevenção o 

que pode ser feito através de um bom tratamento odontológico 

pré-radioterapia, avaliação dental frequente e cuidados trans e 

pós radioterapia, que inclui o uso de fluoreto autoaplicável 

(GUPTA N et al., 2015). 

 

Osteorradionecrose 

  

 A osteorradionecrose é uma das sequelas mais 

preocupantes, pois é uma condição inflamatória que resulta em 

necrose isquêmica do osso consequente a hipovascularização 

e hipóxia, induzida pela radiação. O osso afetado apresenta um 

tecido hipóxico e hipocelular com osso necrótico exposto, 

ulceração, dor, secreção purulenta, edema, trismo, parestesia, 

fístulas orocutâneas e em alguns casos pode até ocorrer fratura 

patológica da mandíbula (HANLEY; COOPER, 2017). 

Relaciona-se especialmente com exodontias realizadas pouco 

tempo depois do tratamento radioterápico, ou qualquer outro 

tipo de trauma em que o osso traumatizado pode fraturar e/ou 

evoluir para necrose devido ao comprometimento de suas 

funções biológicas (CHOUINARD A et al., 2016).  

 O tratamento no estágio inicial é conservador, com objetivo 

de limitar a progressão da lesão, e consistem na higiene bucal, 

cuidados locais, terapêutica medicamentosa e cirurgia limitada. 

Em estágios mais avançados quando há a presença de sinais 

e sintomas como: dor persistente, trismo, fístula cutânea ou 

fratura patológica, muitas vezes é necessária uma atuação mais 
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radical, como a ressecção completa de osso e reconstrução por 

enxerto de segmento ósseo vascularizado (BARON et al., 

2016). 

 

CONCLUSÕES  

 

O tratamento com radioterapia é muito utilizado para 

neoplasias malignas de cabeça e pescoço, com melhora da 

sobrevida dos pacientes. Entretanto, através da literatura 

pesquisada, foi possível concluir que esta forma terapêutica 

está associada a diversas reações adversas, afetando a 

qualidade de vida dos pacientes e muitas vezes causando 

interrupções no andamento do tratamento. Por isso, é de 

fundamental importância que os pacientes oncológicos sejam 

submetidos a uma avaliação odontológica antes do início do 

tratamento e que possa ser acompanhado por cirurgiões 

dentistas durante o tratamento, pois o cirurgião dentista irá 

orientar e prevenir incidências de complicações orais. 
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RESUMO: De acordo com o Instituto Nacional de Câncer 
(INCA), a estimativa da incidência de câncer no Brasil, para os 
anos de 2018 e 2019, é de, aproximadamente, 60 mil novos 
casos. O câncer pode ser tratado através dos procedimentos 
cirúrgicos, da quimioterapia e da radioterapia, de forma isolada 
ou por meio da associação entre esses tratamentos. Essas 
terapias são denominadas de antineoplásicas e apresentam 
efeitos adversos que podem repercutir, principalmente, na 
cavidade bucal. O objetivo desse capítulo foi realizar uma 
revisão de literatura, fundamentada em artigos científicos 
publicados entre os anos de 2015 e 2019, nas bases de dados, 
PubMed e Scielo, discorrendo sobre o impacto dos cuidados 
odontológicos em pacientes oncológicos, enfatizando a 
importância da inserção do cirurgião-dentista na equipe 
multidisciplinar de atendimento oncológico. Nesse estudo, 
pode-se observar que as principais complicações orais são a 
mucosite oral e o trismo, e que a saúde bucal tem uma 
influência significativa no desenvolvimento e na evolução 
dessas patologias, ou seja, os efeitos adversos podem ser 
minimizados com o tratamento odontológico prévio e 
orientações para a manutenção da saúde bucal. Portanto, 
recomenda-se a inserção do cirurgião dentista ao ambiente 
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hospitalar para a execução de medidas que integrem o 
protocolo de atendimento do paciente oncológico. 
Palavras-chave: Assistência Odontológica para Doentes 
Crônicos. Saúde Bucal. Oncologia Integrativa. 
 
INTRODUÇÃO 

 

O câncer é definido como um crescimento anormal e 

desordenado das células, promovendo uma competição, entre 

o tecido neoplásico e o tecido saudável, por energia e substrato 

nutricional (FAZA; BRUM, 2018). De acordo com o Instituto 

Nacional de Câncer (INCA), a estimativa da incidência de 

câncer no Brasil, para os anos de 2018 e 2019, é de, 

aproximadamente, 60 mil novos casos. A Organização Mundial 

da Saúde (OMS) revela que, no mundo, 14 milhões de pessoas 

estão diagnosticadas com algum tipo de neoplasia maligna e 

estima que esse número aumente para 21 milhões em 2030 

(OMS, 2018). O tratamento do câncer inclui procedimentos 

cirúrgicos, quimioterapia e radioterapia, de forma isolada ou 

através da associação desses tratamentos (PROC, 2019). 

A quimioterapia (QT) atua de maneira inespecífica, pois 

tem a capacidade de agir em diferentes fases do ciclo celular, 

atuando em células com rápida proliferação celular. Esse 

processo promove a destruição tanto de células malignas 

quanto de células benignas (DUARTE, 2018). O efeito tóxico da 

quimioterapia pode promover reações agudas ou tardias. As 

reações agudas ocorrem durante o tratamento, sendo frequente 

em mucosa bucal, pois atingem os tecidos com alta taxa de 

renovação, enquanto as reações tardias, manifestam-se após o 

término do tratamento e têm predileção por órgãos com 

especificidade celular como os ossos e os músculos (FAZA; 

BRUM, 2018).  
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A radioterapia é uma terapêutica com radiação ionizante, 

amplamente utilizada nos tratamentos oncológicos, seja de 

maneira isolada ou adjuvante à procedimentos cirúrgicos ou 

quimioterápicos. O seu mecanismo de ação ocorre durante o 

ciclo celular, repercutindo de forma mais intensa nos tecidos 

com maior atividade mitótica, por isso, está associada a 

complicações orais nos músculos da mastigação. A radiação 

emitida promove a destruição celular, a atrofia e a fibrose do 

tecido muscular acometido. Dessa forma, a radiação pode 

ocasionar a formação de fibrose tecidual, espasmos 

musculares e limitação de abertura bucal e, em situações mais 

severas, o trismo (CAETANO, 2016). 

Os fármacos utilizados nessas terapias podem 

apresentar ação direta na mucosa bucal através da circulação 

sanguínea ou ação indireta por meio da secreção das 

substâncias pela saliva. Esses mecanismos podem estar 

relacionados a redução do potencial mitótico do epitélio da 

mucosa e da renovação das células da camada basal do 

epitélio, gerando atrofia ou ulceração na mucosa. Essa 

exposição da mucosa contribui para o aparecimento de 

patologias na região bucal. Entre os fatores determinantes da 

severidade dessas patologias, cita-se o estado de saúde geral 

e bucal, o tipo e o grau de malignidade do câncer, assim como 

a dose dos medicamentos e a duração do tratamento (ARAUJO 

et al., 2015).  

Estima-se que as crianças submetidas ao tratamento do 

câncer apresentam mais chances de desenvolverem reações 

como a mucosite, a xerostomia e o sangramento gengival, pois 

são o período de intensa atividade do desenvolvimento do 

órgão dentário. Durante a odontogênese, os odontoblastos pré-

secretores passam por um processo de rápida divisão celular, 



CUIDADOS ODONTOLÓGICOS EM PACIENTES SUBMETIDOS À TERAPIA 

ANTINEOPLÁSICA 

260 
 

tornando-os mais susceptível aos efeitos negativos da radiação. 

De forma sequencial, ocorre a formação e o crescimento dos 

cristais de esmalte a partir de íons de cálcio e fósforo obtidos 

das fibrilas de colágeno calcificadas, se por acaso, esse 

processo for alterado, a mineralização do esmalte é 

comprometida e, clinicamente, apresenta-se como manchas 

opacas, tornando os elementos dentários mais susceptíveis as 

lesões cariosas. A radioterapia pode afetar, também, o 

processo de formação do dente, resultando em dentes com 

tamanhos menores que o padrão de normalidade, sendo 

denominado de microdontia, e raízes fusionadas, a redução do 

número raízes (PROC, 2019).  

Por isso, é fundamental a atuação odontológica antes e 

durante a terapia antineoplásica, uma vez que, as complicações 

orais podem promover uma piora no prognóstico. Buscando 

minimizar os problemas causados pelos tratamentos 

antineoplásicos, recomenda-se uma avaliação das estruturas 

da cavidade oral através do exame intraoral antes do início do 

tratamento. Com isso, um programa de cuidados preventivos irá 

reduzir a incidência dessas complicações (FAZA; BRUM, 2018). 

Assim, o objetivo deste trabalho é revisar a literatura 

sobre a influência dos cuidados odontológicos em pacientes 

submetidos as terapias oncológicas.  

 

MATERIAIS E MÉTODO 

 

Trata-se de uma revisão da literatura que objetivou 

descrever sobre os artigos selecionados, analisando-os e 

realizando uma síntese sobre os seus resultados e suas 

principais contribuições sobre a temática abordada.  
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A seleção dos artigos para a amostra ocorreu através do 

acesso as bases de dados, Scientific Electronic Library Online 

(SciELO) e Medical Publications (PubMed). Para a pesquisa, 

foram utilizados os descritores “Assistência Odontológica para 

Doentes Crônicos (Dental Care For Chronically III) ”, “Serviço 

Hospitalar de Oncologia (Oncology Service, Hospital) ”, 

“Neoplasias (Neoplasms) ” e “Odontologia (Dentistry) ” com o 

operador booleano “And”. Os descritores foram extraídos da 

terminologia Descritores em Ciências da Saúde (DeCS) da 

Biblioteca Virtual em Saúde (BVS). 

Inicialmente, a análise dos estudos ocorreu por meio de 

leituras exploratórias dos títulos e respectivos resumos. 

Posteriormente, os conteúdos dos artigos foram analisados, 

integralmente, para a seleção das informações. 

Entre os critérios de inclusão foram considerados a 

disponibilidade dos artigos completos que fossem relacionados 

ao objetivo da pesquisa, nos idiomas Português e Inglês, do tipo 

estudo clínico randomizado, estudo longitudinal, estudos de 

coorte (prospectivo e retrospectivo), indexados nas bases de 

dados referidas, no período de 2015 a 2019.  

Durante o processo de seleção, foram excluídos artigos 

do tipo revisão de literatura e comentário, observacional 

transversal, estudos realizados em animais, bem como, artigos 

cujo objeto de estudo principal não visasse os cuidados 

odontológicos em pacientes submetidos a terapia 

antineoplásica. Dessa forma, 4 estudos integraram essa 

revisão.  
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Quadro 1:  Fluxograma sobre a pesquisa dos estudos. 

 
Fonte: arquivo pessoal, 2019 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Os quatro estudos que constituíram essa revisão foram 

publicados entre o período de 2017 e 2018, em inglês. A análise 

sobre os tipos de estudos demonstra que dos 4 artigos 

selecionados, 25% (n=1) são caso-controle, 50% (n=2) ensaios 

clínicos e 25% (n=1) estudo de coorte. 

 

 

 
Quadro 2: Descrição dos artigos selecionados de acordo com o autor, o 

ano de publicação, o tipo de estudo e o objetivo do artigo 

Bases de 
dados:

PubMed e 
SciElo

Descritor:

Assistência 
Odontológica para 
Doentes Crônicos 
(Dental Care For 
Chronically III) Descritor:

Serviço Hospitalar 
de Oncologia 

(Oncology Service, 
Hospital) AND 
Odontologia 
(Dentistry) 

Descritor:

Neoplasias 
(Neoplasms) 

AND 
Odontologia 
(Dentistry)

Total de 
artigos:

PubMed: 174

SciELO: 18

Fora do  
enquadramento 
metodológico:

188 artigos excluídos

4 
artigos 
incluído

s
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Autor Ano Tipo de estudo Objetivo 

 

Santos et al. 

 

2017   

 

 Caso-controle 

Avaliação do impacto da saúde 

bucal em pacientes com câncer 

de cabeça e pescoço após 

radioterapia.  

 

Gobbo et al. 

  

2017 

Ensaio clínico 

randomizado, 

multicêntrico e 

controlado 

Demonstrar a eficácia da PBM 

em pacientes oncológicos 

pediátricos. 

 

Sohn et al. 

 

 

2018 

Ensaio clínico 

randomizado 

Efeitos dos cuidados 

profissionais de higiene bucal em 

pacientes com câncer de cabeça 

e pescoço durante a 

radioterapia. 

 

Li et al. 

 

2018 

Estudo de 

coorte 

(Prospectivo)  

 

Eficácia clínica de um dispositivo 

projetado para facilitar a abertura 

bucal máxima em pacientes com 

câncer de cabeça e pescoço e 

FSO. 

Legenda:  PBM (Fotobiomodulação), MO (Mucosite Oral), FSO (Fibrose 

Submucosa Oral). 

Fonte: arquivo pessoal, 2019 

 

Entre as principais complicações das terapias 

oncológicas, manifestadas na cavidade bucal, foram citadas a 

mucosite oral, a fibrose dos tecidos musculares e os edemas 

das mucosas, a dor e a dificuldade para deglutição e fala. Além 

da necrose dos tecidos moles, a diminuição do fluxo salivar, a 

cárie por radiação e a osteorradionecrose. Essas alterações 

influenciaram a saúde dos indivíduos, comprometendo os 

aspectos nutricionais, sociais e globais do paciente (SANTOS 

et al., 2017). 

Segundo Sohn et al. (2018), pacientes com câncer de 

cabeça e pescoço apresentam efeitos colaterais resultantes do 

tratamento como, por exemplo, a mucosite oral, a qual, 
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promove desconforto e dor. A dor causada pela mucosite 

dificulta a realização dos cuidados de higiene bucal pelos 

próprios pacientes, pois a presença de lesões ulceradas causa 

desconforto durante práticas como a escovação. Portanto, 

sugere-se que durante terapias como a radioterapia, seja 

disponibilizado uma equipe odontológica para orientação dos 

cuidados e, se necessário, realização da higiene bucal. 

Baseado nessa situação, Santos et al. (2017) afirma que o 

diagnóstico das condições bucais e os cuidados relacionados a 

higiene bucal devem integrar o tratamento do câncer, 

enfatizando a importância da atuação de uma equipe 

multidisciplinar.  

O estudo de Sohn et al. (2018) relata que o processo de 

diminuição do fluxo salivar acontece a partir da primeira semana 

de radioterapia, e que esse processo é acelerado quando a 

glândula parótida está localizada na área que receberá a 

radiação. A saliva apresenta diversas funções para o organismo 

e para a mucosa bucal e, entre essas funções, a mais benéfica 

para a saúde bucal é a sua capacidade tamponante. Dessa 

forma, a saliva é uma solução que impede que ocorram 

variações bruscas do potencial Hidrogeniônico (pH) em uma 

determinada faixa de alteração de ácido ou de base no meio 

bucal. Com a redução do fluxo salivar, essa função é 

comprometida, potencializando a suscetibilidade de formação 

do biofilme bacteriano, fator de risco para cárie induzida por 

radiação.  

A pesquisa de Santos et al. (2017) foi constituída por, no 

total, 75 pacientes, atendidos na faculdade de Odontologia de 

Bauru da Universidade de São Paulo, divididos em grupo de 

estudo e grupo de controle. O grupo de estudo (GE) foi formado 

por 30 pacientes com câncer de cabeça e pescoço após a 
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radioterapia, combinada ou não com a quimioterapia, enquanto 

45 pacientes pertenciam ao grupo de controle (GC), sem 

histórico de câncer e não apresentavam nenhum 

comprometimento sistêmico, para a avaliação da condição oral. 

A condição oral foi avaliada de acordo com o índice CPO-D 

(Dentes Cariados, Dentes Perdidos e Restaurados), índice 

periodontal comunitário (IPC), associado a análise do uso e 

necessidade de próteses.  

Para avaliar a condição oral, CPOD da população foi 

calculado dividindo a soma dos valores individuais de CPOD 

pelo número de pacientes examinados, resultando na 

classificação da atividade dos processos cariosos, enquanto, o 

IPC foi aplicado com uma sonda periodontal recomenda pela 

OMS, um espelho dental plano e uma espátula de madeira 

descartável, com uma iluminação adequada. Sobre a 

reabilitação oral, foi considerado o tipo e local da prótese, 

mandibular ou maxilar, de acordo com os espaços protéticos 

correspondentes aos dentes perdidos, observados no exame 

intraoral (SANTOS et al., 2017).  

De acordo com o estudo de Santos et al. (2017), os 

pacientes obtiveram uma incidência de 96,6% de doença 

periodontal com uma diferença significativa no IPC entre GE e 

GC (p <0,01), demonstrando que o estado de saúde do 

periodonto é um motivo de preocupação nesse grupo, pois com 

o grau de infecção pode evoluir para a perda dentária. Em 

relação a atividade de cárie, o CPO-D variou de 17 a 28, com 

mediana de 24 no GE, e entre 12 a 32, com mediana de 18 no 

GC. A diferença entre SG e GC foi estatisticamente significante 

(p <0, 001). Sobre a avaliação do edentulismo, 96,7% do GE e 

77,8% do GC necessitaram de reabilitação oral com próteses 

dentárias. A partir desses resultados, considera-se que a 
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atividade de cárie, o índice de doença periodontal e a incidência 

de edentulismo são altos nesses pacientes, por isso, é 

fundamental o atendimento odontológico em indivíduos 

submetidos à radioterapia na região de cabeça e pescoço, pois 

o tratamento promove muitos efeitos adversos na cavidade 

bucal, principalmente se situações como a cárie e a doença 

periodontal já estiverem presentes. 

O ensaio clínico randomizado de Sohn et al. (2018) 

ocorreu por meio da análise de prontuários e da realização de 

exames orais, antes da realização da radioterapia, nos 

pacientes com câncer de cabeça e de pescoço. O estudo foi 

constituído por 27 participantes, agrupados aleatoriamente em 

um grupo de experimental (GE) e um grupo de controle (GC) a 

partir da ordem de visitas ao Departamento Odontológico. 

Dessa forma, o GE recebeu o atendimento odontológico, 

incluindo uma educação sobre os hábitos de higiene bucal e a 

aplicação de verniz fluoretado, uma vez por semana, durante a 

terapia radioterápica, já o GC também recebeu a aplicação de 

verniz fluoretado durante a radioterapia, embora, com apenas 

uma única sessão de educação, realizada na primeira visita 

realizada ao Departamento de Odontologia. Nos dois grupos 

foram realizados exames orais para avaliar o índice da placa e 

o estado gengival, a aplicação de verniz fluoretado para a 

remineralização do esmalte dentário e, pesquisa nos 

prontuários, para obtenção das informações referentes à idade, 

tabagismo, etilismo, tipo de câncer, dosagem e frequência de 

radioterapia.  

Todos os elementos dentários foram avaliados, exceto 

os terceiros molares, quanto a presença de cárie dentária e 

ausência dos dentes. Se o participante apresentasse alguma 

perda dentária, os dentes adjacentes eram examinados, se por 
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acaso, os elementos dentais adjacentes também estivessem 

ausentes, a área correspondente era excluída. O índice de 

placa e índice gengival foram pontuados em uma escala de 4 

pontos, variando de 0 a 3 pontos. A avaliação foi realizada de 

acordo com o índice de placa: 0, sem placa, 1, um filme de placa 

aderente à margem gengival livre e à área adjacente do dente, 

que não foi visível através da inspeção, mas através de uma 

solução reveladora ou utilização de sonda, e 2, acúmulo 

moderado de depósitos na bolsa gengival, na margem gengival 

ou na superfície dentária adjacente, sendo identificado durante 

a inspeção visual (SOHN et al., 2018).  

Em relação a avaliação da escovação diária, ela foi 

classificada de acordo com a escovação por duas vezes ao dia, 

sendo categorizada como saudável, normal e não saudável. 

Entre os cuidados disponibilizados pelos profissionais incluía a 

limpeza mecânica dos dentes com a caneta de baixa rotação, 

escova de borracha e pasta profilática com flúor. Sobre o índice 

de placa, o GE demonstrou resultados melhores em relação ao 

GC, no entanto, a diferença não foi significativa. De forma geral, 

os dois grupos apresentaram melhoras nos índices de placa e 

na saúde periodontal após o acompanhamento odontológico 

em comparação ao pré-atendimento. Mesmo que as 

informações sobre a educação sobre os cuidados bucais não 

tenham sido fornecidas aos participantes do GC, os 

pesquisadores enfatizam que os pacientes podem ter sido 

motivados de acordo com as visitas para as aplicações de flúor 

(SOHN et al., 2018).  

A principal complicação causada pela toxicidade do 

tratamento contra o câncer é a mucosite oral, inflamação das 

mucosas, gerando, em quadros mais severos, dor e dificuldade 

para alimentação. As crianças e os adolescentes apresentam 
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maior tendência a MO devido à rápida proliferação celular e as 

doses intensivas usadas no tratamento do câncer pediátrico, 

com incidência entre 40% e 81% dos pacientes. Não existe uma 

terapia de eleição para a MO, por isso, tem-se estudado o papel 

da terapia à laser na prevenção e controle da MO (GOBBO et 

al., 2018).  

O estudo randomizado de Gobbo et al. (2018) tem como 

objetivo demonstrar a eficácia da Fotobiomodulação a laser 

(PBM) no tratamento da MO, estimando que os efeitos 

comecem a surgir com 7 dias, tempo considerado como 

razoável para avaliação do benefício clínico do tratamento, pois 

espera-se que apresente resultados satisfatórios no período 

entre duas e três semanas. Atualmente, a terapia a laser, é uma 

das opções recomendadas pelas diretrizes da Associação 

Multinacional de Cuidados de Suporte em Câncer/ Associação 

Internacional de Oncologia Oral (MASCC / ISOO). A 

fotobiomodulação consiste na aplicação do laser de baixa 

potência, o laser de díodo, gerando a redução do estresse 

oxidativo e, com a sua aplicação, promove um aumento da 

proliferação de células endoteliais, queratinócitos, fibroblastos, 

osteoblastos e periquitos, com ação analgésica e 

biomoduladora.  

A classificação da MO foi avaliada segundo a escala da 

OMS, sendo do grau zero ao quarto, no grau zero, o paciente 

não apresenta sinais e sintomas que caracterizam a mucosite, 

o grau um refere-se a uma mucosa eritematosa e dolorida. O 

grau dois relata a progressão da doença, com o 

desenvolvimento das úlceras, mas o paciente consegue 

alimentar-se normalmente, já no grau três, ocorre a dificuldade 

no consumo de alimentos sólidos e o grau quatro, o paciente 
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não consegue ingerir alimentos sólidos e líquidos através da 

boca (GOBBO et al., 2018).   

Visando a comprovação da PBM no tratamento da MO, 

Gobbo et al. (2018) recrutou 101 crianças em tratamento 

oncológico para a participação do estudo. Com isso, 51 

crianças foram submetidas ao grupo de tratamento com o laser 

de diodo por 4 dias consecutivos, de acordo com o seguinte 

protocolo: comprimentos de onda combinados 660 e 970nm, 

potência de pico de 3,2 W, Irradiância de 320 mW/cm2, fluência 

de 36,8 J/cm2 e frequência de 50%. Enquanto o outro grupo, 

formado por 50 crianças, participaram do mesmo protocolo, no 

entanto, sem a emissão de laser. Os dispositivos a laser 

emitiam o mesmo som e mostravam os mesmos parâmetros 

utilizados na modalidade da PBM para simulação da aplicação. 

Simultaneamente ao estudo, os dois grupos foram submetidos 

ao tratamento padrão para a MO com medicamentos tópicos e 

analgésicos no hospital de admissão.  

A aplicação do laser foi realizada em todas as áreas da 

cavidade bucal, sejam áreas sem sinais clínicos da mucosite 

até regiões ulceradas e eritematosas. O laser penetra sobre o 

tecido por meio de um movimento rotatório sobre toda a 

cavidade oral, sem contato direto sobre a área. O ponto de 

irradiação foi de 1 centímetro e englobou os lábios superiores e 

inferiores, as bochechas, o palato duro e palato mole e o 

assoalho da cavidade oral. Essas regiões receberam 8J por 25 

segundos, totalizando, 3 minutos e 45 segundos por sessão. 

Esse processo foi repetido duas vezes consecutivas com 

intervalos de, aproximadamente, 3 minutos entre as sessões, 

totalizando como tempo de tratamento, 7 minutos e 30 

segundos, durante 4 meses (GOBBO et al., 2018).  
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Com 11 dias, 2,1% dos participantes do grupo com a 

PBM e 20% do grupo da simulação da terapia, apresentaram 

MO no grau 3 ou 4, evidenciando que a dor foi reduzida de 

forma significante no grupo com PBM (P<0,02). Dessa forma, 

houve uma redução da administração de analgésicos e 

narcóticos como a codeína e as altas doses de AINEs, 

comumente utilizados no tratamento da dor por MO, e que são 

responsáveis por reações adversas como as náuseas. Com 

essa redução dos medicamentos, os pacientes não relataram 

efeitos colaterais decorrentes da PBM. A conservação da saúde 

bucal influencia no controle da mucosite, considerado um fator 

favorável para a sua cura (GOBBO et al., 2018).  

O estudo prospectivo de Li et al. (2018) buscou avaliar o 

efeito terapêutico de um dispositivo de abertura bucal na 

reabilitação de pacientes com câncer de cabeça e pescoço, os 

quais apresentavam trismo e fibrose submucosa oral. Para a 

sua aplicabilidade foram selecionados sessenta pacientes com 

câncer, fibrose submucosa oral e com abertura bucal inferior a 

35 milímetros, agrupados em três grupos, vinte pacientes, com 

trismo, foram alocados ao grupo com o dispositivo EZBite, 

vinte inscritos no grupo convencional para uso do dispositivo 

convencional de abertura, já o grupo controle foi formado por 

vinte participantes e não utilizaram o dispositivo EZBite nem o 

dispositivo convencional de abertura bucal. Ambos os grupos 

foram acompanhados durante 12 semanas e foram formados 

por participantes com dentição natural, sem o aparecimento de 

doenças periodontais e sem perdas dentárias, uma vez que, os 

grupos que não integram esse perfil têm dificuldade no uso do 

dispositivo e estão mais vulneráveis ao risco de traumas aos 

dentes e aos tecidos moles.  
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Figura 1: O dispositivo EZBite e a demonstração do seu 

funcionamento 

Fonte: LI et al., 2018 

 

Na realização do estudo, os pacientes receberam 

orientações de forma escrita e oral, além da demonstração do 

funcionamento do dispositivo denominado EZBite. O EZBite é 

utilizado como treinamento de abertura bucal, permite a ação 

mecânica com exercícios passivos de abertura da boca, contém 

uma parte superior e inferior do bocal, as quais são inseridas 

entre os dentes na maxila e na mandíbula, embora seja limitado 

a pacientes com trismo em intervalos de abertura bucal 

inferiores a 5 mm. Ele é controlado pelo participante e o alcance 

de alongamento é de 5 mm quando acionado (LI et al., 2018). 

O programa de reabilitação de Li et al. (2018) durou 12 

semanas, realizando exercícios por nove vezes ao dia. O 

programa consistiu em três etapas, orientando os pacientes a 

relaxarem entre cada sessão e conforme o número de sessões 

executadas, a quantidade e a intensidade do estímulo eram 

intensificadas, para prevenção de dores e de lesões. De 

maneira sequencial, eram estimulados movimentos de 

aquecimento, ou seja, abertura bucal por dez vezes e 

pequenos movimentos laterais, por dez vezes, sem a 



CUIDADOS ODONTOLÓGICOS EM PACIENTES SUBMETIDOS À TERAPIA 

ANTINEOPLÁSICA 

272 
 

utilização do dispositivo. Após isso, um alongamento passivo 

com o dispositivo de mobilização da mandíbula e com os 

dispositivos bucais convencionais, como um abaixador de 

língua, por 30 segundos, com um ciclo de repetição de cinco 

vezes. Para finalizar uma sessão, cinco repetições de 

exercício ativo, ou seja, de mordida em direção à resistência.  

Após o período do programa, foi feita a medição da 

abertura bucal máxima para avaliação da eficácia do 

dispositivo. Os pacientes do grupo EZBite, receberam 

tratamento para trismo com o dispositivo EZBite, enquanto o 

grupo convencional usou um dispositivo convencional de 

abertura com abaixador de língua ou mangueira de borracha. 

Os integrantes do grupo controle não utilizaram nenhum 

dispositivo de estimulação e, devido às suas limitações, 

usaram seus próprios métodos de alongamento manual 

durante o curso de treinamento (LI et al., 2018).  

Dessa forma, Li et al. (2018) afirmou que os 

participantes submetidos ao EZBite obtiveram resultados 

significativos em relação aos grupos convencional e de 

controle. Com a intervenção, a média de aumento de abertura 

bucal foi de 14,0 mm no grupo EZBite, 10,5 mm no grupo 

convencional e apenas 1,3 mm no grupo controle. Embora os 

pacientes que não seguiram as recomendações do programa, 

agrupados no grupo controle, não demonstraram melhora 

significativa, com os seguintes valores de abertura bucal, 14, 

2 mm antes do EZBite e 15, 5 mm após o tratamento, sendo 

p=0,88.  

Os resultados encontrados no presente estudo 

demonstram que os pacientes em tratamento antineoplásico 

apresentam reações, agudas e tardias, resultantes das terapias 

antineoplásicas, como a mucosite oral, a cárie por radiação, as 
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doenças periodontais e essas repercussões possuem 

consequências relevantes sobre o paciente. Dessa forma, 

esses efeitos adversos podem ser minimizados com tratamento 

odontológico prévio e orientações para a manutenção da saúde 

bucal (SANTOS et al., 2017; SOHN et al., 2018; COBBO et al., 

2018; LI et al., 2018). 

Alterações como a MO afetam diretamente a qualidade 

de vida dos pacientes oncológicos, pois a partir do grau de 

desenvolvimento, pode prejudicar a capacidade de 

alimentação, o qual é um indicador do bem-estar do paciente. 

Isso reflete na nutrição desse indivíduo, o tornando mais 

vulnerável aos efeitos da toxicidade resultante do tratamento, 

além disso, pode diminuir a resposta e, até mesmo, a adesão 

do tratamento contra o câncer (SANTOS et al., 2017; GOBBO 

et al. 2018; LI et al., 2018).  

Santos et al. (2017) buscou associar o impacto dos 

cuidados bucais nos pacientes com câncer de cabeça e 

pescoço, após a radioterapia e comparar com os indivíduos 

sem histórico de neoplasias. A partir dessa análise, foi 

observada a redução do fluxo salivar, evidências de cárie de 

radiação, desequilíbrios gengivais como a periodontite, 

dificuldades na fala e na deglutição. Com isso, enfatiza a 

prevalência das doenças periodontais em pacientes 

submetidos a terapia, mas que, na literatura, poucos estudos 

relatam essa associação. Portanto, são necessários mais 

estudos abordando essa temática.  

Em seu ensaio clínico randomizado, Sohn et al. (2018) 

teve como objetivo a aplicação de cuidados odontológicos 

através da aplicação de verniz fluoretado, orientações sobre os 

hábitos de saúde bucal para a análise do estado de saúde 

bucal. Os autores observaram que ambos os grupos, controle e 
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experimental, apresentaram melhoras na saúde bucal, não 

apresentando diferenças significativas, sendo justificado que os 

pacientes podem ter sido motivados pelas visitas semanais 

para aplicação do flúor ou através da primeira visita realizada 

ao Departamento, onde foi realizada a instrução dos cuidados 

bucais para os dois grupos, única ocasião em que o grupo 

controle foi orientado em relação a saúde bucal. Destacou-se 

também que, a principal complicação oral das terapias 

utilizadas no tratamento das neoplasias é a mucosite oral, a 

qual não foi avaliada no presente estudo.  

O estudo de Gobbo et al. (2018) relata que a PBM é 

considerada uma terapia segura e eficaz para os pacientes 

pediátricos que são acometidos pela MO e enfatiza o caráter 

não invasivo da terapia a laser, a ausência de reações adversas 

esperadas e a contribuição das tecnologias modernas na 

promoção de saúde. No entanto, o estudo apresentou 

limitações, uma vez que, foi validado apenas com crianças, não 

sendo investigado o papel da PBM em grupos com outras faixas 

etárias e nem o impacto da PBM na prevenção da MO.  

Li et al. (2018) realizou uma avaliação do EZBite em 

pacientes com trismo. No entanto, não é possível validar a 

eficácia do dispositivo em pacientes com trismo, pois a 

utilização do dispositivo só é alcançada em pacientes com 

limitação de abertura bucal inferior a 5mm e, os pacientes 

agrupados no grupo controle, não conseguiram realizar todas 

as etapas da pesquisa. Os autores reconhecem como 

limitações que o estudo foi executado em pacientes com 

dentição natural, sem nenhuma alteração patológica ou perda 

dental, o que limita a abrangência dessa terapia e o tempo de 

acompanhamento desses grupos, o que ocorreu por 12 

semanas, não permitindo a avaliação de possíveis recidivas.  
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Apesar das limitações citadas, a maior parte da literatura 

estudada relata os benefícios proporcionados aos pacientes 

que receberam cuidados odontológicos (SANTOS et al., 2017; 

GOBBO et al. 2018; LI et al., 2018).  

 

CONCLUSÕES 

 

A inserção do cirurgião-dentista na equipe integrada ao 

plano de tratamento das neoplasias promove saúde bucal e a 

redução das complicações orais resultantes dos efeitos 

adversos da terapia aplicada. Por isso, o cirurgião dentista deve 

atuar antes, durante e após o período de desenvolvimento da 

doença. Assim, podem ser aplicados protocolos de prevenção, 

realização de diagnósticos precoces e tratamento das 

complicações orais. 

 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 
ARAUJO, T. L. C. Manifestações bucais em pacientes submetidos a tratamento 

quimioterápico. Revista Cubana Estomatologia. v.52, n. 4, p. 16-21, 2015.  

CAETANO, R. S. Limitation of mouth opening after radiotherapy for head and neck. 

Revista Gaúcha de Odontologia, v. 64, n. 1, p. 25-29, nov. 2015. 

DUARTE, B. G.; MACIEL, A. P. GONÇALVES, E. S.; SANTOS P. S. S. Avaliação 

perioperatória de indivíduos em quimioterapia com necessidade de intervenção 

cirúrgica odontológica. Arquivos Médicos dos Hospitais e da Faculdade de 

Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo, v. 63, n. 2, p. 105-109, jun. 2018. 

FAZA, J.; BRUM, S.C. A influência da quimioterapia na saúde bucal. Revista Pró-

UniverSUS. 2018 Jul./Dez.; 09 (2): 81-89. 

GOBBO, M. et al. Multicenter randomized, double-blind controlled trial to evaluate 

the efficacy of laser therapy for the treatment of severe oral mucositis induced by 

chemotherapy in children: laMPO RCT. Pediatric Blood and Cancer, v. 65, n. 8, 

aug. 2018. 

Instituto Nacional Do Câncer. O que é o câncer? Disponível em:< 

http://www1.inca.gov.br/conteudo_view.asp?id=322 >. Acesso em: 12 de outubro de 

2019. 

http://www1.inca.gov.br/conteudo_view.asp?id=322


CUIDADOS ODONTOLÓGICOS EM PACIENTES SUBMETIDOS À TERAPIA 

ANTINEOPLÁSICA 

276 
 

ISHIMARU, M. et al. Preoperative oral care and effect on postoperative 

complications after major cancer surgery. The British Journal of Surgery, v. 105, 

n. 12, p. 1688-1696, nov. 2018.  

LI, Y. H. et al. Mouth-opening device as a treatment modality in trismus patients with 

head and neck cancer and oral submucous fibrosis: a prospective study. Clinical 

Oral Investigations, v. 23, n. 1, p. 469-476, jan. 2019.  

NOBUHARA, H. et al. Effect of perioperative oral management on the prevention of 

surgical site infection after colorectal cancer surgery: A multicenter retrospective 

analysis of 698 patients via analysis of covariance using propensity score. 

Medicine, v. 97, n. 40, oct. 2018.  

PROC, P. et al. Dental caries among childhood cancer survivors. Medicine, v. 98, 

n. 6, fev. 2019. 

PALMIER, N. R. et al. Radiation-related caries assessment through the International 

Caries Detection and Assessment System and the Post-Radiation Dental Index. 

Oral Surgery, v. 124, n. 6, p. 542-547, dec. 2017. 

RODRIGUES, L. V. et al. Oral health actions in the primary health care network of 

northeastern brazil in relation to oral câncer. Revista Gaúcha de Odontologia, v. 

67, p. 1-9, nov. 2018.  

SANTOS, Paulo S. S. et al.  The impact of oral health on quality of life in individuals 

with head and neck cancer after radiotherapy: the importance of dentistry in 

psychosocial issues. Acta Odontológica Latinoamericana, v. 30, n. 2, ago. 201 7.   

SOHN, H. O.; PARK, E. Y.; JUNG, Y. S.; LEE, E. K.; KIM, E. K. Effects of 

professional oral hygiene care in patients with head-and-neck cancer during 

radiotherapy: A randomized clinical trial. Indian Journal of Dental Research, v. 29, 

n. 6, p. 700-704, nov./dez. 2018. 

VAN LEEUWEN, S. et al. Early salivary changes in multiple myeloma patients 

undergoing autologous HSCT. Oral Diseases, v. 24, n. 6, p. 972-982, sep. 2018. 

WORLD HEALTH ORGANIZATION. Cancer. Programmes and projects, Cancer; 

Data and statistics. Geneva: WHO; 2011. Disponível em: 

<http://www.who.int/cancer/en/>. Acesso em: 12 de outubro de 2019. 

 

http://www.who.int/cancer/en/


DESAFIO DIAGNÓSTICO ENTRE O CISTO ODONTOGÊNICO GLANDULAR E 

O CARCINOMA MUCOEPIDERMOIDE INTRAÓSSEO: REVISÃO DA 

LITERATURA 

 

277 
 

CAPÍTULO 14 
 

DESAFIO DIAGNÓSTICO ENTRE O CISTO 

ODONTOGÊNICO GLANDULAR E O 

CARCINOMA MUCOEPIDERMOIDE 

INTRAÓSSEO: REVISÃO DA LITERATURA 
 

Glória Maria de FRANÇA1 

Weslay Rodrigues da SILVA2 

Lucas Melo da COSTA2 

Dennys Ramon de Melo Fernandes ALMEIDA1 

Everton Freitas de MORAIS1,3 
1Doutorandos do programa de pós-graduação em ciências odontológicas, UFRN; 2Mestrandos 

do Programa de Pós-graduação em ciências odontológicas, UFRN; 3Orientador, UFRN. 

gloriafracam@gmail.com 

 

RESUMO: A discriminação entre o cisto odontogênico glandular 

(COG) e o carcinoma mucoepidermóide intraósseo (CMEI) é 

desafiadora para o patologista oral e as modalidades de 

tratamentos são distintas entre as duas lesões. Objetivo: 

discorrer sobre as principais características clínicas, 

radiográficas, morfológicas e imuno-histoquímica de distinção 

entre o COG e o CMEI. Metodologia: foi realizada uma revisão 

de literatura descritiva e integrativa nas bases de dados 

PubMED, Scielo e Lilacs acerca dos seguintes termos 

odontogenic glandular cyst; intraosseous mucoepidermoid 

carcinoma and immunohistochemistry. Resultados e discussão: 

as células hobnail, o encapsulamento da lesão, a presença de 

cílios e espessamento do epitélio são visualizados no COG, 
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enquanto que, a presença de células epidermoides, 

intermediárias e basais são frequentemente vistas no CMEI. Em 

relação aos anticorpos analisados na literatura pesquisada, o 

uso das mucinas é útil no diagnóstico do CMEI, assim como a 

imunoexpressão pela proteína p63 nas camadas basais e 

suprabasais. Conclusão: Nenhum parâmetro clínico ou 

radiográfico aparente permite que separem facilmente as duas 

entidades. A presença de pelo menos sete parâmetros 

histopatológicos é obrigatória para o diagnóstico de COG. A 

ausência de características histopatológicas clássicas do COG 

ou uma redução em seu número abaixo de sete, na presença 

da fusão de MAML2 tende a favorecer o diagnóstico de CMEI. 

Palavras-chaves: Cistos odontogênicos. Carcinoma 

mucoepidermóide. Diagnóstico diferencial. 

 

INTRODUÇÃO 

 

O diagnóstico histológico de lesões com características 

que se sobrepõem ou que têm padrão de apresentação 

semelhante faz parte do dia a dia do patologista. Um desafio 

peculiar é o referente ao diagnóstico do cisto odontogênico 

glandular (COG) e o carcinoma mucoepidermóide intraósseo 

(CMEI), que compartilham semelhanças histológicas, embora 

ambas as lesões tenham origens e cursos distintos.  

O COG é uma lesão cística odontogênica, caracterizado 

pela proliferação do epitélio odontogênico que exibe formações 

semelhantes a diferenciação glandular (CHRCANOVIC; 

GOMEZ, 2017). A ocorrência do COG é rara e acomete mais 

frequentemente em homens de meia-idade. Clinicamente, ele 
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aparece geralmente na região anterior dos ossos gnáticos e tem 

crescimento lento e indolor, com dimensão variando de lesões 

pequenas a grandes (NEVILLE et al., 2016; EL-NAGGAR et al., 

2017). 

O CMEI é, por sua vez, uma das neoplasias malignas de 

glândula salivar mais frequentes. Ela é caracterizada pela 

proliferação de células epidermóides, intermediárias e 

mucosas, que formam padrões de crescimento cístico ou mais 

sólidos, dependendo da proporção entre os seus componentes 

celulares (HELLQUIST; SKALOVA, 2014). A patogênese CME 

central (ou intraósseo) ainda é alvo de discussão, sugerindo-se 

origem a partir de glândulas salivares ectópicas ou, até mesmo, 

do epitélio odontogênico. O subtipo central é raro, 

representando cerca de 2-4% de todos os CME (HELLQUIST; 

SKALOVA, 2014; NEVILLE et al., 2016; NAGASAKI et al., 

2017).  

Dentre os fatores que contribuem para o desafio 

diagnóstico entre o COG e o CMEI estão a raridade e a 

sobreposição de características dessas lesões. Ambas as 

lesões exibem células mucosas e formação cística no 

histológico. Diz-se que o COG se organiza de maneira 

semelhante ao CME intraósseo de baixo grau, 

predominantemente cístico. Na tentativa de auxiliar o 

diagnóstico, as características histológicas que acompanham 

as lesões malignas (pleomorfismo celular e nuclear, embora 

eles sejam menos frequentes nos casos de baixo grau), o perfil 

imuno-histoquímico e de rearranjo genético podem conduzir o 

diagnóstico definitivo, influenciando os procedimentos 

subsequentes. No caso do COG, a enucleação cirúrgica traz 
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efeitos prognóstico satisfatórios, enquanto o CMEI exige a 

condução demandada por uma lesão maligna (NEVILLE et al., 

2016; NAGASAKI et al., 2017). 

O objetivo deste estudo é discorrer sobre as principais 

características clínicas, radiográficas, morfológicas e imuno-

histoquímica de distinção entre o COG e o CMEI. Dessa forma, 

poderia servir como procedimento diagnóstico auxiliar.  

 

MATERIAIS E MÉTODOS 

 

Este estudo é do tipo revisão de literatura descritiva, a 

qual foi desenvolvida a partir de uma revisão bibliográfica de 

livros e trabalhos publicados em bibliotecas virtuais tais como: 

PubMED, Scielo e Lilacs e foram escolhidos artigos escritos nas 

línguas inglesa, portuguesa e espanhola durante os anos de 

2014 a 2019. Quanto a pesquisa virtual, utilizou-se da 

ferramenta de busca existente no próprio portal, onde foi 

inserida palavras-chaves como “odontogenic glandular cyst”; 

“intraosseous mucoepidermoid carcinoma” e 

“Immunohistochemistry”.  

 Os textos foram selecionados por sua relevância, através 

de leituras exploratórias dos resumos e seletivas do material de 

pesquisa, bem como em sua revisão integrativa, contribuindo 

para o processo de síntese e análise dos resultados de vários 

estudos, criando um corpo de literatura compreensível.  
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RESULTADOS E DISCUSSÃO  

 

O cisto odontogênico glandular (COG) é um cisto de 

desenvolvimento infrequente com características epiteliais de 

diferenciação glandular. Ele representa menos de 0,5% de 

todos os cistos odontogênicos (CHRCANOVIC; GOMEZ, 2017). 

A sua etiologia é desconhecida, todavia alguns autores têm 

sugerido que ela esteja associada com os remanescentes da 

lâmina dentária (SIQUEIRA; SOUSA; FRANÇA, 2017). 

Clinicamente, o COG é assintomático e aparece, mais 

comumente, como um aumento de volume de crescimento lento 

(BARTH; CHAMBERLAIN; WESSEL, 2017). A faixa etária mais 

atingida varia entre a 5ª e 6ª década de vida, com uma ligeira 

predileção pelo gênero masculino (CHRCANOVIC; GOMEZ, 

2017). As características radiográficas do COG incluem áreas 

uniloculares ou multiloculares com margens bem definidas e, 

aproximadamente, 87% dos casos demonstram expansão da 

cortical óssea. A reabsorção radicular e o deslocamento 

dentário também têm sido relatados (GURLER et al., 2017). 

As características histológicas do COG podem se 

sobrepor a outros tipos de lesões, como o cisto dentígero, o 

cisto odontogênico botrioide e o CMEI (SILVA; YAMAMOTO-

SILVA; SENA-FILHO, 2017).  

Dessa forma, o diagnóstico definitivo do COG é um 

desafio e aconselha-se o uso de critérios maiores e menores 

para caracterização dessa lesão. De acordo com El-Naggar et 

al. (2017), um diagnóstico confiável para o COG pode ser feito 

quando, pelo menos, 7 dos 10 critérios específicos estão 

presentes. Os critérios relatados como presentes em 100% de 
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todos os registros são: 1) A espessura variável do epitélio 

revestindo o cisto de 2-3 camadas de células escamosas 

achatadas ou cuboidais e epitélio escamoso estratificado mais 

espesso; 2) Camada de células luminais cuboidais a células 

colunares baixas, algumas vezes referidas como células 

hobnail. Os critérios presentes na maioria dos casos são: 3) 

Microcistos intraepiteliais; 4) Metaplasia apócrina das células 

luminais; 5) Células claras nas camadas basal e/ou parabasal; 

6) Projeções papilares em tufo dentro do lúmen; 7) Células 

mucosas. Por fim, os critérios presentes em poucos casos são: 

8) Esferas epiteliais similares as do cisto periodontal lateral; 9) 

Cílios, ocasionalmente vistos; 10) múltiplos compartimentos 

císticos. 

Os tratamentos indicados para o COG variam de cirurgia 

conservadora à ressecção radical (SILVA; YAMAMOTO-SILVA; 

SENA-FILHO, 2017), considerando os relatos de recidivas 

presentes na literatura (SIQUEIRA; SOUSA; FRANÇA, 2017). 

As modalidades de tratamentos para o COG são: 

enucleação, marsupialização e curetagem com ou sem 

ostectomia periférica e ressecção marginal ou segmentar. 

Alguns cirurgiões preferem ressecção marginal ou segmentar 

devido à tendência do COG recidivar depois de anos (ROOCHI 

et al., 2015). Verificou-se que a taxa de recorrência varia com 

sua complexidade radiográfica. Pacientes com grandes lesões 

e perfuração cortical mostram tendência a recidiva (URS et al., 

2017). 

O carcinoma mucoepidermóide (CME) tem maior 

incidência na glândula parótida. Ele aparece como um aumento 

de volume indolor, frequentemente firme, de coloração azulada 
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(em particular, nas glândulas salivares menores). A variante 

central é acompanhada de aumento de volume cortical, com 

aparência radiográfica uni ou multilocular, tendo por sítio 

majoritário a mandíbula (HELLQUIST; SKALOVA, 2014; 

NEVILLE et al., 2016; NAGASAKI et al., 2017).  A etiopatogenia 

da variante central ainda é alvo de discussão, sugerindo-se 

origem a partir de glândulas salivares ectópicas ou, até mesmo, 

do epitélio odontogênico. A hipótese de que ele poderia se 

originar do epitélio odontogênico é sustentada pelo fato de que 

alguns casos de CMEI desenvolvem-se em associação com 

dentes impactados ou cistos odontogênicos (NAGASAKI et al., 

2018). 

O CME apresenta uma aparência histológica variável 

baseada, em especial, na quantidade de formação cística, grau 

de atipia celular e número relativo de células epidermoides, 

intermediárias e mucosas, que determinam o grau histológico 

da lesão (NEVILLE et al., 2016). 

Além disso, existem três sistemas de gradação 

histológica do CME que o classifica em baixo, intermediário e 

alto grau. O sistema da AFIP (sistema baseado nos parâmetros 

histológicos) leva em consideração os componentes 

intracísticos, invasão neural, mitoses acima de 4 por 10 

campos, necrose e anaplasia, desta forma, lesões de baixo 

grau recebem score de 0 a 4, lesões intermediárias de 5 a 6 e 

lesões de alto grau acima de 7; o sistema de Brandwein Gensler 

adicionou novos parâmetros ao da AFIP, são eles: a invasão 

tumoral em pequenos ninhos, a invasão vascular e a invasão 

óssea, sendo assim lesões de alto grau são consideradas com 

o score acima de 4; por fim, o sistema de gradação modificado 
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por Healy é um sistema qualitativo descritivo que aborda todos 

os padrões previamente abordados, mas não pontua em 

scores. (HELLQUIST; SKALOVA, 2014).  

Os carcinomas mucoepidermóide compõem 5% a 10% 

dos tumores de glândulas salivares e o carcinoma 

mucoepidermóide intraósseo compõe somente 2% a 3% de 

todos os CMEs. Esta variante intraóssea é mais comumente 

encontrada nos graus baixo ou intermediário no momento do 

diagnóstico (54% baixo grau, 29% grau intermediário e 13% alto 

grau). Adicionalmente, pode ser associada com um cisto 

odontogênico em 54% dos casos (MERNA et al., 2017). 

Souza et al. (2018) realizaram uma revisão sistemática 

com 36 publicações sobre os CMEI, perfazendo um total de 147 

casos, a partir dos quais os dados clínicos, histológicos, 

tratamento e tempo de acompanhamento foram analisados. O 

CMEI mostrou uma prevalência ligeiramente maior entre as 

mulheres, com alta prevalência da quinta a sétima décadas de 

vida. O sinal mais comum foi o aumento de volume e a área 

mais afetada foi a mandíbula. Histologicamente, os tumores de 

baixo grau foram os mais comuns. O tratamento de escolha foi 

a ressecção tumoral. Além disso, o sexo dos pacientes, grau 

histológico, tratamento conservador e metástase linfonodal 

foram fatores prognósticos independentes significativos. Ou 

seja, os pacientes com alto grau histológico tratados de forma 

conservadora apresentavam metástase linfonodal e tinham pior 

prognóstico. 

A variante de baixo grau do CMEI é a mais importante 

para o diagnóstico diferencial histológico do COG. As 

características comuns aos CMEI de baixo grau remetem a 
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presença das células mucosas e claras junto a espaços císticos 

preenchidos com mucina (URS et al., 2017). 

O CMEI representa um desafio diagnóstico por causa de 

sua raridade e similaridade histológica com o COG. Contudo, 

algumas características moleculares permitem a diferenciação 

entre essas duas lesões, como o rearranjo MAML2 que é uma 

alteração genética específica para o CME (38-82% dos casos) 

(NEVILLE et al., 2016; NAGASAKI et al., 2018). 

A radiografia panorâmica é uma ferramenta de 

diagnóstico auxiliar econômica para avaliar a qualidade óssea 

da mandíbula. No entanto, a radiografia panorâmica não 

permite avaliar o grau de destruição de lesões ósseas ou sua 

invasão nos tecidos adjacentes. Nessas situações, a tomografia 

computadorizada poderia ser uma escolha melhor entre as 

técnicas auxiliares de diagnóstico. Oferece uma grande 

quantidade de informações sobre o tamanho, localização e área 

do tumor. Isso também fornece informações digitais que 

facilitam o design dos tratamentos (LI et al., 2018).  

Os exames de imagem também são importantes para 

avaliação da gradação do CMEI. Uma classificação de três 

graus para o CMEI foi estabelecida: grau 1, lesões sem 

expansão ou ruptura da cortical óssea; grau 2, lesões com 

expansão, mas sem ruptura da cortical óssea; e grau 3, lesões 

com ruptura da cortical óssea ou presença de lesões regionais 

(metástase) (LI et al., 2018).  

Embora a radiografia panorâmica e a tomografia 

computadorizada possam fornecer informações valiosas, o 

diagnóstico pré-operatório de CMEI ainda é desafiador. Os 

diagnósticos diferenciais incluem ceratocisto odontogênico, 
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ameloblastoma, cisto dentígero e cisto odontogênico glandular 

(COG). Radiologicamente, o CMEI possui características de 

uma radiolucência unilocular ou multilocular que afeta as 

regiões de molares e ramo da mandíbula. As lesões 

uniloculares são semelhantes às dos ceratocistos 

odontogênicos e cistos dentígeros. As lesões multiloculares têm 

uma estrutura interna semelhante a um favo de mel e deve 

distinguir-se de um ameloblastoma. O COG é o cisto mais difícil 

de distinção com base nos achados de imagem; em vez disso, 

a imuno-histoquímica é necessária (LI et al., 2018). 

Durante análise imuno-histoquímica, o CMEI apresenta 

imunopositividade para citoqueratinas 5, 6, 7, 8, 14 e 18. Além 

disso, apresenta intensa imunopositividade para o Ki-67 (LI et 

al, 2018). O anticorpo p63 é útil porque cora tanto as células 

basais como as células intermediárias, sendo assim sua 

imunomarcação no CMEI não se restringe a camada basal 

(HELLQUIST; SKALOVA, 2014). 

A proteína p63 é expressa em ambas as lesões, mas 

com padrões de expressão distintos. Em 95,5% dos casos de 

CMEI, o padrão de expressão mostrou reatividade das células 

epiteliais císticas dentro da camada basal e ao longo das 

camadas suprabasais, próximas ao lúmen (LANZEL et al., 

2016).  

A expressão de citoqueratina (CK) no CMEI e no COG 

foi relatada como sendo bem diferente. Roochi et al. (2015) 

demonstraram expressão de CK19 em 100% dos COGs 

estudados, enquanto apenas 50% dos CMEs estudados 

apresentaram expressão de CK19. 
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A secreção mucosa é um componente viscoelástico 

aderente, envolvida principalmente na lubrificação, mantendo a 

hidratação e serve de barreira contra a entrada de patógenos e 

outras substâncias nocivas ao organismo. O composto 

mucinoso é formado por proteína, glicoproteínas, sais e água 

entrelaçados em rede (DHANISHA et al., 2018). 

As mucinas (MUCs) são as principais componentes 

estruturais do muco. Elas são glicoproteínas codificadas pelos 

genes MUC (1-22 até o momento) e desempenham papel 

importante na adesão célula-célula, resposta imune e 

alterações de sinalização intracelular durante a transformação 

maligna e progressão tumoral. Sugere-se que as MUCs 

poderiam ser um ponto-chave na carcinogênese, ou seja, 

desempenham papéis fundamentais na biologia do câncer, 

afetando assim a diferenciação celular, adesão, invasão do 

carcinoma, agressividade e / ou potencial metastático (HONJO 

et al, 2018). Esses achados implicam que o status das MUCs 

poderia distinguir entre células normais e pré-cancerosas, bem 

como diferenciar os perfis de agressividade de um câncer 

(DHANISHA et al., 2018). 

As MUCs são classificadas em duas famílias principais, 

a saber: (1) MUCs ligadas à membrana e (2) MUCs secretadas. 

A MUC1 e a MUC4 são MUCs ligadas à membrana. A MUC1 é 

detectada na maioria dos tecidos epiteliais. Há relatos de 

expressão desregulada em vários tipos de câncer, como o 

câncer de mama, de pâncreas e os colorretais. A MUC4 é 

expressa em vários tecidos epiteliais, incluindo mucosa 

traqueobrônquica, cólon, estômago, colo do útero e pulmão. A 

expressão anormal de MUC4 já foi relatada em vários tipos de 
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câncer, como o pancreático, colônico, pulmonar e gástrico. A 

MUC2 e a MUC5AC, por sua vez, são MUCs secretadas. A 

MUC2 é uma MUC do tipo intestinal e expressa, principalmente, 

nas células mucosas intestinais. Os carcinomas mucinosos de 

diferentes órgãos, como o de cólon, mama, pâncreas, ovário e 

estômago expressam altamente a MUC2. Enquanto que a 

MUC5AC é detectada, principalmente, no epitélio superficial, 

das células do pescoço e na mucosa traqueobrônquica (MATSE 

et al., 2017). 

Segundo Li et al. (2018), a alta expressão de MUC1 

estava relacionada a altos graus histológicos, altas taxas de 

recorrência, metástase e um intervalo de tempo livre da doença 

menor. Por outro lado, a alta expressão de MUC4 esteve, 

principalmente, relacionada a tumores de baixo grau, menores 

taxas de recorrência e maior intervalo de tempo livre da doença. 

Esses autores concluíram que a investigação da expressão das 

mucinas pode ser útil para fins de diagnóstico, sendo a 

expressão de MUC1 relacionada à progressão tumoral e pior 

prognóstico, enquanto a expressão de MUC4 está relacionada 

a um melhor prognóstico. Para a MUC5AC, a sua marcação foi 

maior nas células glandulares diferenciadas na maioria dos 

tumores tanto de baixo grau como de alto grau. 

A MUC1 é uma proteína transmembrana altamente 

glicosilada, reconhecida pelos seus domínios ricos em serina e 

treonina, que participa como um receptor putativo em vias de 

sinalização. O gene MUC1 é localizado no locus cromossômico 

humano 1q22. Ela é expressa na membrana basal na região 

apical de células epiteliais secretoras, incluindo vias aéreas, 

glândulas salivares, mama, esôfago, estômago, pâncreas, 
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duodeno, trato reprodutivo masculino e feminino (DHANISHA et 

al., 2018).  

No tecido normal, a MUC1 age como uma barreira para 

a superfície apical das células epiteliais e tem funções 

reguladoras. Curiosamente, os estudos demonstraram que 

muitos espécimes de carcinoma, incluindo carcinoma de mama, 

pâncreas e colorretal expressam MUC1 em nível alto de 

maneira independente. Este perfil de expressão sugere a 

possibilidade de que a MUC1 está envolvida na carcinogênese 

ou é pelo menos um marcador para carcinomas (DHANISHA et 

al., 2018). Desta forma, a MUC1 é um forte preditor de pobre 

sobrevida nos CMEs de alto grau. 

A MUC 2 é uma glicoproteína secretada, encontrada nas 

células caliciformes das vias aéreas e intestinos humanos. O 

gene MUC2 está localizado no locus cromossômico 11p15.5. A 

MUC2 é composta por cerca de 5000 aminoácidos (DHANISHA 

et al., 2018). A atividade reguladora da MUC2 é uma função 

conhecida na inflamação do trato intestinal.    

A expressão alterada da MUC2 já foi relatada em tecidos 

neoplásicos, inclusive de glândulas salivares e cólon (HSU et 

al., 2017), indicando um papel na patogênese dessas lesões, 

como a participação do seu promotor na ativação de fatores de 

transcrição (STAT3 e CREB, por exemplo) (HSU et al., 2017; 

DHANISHA et al., 2018). A perda da expressão da MUC2 já foi 

relatada como evento associado à progressão tumoral e a 

metástase, sugerindo participação nas alterações que 

influenciaria a capacidade proliferativa e invasiva dos tumores 

(HSU et al., 2017).   
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A MUC 4 é uma glicoproteína associada à superfície 

celular codificada pelo gene MUC4, localizado no locus 

cromossômico 3q29. A natureza da MUC4 é altamente 

polimórfica. Cerca de 24 variantes de MUC4 foram identificadas 

em humanos normais e tecidos malignos, decorrentes de 

splicing alternativo (DHANISHA et al., 2018). Ela é traduzida em 

uma única cadeia polipeptídica, que sofre clivagem proteolítica 

no domínio GDPH, gerando duas subunidades MUC4α e 

MUC4β. Essas subunidades têm atividades independentes e 

estão envolvidas na sinalização intracelular, adesão célula-

célula e célula-matriz. A MUC4 é expressa pelo epitélio da 

cavidade oral, olho, glândulas lacrimais, ouvido médio, 

glândulas salivares, trato reprodutivo feminino, próstata, 

pulmões e glândulas mamárias para proteger e lubrificar essas 

superfícies (DHANISHA et al., 2018). 

O envolvimento da MUC4 com vias de sinalização 

denota um comportamento oncogênico e a sua expressão 

parece indicar comportamento mais consistente com tumores 

de baixo grau. A perda de imunomarcação pela MUC4 pode 

representar um evento posterior na desdiferenciação tumoral 

(DHANISHA et al., 2018). A baixa ou a ausência da expressão 

de MUC4 mostrou uma relação significativa com o tumor de alto 

grau, a presença de invasão linfo vascular, metástase linfonodal 

e / ou morte relacionada ao tumor. A detecção de MUC4 pode 

ser um parâmetro poderoso no manejo clínico dos CMEs 

(HONJO et al., 2018). 

A MUC5AC é uma glicoproteína secretada, codificada 

pelo gene MUC5AC que reside no locus cromossômico 

11p15.5. Ela é a principal mucina produzida pelas células 
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caliciformes que revestem as vias aéreas e expressa no epitélio 

brônquico, nas glândulas submucosas, nas células mucosas 

superficiais do epitélio gástrico, no olho e no endocérvice 

(DHANISHA et al., 2018). A superexpressão da MUC5AC 

desempenha papel condutor na invasão e metástase em 

cânceres biliares e gastrointestinais (WANG et al., 2016). 

A MUC5AC e os epítopos de MUC5B foram detectados 

no citoplasma das células mucosas e de células não mucosas 

dos tecidos do CME. Isto é um achado impressionante, uma vez 

que MUC5B está ausente nas glândulas parótidas normais e 

MUC5AC está ausente em todas as glândulas salivares 

(MATSE et al., 2017). A presença de MUC5B e MUC5AC em 

células não mucosas é intrigante. A imunomarcação para todas 

as mucinas no CME estão representadas na figura 1. 

 

 
Figura 1. Marcação imuno-histoquímica de MUC1 (A), MUC 4 (B), MUC5AC 

(C) e MUC5B (D), em glândula parótida e no CME; Ácinos serosos (S) e 

ductos (seta preta); mucinas no CME (*) e ausência de mucina no CME (#). 

Aumento 100× 
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Fonte: Matse et al. (2017) 

 

As características histológicas quanto aos tipos 

celulares, padrão arquitetural, delimitação, os marcadores 

imuno-histoquímica e moleculares utilizados para distinção do 

COG e CMEI estão descritos na tabela 1 e representados na 

figura 2.  

 
Tabela 1. Discriminação entre as características morfológicas e marcadores imuno-

histoquímica para a descriminação entre o COG e o CMEI. 

 Cisto odontogênico glandular Carcinoma 

mucoepidermóide intraósseo 

Características histológicas  

Tipos celulares Células mucosas 

Células hobnail 

Células cuboidais 

Células escamosas 

Células ciliadas 

Células mucosas 

Células intermediárias 

Células epidermoides 

Células basais 

Padrão 

arquitetural 

Vários compartimentos 

císticos 

Microcistos (estruturas duct-

likes) intraepiteliais 

Espessamento do epitélio 

Projeções papilares em tufo 

intraluminal 

Espaços macrocísticos 

Espaços micro císticos 

Padrão sólido 

Delimitação  Cápsula de tecido conjuntivo 

fibroso 

Bem delimitado (baixo grau) 

Infiltrativo (alto grau) 

Imuno-histoquímica   

Ki-67 Baixo índice em camada basal Baixo índice (baixo grau) 

Alto índice (alto grau) 

P63 Imunopositividade em 

camada basal 

Células basais e 

epidermoides, não restrito a 

camada basal 

Ck19 Positividade Em raros casos 

MUC1* Não avaliado Alta expressão no alto grau 

MUC2* Não avaliado Negativo  

MUC4* Não avaliado Alta expressão no baixo grau 

MUC5AC* Não avaliado Expressão em células 

diferenciadas do tumor 

MUC5B* Não avaliado Alta expressão no baixo grau 
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Biologia molecular  

MAML2 Raros casos na literatura Detectado pelo FISH nos 

CMEs de baixo grau 

*Não existem estudos com as mucinas para o COG na literatura pesquisada. 

 

 
Figura 2. Epitélio com células colunares ditas como hobnail e secreção apócrina no COG (A), 

espaços micro císticos e piscinas mucosas no COG (B), espaço macrocísticos revestido por 

células mucosas no CMEI (C), espaços micro císticos no CMEI (D), epitélio do COG 

apresentando positividade para a CK19 (E); estroma do CMEI com positividade para CK7 (F), 

CK18 (G) e MUC1 (H) (MATSE et al., 2017; LI et al., 2018) 

Fonte: Matse et al. (2017) e Li et al. (2018) 

  

 O tratamento do CME varia desde a cirurgia 

isoladamente (70%) até a cirurgia com a radioterapia (20%), a 

cirurgia associada com a radioterapia e a quimioterapia 
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correspondem a 5 %. Indivíduos sem evidências de recorrência 

tem frequentemente baixo grau histopatológico da doença do 

que aqueles com doença recorrente ou progressiva (MERNA et 

al., 2017). 

Historicamente, a determinação da modalidade de 

tratamento é guiada pelo grau histológico da lesão, história de 

recorrência, sinais de envolvimento perineural ou linfo vascular 

e a habilidade do paciente em tolerar várias terapias. No estudo 

de Merna et al. (2017), a estratégia de tratamento foi realizada 

de acordo com o grau histológico no momento do diagnóstico, 

porém não revelou qualquer diferença estatística significativas 

entre aqueles indivíduos sem evidência de recorrência e 

aqueles com doença recorrente e progressão da lesão. 

Embora, o alto grau histológico pode predispor a pior 

prognóstico, isto não pode, necessariamente, guiar os clínicos 

com relação a qual tipo de modalidades de tratamento propor. 

O CMEI foi encontrado na literatura, principalmente, 

através de relatos de casos clínicos por se tratar de uma lesão 

infrequente nos maxilares. Este pode ser um dos motivos que 

explicam o fato da etiologia do CMEI permanecer ambígua (LI 

et al., 2018). 

O tratamento cirúrgico do CMEI inclui tanto a cirurgia 

conservadora quanto a radical. Embora muitos artigos tenham 

descrito o CMEI como uma classe de tumor maligno de baixo 

grau histologicamente, tratamentos conservadores, incluindo 

curetagem e marsupialização, poderiam favorecer a 

recorrência, com taxa de cerca de 40%. Portanto, a cirurgia 

radical com ampla excisão local e hemimandibulectomia ou 

hemimaxilectomia devem ser consideradas como tratamento de 
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primeira linha. A dissecção do pescoço e radioterapia pós-

operatória adjuvante deve ser implementada quando os 

linfonodos regionais estiverem envolvidos. Contudo, a 

ocorrência de metástase linfonodal regional é geralmente 

associada a um pior prognóstico (LI et al., 2018). 

O prognóstico do CMEI é difícil de prever porque várias 

abordagens cirúrgicas e especificidades biológicas da lesão 

podem produzir resultados diferentes. Souza et al. (2018) 

relataram recentemente vários fatores que podem estar 

associados ao prognóstico, como sexo, grau histológico, 

abordagem cirúrgica e status do linfonodo regional. A 

abordagem do tratamento é um fator prognóstico significativo. 

O CMEI é caracterizado por possuir recorrência e metástase 

tardia; portanto, enfatizamos a necessidade de estabelecer um 

sistema de acompanhamento (LI et al., 2018). 

Assim como o CMEI, a patogênese do COG é ainda 

controversa. Foi sugerido que o trauma poderia ser um fator 

precipitante para a ocorrência de COG. Uma vez que, a 

capacidade pluripotencial do epitélio odontogênico é suportado 

pela metaplasia de células mucosas e pequenas estruturas 

semelhantes a ductos no epitélio do revestimento que são 

frequentemente observados no desenvolvimento dos cistos 

odontogênicos, incluindo o cisto dentígero (NAGASAKI et al., 

2017).  

Nos casos de COG, as ilhas de epitélio que se 

assemelham ao CME foram observadas na parede do cisto, o 

que sugere a possibilidade de que o COG e CMEI podem estar 

relacionados ou que o CMEI possa surgir do COG (NAGASAKI 

et al., 2017). 
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O rearranjo do gene MAML2 é recentemente relatado em 

identificar especificamente o CME tanto em glândulas salivares 

quanto em mandíbulas de forma intraósseo. No CME, o 

rearranjo é identificado nas áreas cística, sólida e tipo COG, 

enquanto que esse rearranjo não está no COG verdadeiro. 

Portanto, RT-PCR e FISH para rearranjo MAML2 podem ser 

realizadas em ambas as lesões primárias e recorrentes. A fusão 

CRTC3-MAML2 já tem sido relatada em lesões de COG 

recorrente por RT-PCR. De acordo com estes resultados, o 

diagnóstico de CMEI surgindo de um COG recorrente pode ser 

estipulado, porém mais estudos devem ser avaliados 

(NAGASAKI et al., 2017).  

A fusão CRTC1/3-MAML2 nos casos de CME de 

glândulas salivares está associado a condições clínicas 

favoráveis, histologia tumoral de baixo grau e bom prognóstico. 

Para esclarecer o significado clínico do rearranjo MAML2 no 

CMEI, relatos de casos adicionais com a análise do gene de 

fusão pode ser necessária (NAGASAKI et al., 2017). 

Deve-se lembrar que a ausência de rearranjos da 

MAML2 não exclui necessariamente um diagnóstico de CMEI. 

Os estudos atuais demonstraram que apenas 75-85% dos 

CMEs de baixo grau são portadores de tais rearranjos (GREER 

et al., 2018). Além disso, deve-se notar que rearranjos de 

MAML2 foram identificados em outros cistos odontogênicos 

além do COG, incluindo cistos dentígeros e radiculares. Esses 

achados demonstram as limitações da análise molecular para 

rearranjos de MAML2 nessas lesões císticas, apesar de seu 

potencial valor diagnóstico (GREER et al., 2018). 
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CONCLUSÕES  

 

A distinção entre COG e CMEI pode ser desafiadora para 

o patologista, principalmente quando se lida com COGs 

biologicamente agressivos e recorrentes. Nenhum parâmetro 

clínico ou radiográfico aparente permite que separem 

facilmente as duas entidades. A presença de pelo menos sete 

parâmetros histopatológicos, é obrigatório para o diagnóstico do 

COG. A presença de menos de sete desses parâmetros tende 

a favorecer o diagnóstico de um cisto que não seja um COG. A 

ausência de características histopatológicas clássicas do COG 

ou uma redução em seu número abaixo de sete, na presença 

da fusão de MAML2 tende a favorecer o diagnóstico de CMEI. 

Além disso, espera-se encontrar diferenças no padrão de 

imunoexpressão das mucinas entre as lesões, possibilitando o 

diagnóstico do CMEI. 
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RESUMO: Lesões brancas orais são frequentemente 
encontradas na prática clínica odontológica. A leucoplasia oral 
é caracterizada como uma desordem oral potencialmente 
maligna, a qual se apresenta clinicamente como uma lesão 
branca que acomete principalmente indivíduos fumantes acima 
dos 30-40 anos de idade e que exibe taxa de transformação 
maligna de 2-3%. Devido as muitas lesões brancas que 
acometem a mucosa oral, muitas vezes, é desafiador para o 
cirurgião-dentista identificar clinicamente a leucoplasia oral. 
Assim, o diagnóstico da leucoplasias oral é realizado pela 
exclusão de lesões brancas e distúrbios que podem afetar a 
mucosa oral. Assim, o diagnóstico clínico depende em grande 
parte da experiência do cirurgião-dentista. Além disso, 
aconselha-se a realização de biópsia para determinar a 
presença ou não de displasia epitelial através da análise 
histopatológica. Esta revisão tem como objetivo identificar e 
discutir os desafios de diagnóstico e do manejo clínico da 
leucoplasias oral. Foi realizada uma busca nas bases de dados 
PubMed, Scopus e Web of Science utilizando, entre os anos de 
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2015-2019, utilizando os descritores oral leukoplakia, diagnosis 
e management. Para o diagnóstico clínico das leucoplasias 
orais, o uso de critérios de diagnóstico é necessário para se 
investigar e identificar possíveis fatores causais. O 
acompanhamento e reavaliação clínica da lesão após a 
remoção da causa é essencial. 
Palavras-chave: Leucoplasia oral. Diagnóstico clínico. 
Diagnóstico bucal. 
 
INTRODUÇÃO 

 

Lesões orais brancas, dentre elas a leucoplasia oral 

(LO), são frequentemente encontradas na prática clínica 

odontológica. Leucoplasia, conforme definido pela Organização 

Mundial da Saúde (OMS), é o termo clínico utilizado para 

descrever uma “placa predominantemente branca de risco 

questionável que exclui (outras) doenças ou desordens 

conhecidas que não apresentam risco aumentado de 

malignização”, sendo assim caracterizada como uma desordem 

oral potencialmente maligna (VILLA; WOO, 2017; VILLA; 

SONNIS, 2018; VAN DER WAAL, 2019). 

A prevalência estimada da LO é menor que 1%, contudo, 

esta taxa pode variar em diferentes partes do mundo. O seu 

risco anual de transformação maligna é de aproximadamente 2-

3% (CARRARD; VAN DER WAAL, 2018; VAN DER WAAL, 

2019). A LO afeta principalmente indivíduos fumantes acima 

dos 30-40 anos, contudo existem diversos fatores que algumas 

vezes podem auxiliar no diagnóstico e na predição de 

transformação maligna da LO, dentre os quais cita-se o 

tamanho da lesão, o seu subtipo clínico, o sítio anatômico 
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acometido e a presença ou não de displasia epitelial 

(CARRARD; VAN DER WAAL, 2018; VAN DER WAAL, 2019). 

Quando realizada biópsia, a maioria das leucoplasias 

exibe mudanças histológicas que são diagnosticados como: 

hiperceratose associada ou não a uma displasia epitelial (DE). 

A DE é uma importante alteração reconhecível 

microscopicamente, visto que alguns autores apontam que a 

sua severidade está associada a malignização de uma lesão, 

se tornando assim, um possível indicador da progressão de um 

epitélio normal para um carcinoma de células escamosas oral 

(VILLA; WOO, 2017; CARRARD; VAN DER WAAL, 2018; VAN 

DER WAAL, 2019). 

O diagnóstico da LO é realizado pela exclusão de lesões 

brancas e distúrbios que podem afetar a mucosa oral. Deste 

modo, o diagnóstico clínico depende em grande parte da 

experiência do cirurgião-dentista (CD). Além disso, aconselha-

se a realização de biópsia para determinar a presença ou não 

de displasia. Idealmente, um diagnóstico de leucoplasias oral 

deve ser o resultado de uma cooperação entre o CD e o 

patologista. Contudo, essa cooperação tem um valor limitado 

devido à falta de experiência histopatológica do CD, e 

entendimento do significado desta informação para o manejo 

clínico dessas lesões (VAN DER WAAL, 2015; CARRARD; VAN 

DER WAAL, 2018; VAN DER WAAL, 2019). Deste modo, o 

objetivo desta revisão é identificar e discutir quais fatores 

clínicos constituem um desafio de diagnóstico, assim como, o 

manejo clínico das LOs, e desta forma, auxíliar o cirurgião-

dentista na prática clínica odontológica. 
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MATERIAIS E MÉTODO 

 

O presente estudo trata-se de uma revisão de literatura 

realizada através da análise retrospectiva de estudos que 

discutem as características e diagnóstico clínico, assim como, 

o manejo das leucoplasias orais. 

A estratégia de busca para identificação dos artigos 

consistiu na seleção de artigos disponíveis nas bases 

eletrônicas PubMed, Scopus e Web of Science publicados entre 

o período de janeiro de 2015 e outubro de 2019. Para a 

localização dos artigos, realizou-se o agrupamento dos 

descritores: Oral leukoplakia AND Diagnosis AND 

Management.  

Os critérios de inclusão dos artigos foram: artigos em 

inglês, que discutiam as características e diganóstico clínico, 

bem como, o manejo das leucoplasias orais. Foram excluídos: 

casos clínicos; artigos que contemplavam leucoplasias não 

relacionadas à cavidade oral. 

Os estudos selecionados nas bases de dados foram 

identificados e analisados por dois revisores (C. C. S. B. e L. S. 

A. R.) de forma independentemente, inicialmente pelo título, 

depois pelo resumo. Verificou-se a concordância na pré-

seleção, e apenas artigos que obtiveram plena concordância 

entre os avaliadores foram selecionados. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

A partir das estratégias de busca utilizadas, foram 

identificados 138 artigos científicos nas bases de dados. 

Posteriormente, os 138 artigos foram transferidos para um 
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software gerenciador de referências bibliográficas (Mendeley 

Desktop, versão 1.19.3) no intuito de remover os artigos 

duplicas, resultando em 114 artigos científicos. Após a leitura 

preliminar dos títulos desses estudos, foram excluídos 93 

artigos por não possuírem os critérios de inclusão necessários. 

Ao final, seis artigos foram selecionados (Figura 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 1. Fluxograma dos critérios de pesquisa e seleção dos 

artigos científicos da literatura nas bases de dados 
Fonte: Arquivo próprio (2019) 
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Quanto aos artigos selecionados, cinco (VAN DER 

WAAL, 2015; VILLA; WOO, 2017; CARRARD; VAN DER 

WAAL, 2018; VILLA; SONNIS, 2018; VAN DER WAAL, 2019) 

discutiam as características clínicas e o diagnóstico, enquanto 

que três avaliaram o manejo das LOs. No que diz respeito aos 

fatores clínicos que podem auxiliar no diagnóstico clínico das 

LO, destacam-se o tabagismo e o aspecto clínico das lesões 

(Tabela 1). Além disso, quatro artigos (VAN DER WAAL, 2015; 

VILLA; WOO, 2017; CARRARD; VAN DER WAAL, 2018; VAN 

DER WAAL, 2019) abordaram lesões orais brancas, assim 

como, as principais características para a realização do 

diagnóstico diferencial clínico com as leucoplasias orais (Tabela 

2). 
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Tabela 1. Fatores clínicos que auxiliam no diagnóstico clínico das 

leucoplaisas orais 

Fator clínico  Descrição do fator clínico 

Idade Acomete indivíduos a partir dos 30-40 anos.  

Sexo O sexo não é relevante para o diagnóstico. 

História médica 

A história médica é importante para o diagnóstico de 

manifestações orais semelhantes a leucoplasias 

(genodermatoses, sífilis e HIV).  

Tabagismo 
A leucoplasias oral é mais frequente em tabagistas do que 

em não tabagistas. 

Sintomatologia A maioria das leucoplasias orais são assintomática. 

Crescimento  Crescimento lento, provavelmente leva meses ou anos. 

Curso da doença Não exibe remissões e exacerbações. 

A
s
p

e
c

to
 c

lí
n

ic
o

 

Tamanho 
Anteriormente, a lesão deveria apresentar o diâmetro 

mínimo de 0,5 cm; atualmente o tamanho não é relevante. 

Cor 

Pode varia de uma lesão completamente branca para uma 

lesão mista com áreas brancas e vermelhas 

(eritroleucoplasia); essa característica é essencial para o 

diagnóstico. 

Textura 

A textura pode ser lisa, espessa e/ou verrucosa. A 

ulceração não é um achado comum na leucoplasia, e a sua 

presença pode ser indicativo de malignidade. 

Delimitação 
A presença de uma lesão bem ou mal delimitada não é 

relevante para o diagnóstico. 

Quantidade 

de lesões 

A presença de uma lesão única ou múltipla não é relevante 

para o diagnóstico. 
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Localização da 

lesão 

A leucoplasia oral pode acometer qualquer sítio anatômico 

da cavidade oral. 

Tabela 2. Lesões orais brancas que realizam diagnóstico diferencial clínico com a 

leucoplasia oral e seus principais critérios de diagnóstico. 

Lesão  Critério de diagnóstico 

Candidose 

pseudomembr

anosa 

Aspecto clínico de pseudomembranas destacáveis, frequentemente em 

padrão simétrico. Sensação de queimação e hálito fétido.   

Ceratose 

friccional 

Diagnóstico restrospectivo. Paciente apresenta irritação por fator 

mecânico, o qual está associado ao surgimento da lesão. 

Linha alba  Localizada na mucosa jugal em região compatível com a linha de oclusão 

Morsicatio 
Histórico de mastigação habitual ou mordida. Frequentemente visto na 

mucosa jugal, língua e lábios. 

Língua 

geográfica 

Áreas bem definidas e assimétricas de despapilação lingual. Histórico de 

exacerbação e remissão das lesões.  

Leucoplasia 

pilosa oral 
Aspecto clínico bilateral em região  da borda lateral da língua. 

Leucoplasia 

verrucosa 

proliferativa 

Frequente em mulheres. Pouca relação com o tabagismo. Apresentação 

clínica multifocal. 

Líquen plano 

oral (reticular) 

Lesão exibindo padrão simétrico e bilateral na forma de estriações brancas 

(Estrias de Wickham). 

Reação 

liquenoide 

Diagnóstico retrospectivo. Causada por restaurações dentárias de 

amálgama ou por medicamentos. Desaparecimento após remoção do fator 

causal. 

Estomatite 

nicotínica 

Mucosa palatina cinza ou branca com presença de pápulas elevadas 

(glândulas salivares menores) com área central avermelhada. 

Lúpus 

eritematoso 
Padrão simétrico e quase sempre há envolvimento cutâneo. 
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Nevo branco 

esponjoso 
Histórico familiar. Aspecto clínico com padrão simétrico. 

Fonte: Adaptado de van der Waal, 2015; Villa; Woo, 2017; Carrard; van der Waal, 2018; van 

der Waal, 2019. 

 

Dentre as condutas clínicas de manejo da LO os artigos 

destacam o aconselhamento para cessar o hábito do tabagismo 

e/ou a remoção cirúrgica. Outras modalidades de tratamento 

também são citadas, como a criocirurgia, terapia fotodinâmica 

e a ablação com laser. Contudo, devido ao risco de 

malignização e o surgimento ou recorrência das lesões, o 

acompanhamento clínico periódico é altamente recomendado 

em pacientes que realizam tratamento cirúrgico ou não. 

O carcinoma de células escamosas é o tipo mais 

frequente de neoplasia maligna da cabeça e pescoço, 

correspondendo a 90% das neoplasias malignas desta região. 

O surgimento dessa neoplasia pode ser precedido pela 

presença das desordens potencialmente malignas. A detecção 

e o tratamento das DPMs são de extrema importância, no intuito 

de impedir a sua progressão para o carcinoma de células 

escamosas oral (VILLA; WOO, 2017; CARRARD; VAN DER 

WAAL, 2018).  

A Organização Mundial de Saúde (OMS), em 2017, 

definiu as desordens potencialmente malignas (DPM) como um 

tecido benigno morfologicamente alterado, que apresenta um 

risco maior de sofrer transformação maligna, listando as 

seguintes condições nesse grupo: (LO), eritroplasia oral, 

leucoplasia verrucosa proliferativa, fibrose submucosa oral, 

queilite actínica e líquen plano oral. 

As LOs constituem a desordem potencialmente malignas 

mais comuns da cavidade oral. Elas são conceituadas como 
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lesões brancas não removíveis a raspagem, que clinicamente 

devem ser distinguidas de outras lesões brancas sem potencial 

de malignização (VILLA; WOO, 2017; VILLA; SONNIS, 2018; 

VAN DER WAAL, 2019). 

O seu diagnóstico é baseado na combinação da história 

clínica do paciente, a qual pode revelar uma possível 

associação da lesão com o etilismo e/ou tabagismo; nas 

características clínicas e nos achados histopatológicos. Assim, 

essas lesões devem ser distinguidas clinicamente de outras 

lesões brancas sem potencial de malignização, sendo esse um 

processo diagnóstico de exclusão. Clinicamente, as LOs 

geralmente possuem regiões com margens definidas e/ou 

fissuradas que permitem a distinção com ceratoses reativas, 

que em sua maior parte são mal definidas (VILLA; WOO, 2017). 

O tabagismo é o principal fator de risco associados ao 

surgimento das LOs, observa-se que essas lesões são seis 

vezes mais frequentes em fumantes do que em não fumantes, 

sendo que relato que cerca de 70% dos casos de LOs estão 

associadas ao tabagismo. Entretanto, é importante salientar 

que a iniciação e progressão das LOs, associadas ao 

tabagismo, vai depender do tipo de tabaco utilizado, como 

também, do tempo de duração e frequência do hábito 

(CARRARD; VAN DER WAAL, 2018). 

Clinicamente as LO podem se apresentar como lesões 

homogêneas: placas planas, onduladas ou enrugadas; e não-

homogêneas: placas verrucosas, nodulares, com presença de 

áreas avermelhadas (eritroleucoplasia), podendo ainda estar ou 

não ulceradas. As lesões homogêneas são caracterizadas pela 

aparência uniforme, delgada e cor predominantemente branca, 

enquanto que as não-homogêneas podem exibir áreas 
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vermelhas, aspecto verrucoso ou nodular e ainda associação 

desses aspectos (VAN DER WAAL, 2015; CARRARD; VAN 

DER WAAL, 2018; VILLA; SONNIS, 2018). 

Carrard e van der Waal (2018) descreveram alguns 

aspetos clínicos e demográficos importantes para o diagnóstico 

das LOs, citando que estas lesões raramente ocorrem até a 

segunda década de vida, que o gênero não é relevante para o 

diagnóstico e que a mesma é mais frequente em pacientes 

fumantes, apesar do hábito de fumar não ser um parâmetro 

clínico relevante para seu diagnóstico. 

É importante ressaltar que a leucoplasia verrucosa 

proliferativa constitui um outro tipo de leucoplasia descrita como 

uma condição progressiva e de longa duração, que se 

desenvolve inicialmente como uma placa branca de 

crescimento lento e persistente, irreversível, resistente ao 

tratamento e com alto potencial de sofrer transformação 

maligna; não sendo incomum também encontrar ao longo do 

seu desenvolvimento lesões verrucosas e/ou eritematosas 

(VILLA; WOO, 2017) 

Como descrito na Tabela 2, diversas condições e lesões 

podem se assemelhar clinicamente com as LOs. É importante 

que o cirurgião-dentista entenda a importância do seu papel no 

diagnóstico precoce do câncer oral por meio da identificação e 

diagnóstico dessas lesões.  Deste modo, salienta-se a 

importância da realização de uma anamnese e exame clínico 

adequados, assim como a colaboração com o patologista oral, 

através da análise microscópica da biópsia, assim, o cirurgião-

dentista deve prover informações clínicas que auxiliem o 

patologista oral a realizar o diagnóstico histopatológico. 
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O aspecto clínico frequentemente direciona a decisão da 

intervenção cirúrgica e a forma de acompanhamento, muito 

embora outros fatores como o tamanho da lesão, idade, gênero, 

histórico de exposição ao fumo sejam importantes para a 

conduta clínica. 

Ainda que o risco de transformação maligna das LO seja 

difícil de avaliar, a realização de biópsia nas suspeitas clínicas 

de leucoplasia é importante para descartar outras condições e 

para avaliar a presença de displasia epitelial (DE), a qual 

consiste em alterações citomorfológicas e estruturais que 

caracterizam a progressão de um tecido normal para um 

maligno (VAN DER WAAL, 2015; CARRARD; VAN DER WAAL, 

2018). 

Organização Mundial da Saúde (OMS) sugere uma 

avaliação baseada em critérios para gradar as displasias. A DE 

leve demonstra a proliferação ou hiperplasia de células das 

camadas basal e parabasal e que não se estende para além do 

terço inferior do epitélio. As atipias citológicas consistem em 

pleomorfismo celular e nuclear leve, com rara presença de 

mitoses, que quando encontradas localizam-se na camada 

basal, além das alterações arquiteturais serem mínimas; a DE 

moderada exibe uma proliferação de células atípicas que vão 

até o terço médio do epitélio. As alterações citológicas são mais 

graves que na DE leve e o hipercromatismo e pleomorfismo 

nuclear são proeminentes, há presença de figuras de mitoses 

anormais, as mudanças arquiteturais podem ser vistas no terço 

inferior do epitélio e frequentemente a hiperceratose está 

associada; a DE severa mostra alterações celulares que se 

estendem da camada basal ao terço superior do epitélio, 

mitoses tripolares e bizarras, além de em alguns casos haver 



DIAGNÓSTICO E MANEJO DAS LEUCOPLASIA ORAL: UMA REVISÃO DOS 

CONCEITOS ATUAIS 

 

311 
 

perda da estratificação e produção anormal de ceratina (VILLA; 

WOO, 2017; VAN DER WAAL, 2019). 

Conforme mencionado anteriormente, as displasias são 

caracterizadas pela presença de alteração na estrutura celular, 

como também pela mudança da arquitetura normal do tecido. 

Muitas dessas alterações celulares são decorrentes de 

modificações epigenéticas causadas pelo tabagismo, as quais 

silenciam ou ativam determinados genes, o que pode resultar 

na transformação maligna dessas lesões (CARRARD; VAN 

DER WAAL, 2018; VILLA; SONNIS, 2018). 

Ainda que análise histopatológica da DE auxilie na 

determinação da conduta clínica que será estabelecida para as 

LOs, o risco de transformação maligna ainda é difícil de avaliar. 

Deste modo, nem sempre o grau de DE é indicativo da maior 

ou menor probabilidade da LO sofrer transformação maligna. 

Quatro características são associadas a uma maior taxa 

de transformação: idade, local, tipo de LO e presença de 

displasia. A idade mais avançada, presença da lesão em sítio 

látero-ventral da língua, aparência clínica não-homogênea e 

alto grau de displasia epitelial possuem um risco mais elevado 

de transformação (VAN DER WAAL, 2015; VILLA; WOO, 2017; 

CARRARD; VAN DER WAAL, 2018; VILLA; SONNIS, 2018; 

VAN DER WAAL, 2019).  

Além disso, Villa e Woo (2017) relatam que o sítio mais 

associado com a transformação das lesões é a língua, 

correspondendo a cerca de 24,22%, seguido pelo assoalho de 

boca. Uma característica importante é a aparência clínica da 

LO, pois embora, clinicamente, o tipo homogêneo seja o mais 

comum, a taxa de transformação maligna mais alta corresponde 

às lesões não-homogêneas, com cerca de 59% de 
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transformação dos casos. Dentro deste grupo, é relatado que a 

transformação em um carcinoma de células escamosas ocorre 

principalmente quando estas lesões possuem tamanho superior 

a 200 mm2. Adicionalmente, esses autores também ressaltam 

que a transformação maligna das LOs é conduzida por múltiplas 

alterações genéticas e epigenéticas e que as LOs podem exibir 

algumas das mesmas mutações observadas no câncer. 

Raramente observa-se a regressão espontânea das 

LOs, contudo, há relatos de regressão após a cessação do 

hábito de fumar. Tradicionalmente, o tratamento das LOS 

consiste na sua remoção cirúrgica, contudo modalidades como 

a crioterapia e a terapia fotodinâmica tem surgido e estão sendo 

cada vez mais utilizadas. Contudo, independentemente, da 

modalidade terapêutica adotada, as LOs estão sujeitas a 

recorrências locais, assim, como o surgimento de lesões em 

outras regiões da cavidade oral (VAN DER WAAL, 2019). 

Holmstrup e Dabelsteen (2016), o fato de que a LO pode 

ser derivada de um ou vários clones de células dentro de uma 

grande área da mucosa oral, os quais são invisíveis ao exame 

clínico. Esse fato pode explicar em parte o retorno das lesões 

após alguns procedimentos de remoção cirúrgica, o que torna 

o manejo dessas lesões complicado. Assim, os autores 

sugeriram que a remoção dessas lesões deve envolver tecido 

sadio adjacente e os pacientes devem ser acompanhados em 

curtos intervalos de tempo. 

Deste modo, é importante que o paciente seja informado 

de a leucoplasia pode ocorrer novamente em um período que 

varia de algumas semanas, meses ou vários anos. Eles 

também devem ser informados que o risco de desenvolvimento 

do câncer oral não é eliminado após a excisão cirúrgica da 
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leucoplasia. Além disso é importante que o paciente seja 

instruído sobre a realização do autoexame de boca, 

promovendo assim, o seu autocuidado (VAN DER WAAL, 

2019). Independentemente da abordagem terapêutica 

escolhida, aconselha-se o atendimento clínico de 

acompanhamento à longo prazo, com intervalo de tempo pode 

variar de meses a anos. Embora a eficácia das visitas de 

acompanhamento nunca tenha sido demonstrada, essa medida 

é fundamental para tranquilizar o paciente (VILLA; SONNIS, 

2018; VAN DER WAAL, 2019). 

 

CONCLUSÕES  

 

No caso de um diagnóstico clínico de leucoplasias orais 

ou em que essa lesão faça parte do diagnóstico diferencial, 

quando houver dúvidas, aconselha-se o cirurgião-dentista a 

procurar uma consulta com um especialista para confirmação 

ou exclusão de possíveis diagnósticos diferenciais e posterior 

tratamento do paciente. 

Embora a análise histopatológica auxilie na 

determinação da conduta clínica a ser seguida, a avaliação da 

displasia epitelial é subjetiva, e o seu grau não é indicativo que 

a LO irá ou não sofrer transformação maligna. 

Adicionalmente, é necessário e recomendado o uso de 

critérios de diagnóstico estritos para desordens ou lesões 

brancas na cavidade oral no intuito de se investigar e identificar 

a presença de um possível fator causal. O acompanhamento e 

reavaliação clínica da lesão após a remoção da causa é 

essencial. 
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RESUMO: As doenças autoimunes vesículo-bolhosas 
representam um grupo heterogêneo de mucodermatoses que 
exercem consideráveis impactos na qualidade de vida dos 
pacientes. Dentre elas, destacam-se o pênfigo e o penfigoide 
das membranas mucosas, que se caracterizam pela formação 
de bolhas cutâneas e/ou mucosas que, quando se rompem, 
levam ao surgimento de extensas áreas ulceradas e dolorosas. 
Na maioria dos casos, a mucosa oral consiste no sítio de 
acometimento primário e, por vezes, o único. Neste contexto, 
este trabalho tem como objetivo realizar uma revisão na 
literatura acerca das doenças vesículo-bolhosas mais comuns, 
com enfoque em suas características clínico-patológicas e em 
seu manejo clínico. De caráter analítico e descritivo, o presente 
estudo compreendeu na realização de uma busca exploratória 
nas bases de dados Scielo e PubMed, a partir da qual foram 
selecionados 17 artigos científicos, escritos na língua inglesa e 
publicados nos últimos cinco anos (2014 a 2019). Diante disso, 
o cirurgião-dentista tem papel fundamental no processo 
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diagnóstico dessas doenças autoimunes vesículo-bolhosas, 
sendo importante que este profissional tenha conhecimento da 
patogênese e das manifestações clínicas dessas 
mucodermatoses, possibilitando, assim, uma conduta clínica 
correta quando diante de lesões bolhosas/ulceradas em 
cavidade oral. Por isso, a realização de estudos com enfoque 
no diagnóstico e tratamento são de grande relevância clínica, 
por permitirem uma maior familiarização por médicos e 
cirurgiões-dentistas dessas doenças. 
Palavras-chave: Pênfigo. Penfigoide. Mucosa oral.  
 
INTRODUÇÃO 

 

As doenças vesículo-bolhosas representam um grupo 

heterogêneo de mucodermatoses que exercem consideráveis 

impactos na qualidade de vida dos pacientes. Dentre elas, 

destacam-se o pênfigo e o penfigoide das membranas mucosas 

(GONÇALO et al., 2018).  

De etiologia ainda incerta, essas doenças autoimunes se 

caracterizam pela produção inadequada de auto anticorpos que 

vão se dirigir contra constituintes responsáveis pela adesão das 

células epiteliais entre si ou entre o epitélio e o tecido conjuntivo 

subjacente. Assim, dessa interação antígeno-anticorpo resulta 

um processo patológico caracterizado clinicamente pelo 

aparecimento de bolhas na pele e/ou superfícies mucosas 

(NEVILLE et al., 2016). Entretanto, essas bolhas e ulcerações 

que surgem em mucosa oral não são específicas de uma 

doença isolada, mas são compartilhadas por várias outras 

doenças, o que pode dificultar o processo diagnóstico.  

Dessa forma, o diagnóstico definitivo é obtido a partir da 

associação das características clínicas, histopatológicas e 
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imunológicas. Todavia, apesar dos achados imunológicos 

serem conclusivos para a identificação dessas patologias, as 

técnicas de imunofluorescência direta e indireta nem sempre 

são de fácil acesso aos pacientes portadores dessas 

mucodermatoses (BASCONES-MARTÍNEZ et al., 2014). 

O objetivo do tratamento das doenças autoimunes 

bolhosas é a remissão da doença pela redução tanto da 

produção de auto anticorpos como da resposta inflamatória, a 

qual é alcançada através da utilização de agentes 

imunossupressores tópicos e/ou sistêmicos. No entanto, as 

lesões orais muitas vezes se mostram refratárias ao tratamento 

adotado, sendo consideradas de difícil manejo clínico (KAYANI; 

ASLAM et al., 2017; GONÇALO et al., 2018).  

Diante da relevância clínica dessa temática, o presente 

estudo tem como objetivo realizar uma revisão na literatura 

acerca das principais doenças vesículo-bolhosas com 

manifestação em cavidade oral - pênfigo e penfigoide das 

membranas mucosas - com enfoque em suas características 

clínico-patológicas e em seu manejo clínico.   

 

MATERIAIS E MÉTODO 

 

O presente estudo compreendeu um processo de busca, 

análise e descrição dos referenciais teóricos considerados 

relevantes para a temática das doenças autoimunes vesículo-

bolhosas. Para sua realização, foi realizada uma busca 

exploratória nas bases de dados Scielo e PubMed por artigos 

científicos escritos na língua inglesa publicados nos últimos 

cinco anos. Durante a pesquisa, utilizaram-se os seguintes 

descritores: “pemphigus”, “pemphigus vulgaris”, “paraneoplastic 
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pemphigus”, “pemphigoid”, “mucous membrane pemphigoid” e 

“vesiculobullous autoimune diseases”.  

Para a seleção dos artigos, foram considerados como 

critérios de inclusão aqueles publicados entre os anos de 2014 

e 2019, enquadrados como pesquisas originais ou revisões 

sistemáticas. A partir disso, 17 artigos foram selecionados, 

compondo, assim, a bibliografia do presente estudo.  

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

  As doenças autoimunes bolhosas correspondem a um 

grupo de mucodermatoses raras que se caracterizam pela 

produção de auto anticorpos direcionados contra os 

desmossomos e hemidesmossomos. Dentre elas, destacam-se 

o pênfigo e o penfigoide das membranas mucosas, 

consideradas como as mais prevalentes (ALPSOY; AKMAN-

KARAKAS; UZUN, 2015).  

Por conseguinte, serão descritas, a seguir, algumas das 

principais doenças autoimunes bolhosas, bem como os seus 

subtipos clínico-patológicos, com enfoque em suas 

manifestações clínicas, características histopatológicas, 

diagnóstico e tratamento dessas desordens.  

Em relação ao pênfigo, este termo deriva do grego 

'pemphix', que significa bolha, correspondendo a um grupo de 

doenças autoimunes bolhosas caracterizadas pela formação de 

bolhas na pele e/ou membranas mucosas. Os tipos de pênfigo 

costumam variar quanto à severidade e à localização das 

bolhas. Dentre eles, destacam-se o pênfigo foliáceo, o pênfigo 

paraneoplásico e o pênfigo vulgar (KASPERKIEWICZ et al., 

2017; HEIDARPOUR et al., 2019), sendo este último o mais 
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prevalente, correspondendo a cerca de 70% dos casos de 

pênfigo (DANIEL; MURRELL, 2014).   

O mecanismo autoimune do pênfigo se caracteriza pela 

produção anormal de auto anticorpos do tipo IgG, os quais se 

direcionam contra glicoproteínas presentes na superfície dos 

queratinócitos – as desmogleínas 1 e 3. Estas moléculas, que 

fazem parte da família das caderinas, são encontradas nos 

desmossomos, estruturas responsáveis pela adesão entre as 

células epiteliais. Como resultado dessa interação 

autoantígeno-anticorpo, ocorre, assim, a acantólise, isto é, a 

perda da adesão célula-célula entre os queratinócitos. Em 

decorrência disso, tem-se a formação de uma fenda 

intraepitelial, que clinicamente resulta no surgimento de bolhas 

ou vesículas nas superfícies mucosas e/ou cutâneas, as quais 

caracterizam essa doença. Apesar de ter etiologia ainda não 

totalmente esclarecida, alguns fatores podem estar associados 

ao desenvolvimento do pênfigo, tais como fatores genéticos, 

ambientais (como infecções, drogas e dieta), neoplasias, bem 

como fatores psicológicos (KASPERKIEWICZ et al., 2017).  

A desmogleína 3 tem uma maior expressão na camada 

parabasal da epiderme e do epitélio bucal, enquanto a 

desmogleína 1 é principalmente encontrada na superfície da 

epiderme, sendo pouco expressa no epitélio bucal (NEVILLE et 

al., 2016). Dessa forma, diferenças na localização de 

determinada desmogleína (apenas pele, apenas mucosas ou 

pele/mucosas) resultam em diferentes fenótipos da doença 

(KERSHENOVICH et al., 2014; LEUCI et al., 2019). A ação dos 

autoanti-desmogleína 1 resulta apenas em envolvimento 

cutâneo. O subtipo mucocutâneo, por sua vez, caracteriza-se 

pelo comprometimento tanto da pele quanto das mucosas em 
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resposta à ação de auto anticorpos IgG anti-desmogleína 1 e 

anti-desmogleína 3, respectivamente (KASPERKIEWICZ et al., 

2017). 

A seguir, serão descritas as características dos principais 

tipos de pênfigo. São eles: foliáceo, paraneoplásico e vulgar.  

O pênfigo foliáceo, juntamente com o pênfigo vulgar (que 

será descrito mais adiante), são as formas clássicas de pênfigo 

originalmente caracterizadas. O pênfigo foliáceo é o tipo mais 

comumente observado na América do Sul (Brasil, Peru e 

Colômbia) e no Norte da África (Argélia e Tunísia), sendo 

consideradas formas endêmicas do pênfigo nessas regiões. 

Afeta principalmente adultos jovens, com pico de incidência 

entre a 2ª - 3ª décadas de vida.  No Brasil, o pênfigo foliáceo, 

cuja forma endêmica é também conhecida como “fogo 

selvagem” ou “pênfigo brasiliensis”, apresenta uma frequência 

cerca de 20 vezes maior que o pênfigo vulgar (ALPSOY; 

AKMAN-KARAKAS; UZUN, 2015; KASPERKIEWICZ et al., 

2017; POLLMANN et al., 2018).  

Um exemplo disso é evidenciado nas áreas rurais de 

Limão Verde, no Mato Grosso do Sul, onde se observa uma 

prevalência de pênfigo foliáceo em torno de 4 a 5%. Essas 

associações epidemiológicas sugerem que um agente 

ambiental, como a saliva das endêmicas moscas de areia, seria 

capaz de desencadear uma resposta autoimune de baixo nível 

contra a desmogleína 1. Em regiões endêmicas, até mesmo em 

indivíduos clinicamente saudáveis se observa um aumento dos 

níveis desses auto anticorpos; no entanto, indivíduos 

geneticamente suscetíveis seriam mais propensos a 

desenvolver de fato a doença (ALPSOY; AKMAN-KARAKAS; 
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UZUN, 2015; KASPERKIEWICZ et al., 2017; POLLMANN et al., 

2018).  

Inicialmente, o pênfigo foliáceo se apresenta 

clinicamente como bolhas flácidas e, posteriormente, com 

placas eritematosas hiperceratóticas e crostas escamosas nas 

áreas seborreicas do corpo, como couro cabeludo, face, peito e 

ombros. Se não tratadas, as lesões podem progredir e levar a 

eritrodermia acompanhada de prurido e queimação na pele 

(POLLMANN et al., 2018). E, diferentemente do pênfigo vulgar, 

o pênfigo foliáceo normalmente não acomete as superfícies 

mucosas. Ambas as formas de pênfigo foliáceo - não endêmica 

e endêmica (fogo selvagem) compartilham semelhanças 

clínicas, histopatológicas e imunológicas (KASPERKIEWICZ et 

al., 2017). 

A partir da análise histopatológica, observa-se que, no 

pênfigo foliáceo, as fendas intraepiteliais ocorrem nas camadas 

superficiais da epiderme ou do epitélio oral, principalmente na 

camada granular. Diferindo do pênfigo vulgar, que será descrito 

mais adiante, no qual essas bolhas se desenvolvem em 

camadas mais profundas, acima da camada basal 

(KASPERKIEWICZ et al., 2017). 

Por ser uma doença autoimune, o tratamento é realizado 

com o uso de agentes imunossupressores, sendo usados 

inicialmente em doses mais elevadas para controlar a doença. 

Associado ao uso dos corticosteroides, agentes adjuvantes têm 

sido empregados com o intuito de reduzir os efeitos colaterais 

associados ao uso a longo prazo dessas drogas, além de 

intensificarem a resposta terapêutica. Alguns desses agentes 

são azatioprina, rituximab, ciclofosfamida, ciclosporina, 
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etotrexato, imunoglobulina intravenosa e micofenolatomofetil 

(DANIEL; MURRELL, 2014).  

O pênfigo paraneoplásico, por sua vez, é considerado 

uma entidade distinta dentre as doenças autoimunes bolhosas. 

Caracteriza-se pelo surgimento de extensas mucosites e lesões 

polimórficas em pele, similares ao pênfigo vulgar, ao eritema 

multiforme e a lesões liquenoides. No entanto, o pênfigo 

paraneoplásico distingue-se por sua associação com 

malignidades, sendo as neoplasias linfoproliferativas as mais 

comumente associadas, tais como linfoma, leucemia linfocítica 

crônica, timoma e doença de Castleman (STOOPLER; 

SOLLECITO, 2014; LEUCI et al., 2019).   

A incidência de pênfigo paraneoplásico não é conhecida, 

mas é definitivamente menos comum que o pênfigo vulgar e o 

pênfigo foliáceo, com cerca de 300 casos relatados na 

literatura. Ocorre principalmente em pacientes de 45 a 70 anos 

de idade, com igual prevalência em ambos os sexos 

(KASPERKIEWICZ et al., 2017). 

Quanto à sua patogênese, acredita-se que seja 

decorrente da geração de uma resposta imunológica aberrante 

frente a uma neoplasia maligna coexistente. Determinados 

componentes antigênicos produzidos pela neoplasia seriam 

responsáveis por estimular vias humorais, resultando em uma 

produção de auto anticorpos direcionados contra um espectro 

heterogêneo de antígenos da membrana celular epitelial. Outra 

hipótese mostra que uma resposta citotóxica inicial do 

hospedeiro induzida pela neoplasia pode estimular a 

disseminação de epítopos de antígenos ocultos da membrana 

celular epitelial, levando à produção de auto anticorpos. Além 

disso, evidências mostram que uma desregulação de citocinas, 
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como a interleucina-6, poderia desempenhar um papel 

fundamental na patogênese das manifestações clínicas do 

pênfigo paraneoplásico (KARTAN et al., 2016; LEUCI et al., 

2019).  

Clinicamente, o pênfigo paraneoplásico costuma se 

manifestar sob a forma de bolhas e erosões em pele, sendo 

comumente vistas nas palmas das mãos e solas dos pés. Além 

disso, a mucosa brônquica pode ser afetada, que pode levar ao 

desenvolvimento de uma bronquiolite obliterante, resultando 

em um comprometimento da função respiratória. Quando 

comparado ao pênfigo vulgar, o pênfigo paraneoplásico 

apresenta um maior envolvimento da mucosa oral como 

também de outras mucosas, como a conjuntival. A língua é 

frequentemente acometida por ulcerações severas, 

hemorrágicas e dolorosas, as quais não são tão responsivas à 

terapêutica costumeiramente adotada. Adicionalmente, as 

lesões orais no pênfigo paraneoplásico por vezes podem 

apresentar aparência clínica semelhante à do líquen plano oral, 

incluindo as estrias de Wickham características desta desordem 

imunológica (STOOPLER; SOLLECITO, 2014; BUONAVOGLIA 

et al., 2019).  

A biópsia perilesional será de fundamental importância, 

juntamente com os achados clínicos, para auxiliar no seu 

diagnóstico (POLLMANN et al., 2018). No entanto, as 

características do pênfigo paraneoplásico no exame de 

microscopia de luz podem ser bastante diversificadas, sendo 

normalmente observada uma mucosite liquenoide, com 

presença de uma fenda subepitelial (semelhante ao penfigoide) 

ou fenda intraepitelial (semelhante ao pênfigo). Já os estudos 

através da imunofluorescência direta exibem deposição 
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fracamente positiva de imunorreagentes (IgG e proteínas do 

complemento, como C3) nas zonas intercelulares do epitélio 

e/ou uma deposição linear de imunorreagentes na zona da 

membrana basal (NEVILLE et al., 2016).   

Além disso, Camisa et al. (1992) propuseram critérios 

diagnósticos do pênfigo paraneoplásico, os quais incluem três 

critérios maiores e três menores. Dentre os maiores, estão: 

erupções polimórficas mucocutâneas, neoplasia interna 

concomitante e anticorpos séricos com padrão específico de 

imunoprecipitação. Por sua vez, como critérios menores são 

considerados: evidência histológica de acantólise, 

imunofluorescência direta evidenciando marcação intercelular e 

da membrana basal e imunofluorescência indireta exibindo 

positividade no epitélio de bexiga de rato para auto anticorpos 

circulantes. A presença de três critérios maiores ou dois 

menores, são suficientes para o estabelecimento do diagnóstico 

de pênfigo paraneoplásico (BASCONES-MARTÍNEZ et al., 

2014). 

Uma vez que o pênfigo paraneoplásico está 

intrinsecamente relacionado com a malignidade subjacente, 

sua resposta ao tratamento convencional é precária, com 

significante morbidade e mortalidade. Diante disso, o 

diagnóstico diferencial de pênfigo paraneoplásico deve ser 

considerado quando as lesões mucosas mostrarem uma clara 

progressão mesmo após início do tratamento imunossupressor 

com corticoterapia sistêmica e/ou imunossupressores 

adjuvantes. Dessa forma, um diagnóstico precoce com o intuito 

de identificar a neoplasia é crucial para a obtenção de um 

prognóstico favorável e, consequentemente, possibilitar a 
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introdução da melhor estratégia terapêutica (BASCONES-

MARTÍNEZ et al., 2014; LEUCI et al., 2019).  

Apesar do pênfigo ser uma doença relativamente rara, 

com uma incidência de 0.1-3.2/100 000 pessoas, o pênfigo 

vulgar é a variante clínica mais comum, principalmente em 

alguns grupos étnicos e países do mediterrâneo. A incidência 

de pênfigo em judeus Ashkenazi, por exemplo, pode chegar a 

16-32 casos por milhão de pessoas por ano. Alguns estudos 

relatam que o pênfigo vulgar afeta preferencialmente mulheres, 

enquanto que outros relatam que não há preferência quanto ao 

gênero. Além disso, a maioria dos pacientes desenvolvem a 

doença entre a 5ª - 6ª décadas de vida, sendo crianças e idosos 

raramente acometidos (ALPSOY; AKMAN-KARAKAS; UZUN, 

2015; POLLMANN et al., 2018; LEUCI et al., 2019).  

As lesões orais são muito comuns em pacientes com 

pênfigo vulgar e são frequentemente o primeiro sinal da doença. 

No entanto, são dificilmente identificadas pois, devido ao teto 

fino e friável das bolhas, tem-se sua ruptura precoce. Dessa 

forma, ao exame físico intraoral, as lesões apresentam-se sob 

a forma de erosões e ulcerações superficiais e irregulares, 

dolorosas, que estão aleatoriamente distribuídas, sendo mais 

afetadas as regiões de palato, mucosa jugal, mucosa labial e 

gengiva. Quando a gengiva é acometida, esta adquire o 

aspecto clínico conhecido como “gengivite descamativa”, que 

se caracteriza por uma banda eritematosa ao longo dos dentes, 

acompanhados de secura, descamação e bolhas, resultando 

em sangramento crônico do tecido gengival. O envolvimento 

oral é encontrado em 50% a 90% dos pacientes com pênfigo 

vulgar, dos quais 50% terão apenas sintomas orais. Uma das 

características do pênfigo vulgar é que, sob o menor trauma 
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induzível, pode-se ter a formação de uma bolha ou o 

alargamento de uma bolha presente, sendo este fenômeno 

conhecido como sinal de Nikolsky positivo (STOOPLER; 

SOLLECITO, 2014; NEVILLE et al., 2016; LEUCI et al., 2019). 

Para se alcançar o diagnóstico definitivo, são 

necessários três critérios principais: características clínicas, 

histopatológicas e imunológicas. Juntos, esses critérios 

representam o padrão-ouro para distúrbios autoimunes 

bolhosos. Análises histopatológicas de amostras obtidas a partir 

de biópsias perilesionais podem ser usadas para detectar a 

acantólise suprabasal na camada espinhosa, com presença de 

queratinócitos basais residuais na zona de junção dermo-

epidérmica, conferindo o aspecto conhecido como “fileira de 

lápides”. As células de Tzanck, que são as células acantolíticas, 

soltas, tendem a assumir uma forma arredondada, podendo 

essa característica ser considerada no diagnóstico através da 

citologia esfoliativa (NEVILLE et al., 2016; LEUCI et al., 2019).  

Quanto à técnica da imunofluorescência direta e indireta, 

ambas têm um papel fundamental no diagnóstico de doenças 

autoimunes bolhosas. No pênfigo vulgar, a imunofluorescência 

direta mostra depósitos de IgG, IgA, IgM e C3 nas superfícies 

celulares dos queratinócitos (“padrão de rede de pesca”). Já na 

imunofluorescência indireta, detecta-se no soro do paciente a 

presença de auto anticorpos contra as desmogleínas que 

compõem os desmossomos. Geralmente, títulos elevados de 

auto anticorpos para o pênfigo vulgar, detectados através do 

teste imunoenzimático ELISA, correlaciona-se com estágios 

iniciais da doença e fornece informações na avaliação da 

atividade da mesma (KERSHENOVICH et al., 2014; LEUCI et 

al., 2019). Arbache et al. (2014) relataram que a 
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imunofluorescência direta é um bom método para diagnóstico 

de doenças autoimunes bolhosas, verificando que este método 

foi positivo em mais de 90% dos pacientes portadores de 

pênfigo vulgar e pênfigo foliáceo, confirmando a alta 

sensibilidade dessa técnica.  

Em cavidade oral, as lesões de pênfigo vulgar são 

frequentemente diagnosticadas de início como infecções 

herpéticas, ulcerações aftosas, candidose oral, líquen plano 

erosivo ou gengivite, não sendo evidenciado, 

consequentemente, grande sucesso terapêutico. No entanto, 

ao contrário de lesões orais decorrentes de infecções virais ou 

ulcerações aftosas, que se resolvem em dias ou semanas, as 

lesões do pênfigo caracterizam-se por cicatrizarem lentamente. 

Por esta razão, para a obtenção de um diagnóstico adequado, 

a realização de biópsia nas áreas perilesionais da mucosa para 

obtenção do diagnóstico histopatológico é essencial 

(POLLMANN et al., 2018; BUONAVOGLIA et al., 2019).   

O pênfigo vulgar pode ser potencialmente fatal, embora 

a sua progressão seja bastante variável. Após o advento de 

terapias efetivas, a mortalidade associada à doença foi reduzida 

de 90% para 10% e está mais associada às complicações do 

tratamento.  Assim como no pênfigo foliáceo, o tratamento se 

baseia na utilização de agentes imunossupressores, 

principalmente corticosteroides sistêmicos (prednisona, por 

exemplo) e/ou tópicos (como dexametasona elixir e propionato 

de clobetasol – 0,05%), podendo estar associado ou não a 

terapias adjuvantes. A laserterapia, também conhecida como 

fotoestimulação, é uma técnica não-invasiva que tem sido 

considerada efetiva no tratamento de lesões vesículo-bolhosas, 

incluindo o pênfigo, atuando como um adjuvante. A partir da 
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utilização do laser de baixa intensidade, tem se observado 

redução da sintomatologia e do número de lesões orais nos 

pacientes submetidos a esta modalidade terapêutica (DANIEL; 

MURRELL, 2014; GONÇALO et al., 2018).  

Dessa forma, o acompanhamento clínico dos pacientes 

com pênfigo é de suma importância, uma vez que essa doença 

se caracteriza por períodos de remissão e exacerbação. 

Durante essa fase, o objetivo principal é manter a doença sob 

controle com uma dosagem mínima de corticoides sistêmicos. 

No estudo de Gonçalo et al. (2018), todos os casos de pênfigo 

vulgar tinham como modalidade terapêutica o uso da 

corticoterapia local e/ou sistêmica. No entanto, observou-se que 

todos os pacientes em acompanhamento clínico apresentavam 

lesões em mucosa oral, pondo em evidência a dificuldade de 

controle dessas lesões orais, as quais costumam ser mais 

resistentes ao tratamento geralmente adotado.  

Em relação ao penfigoide das membranas mucosas, 

também conhecido como penfigoide cicatricial, é uma doença 

vesículo-bolhosa subcutânea crônica, de natureza autoimune, 

rara, que se caracteriza pela formação de bolhas principalmente 

em mucosas, podendo haver ou não envolvimento cutâneo. 

Essa doença está associada a uma elevada morbidade dos 

pacientes afetados, no entanto é raramente fatal. Uma das suas 

características clínicas é a grande tendência à formação de 

cicatrizes (BASCONES-MARTÍNEZ et al., 2014; LEUCI et al., 

2019).  

Nessa doença, as mulheres são cerca de duas vezes 

mais afetadas quando comparado aos homens, principalmente 

na faixa etária dos 50 aos 60 anos, não sendo observada 

predileção étnica ou geográfica. Quanto às manifestações 
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clínicas do penfigoide das membranas mucosas, a mucosa oral 

é frequentemente o principal sítio de acometimento, e por vezes 

o único, sendo afetada em cerca de 90% dos casos, seguido da 

membrana ocular em 65% dos casos. No entanto, além destas 

mucosas, outros sítios podem ser afetados, como as mucosas 

nasofaríngea, esofágica, genital, retal, além da pele. Por sua 

vez, lesões cutâneas são raras, surgindo após as lesões 

mucosas, sendo mais frequentemente vistas na região de 

cabeça e pescoço e porção superior do corpo (BASCONES-

MARTÍNEZ et al., 2014; TAYLOR et al., 2015; STOOPLER e 

SOLLECITO, 2014; NEVILLE et al., 2016; LEUCI et al., 2019). 

Em cavidade oral, as lesões apresentam-se inicialmente 

como bolhas ou vesículas que posteriormente se rompem, 

deixando áreas ulceradas superficialmente, que são dolorosas 

e, desde que não tratadas adequadamente, podem permanecer 

de semanas a meses. Pode afetar mucosa jugal, palatos duro 

e mole, língua, lábio inferior e gengiva. Diferentemente do 

pênfigo vulgar, no penfigoide das membranas mucosas a 

gengiva é a localização em cavidade oral mais comumente 

envolvida, resultando no padrão clínico chamado de “gengivite 

descamativa”, também evidenciado no pênfigo vulgar e no 

líquen plano ulcerativo. A formação de cicatrizes na cavidade 

oral é mais rara, por outro lado, o envolvimento ocular pode 

levar à formação de cicatriz na conjuntiva, que pode acarretar 

em cegueira (BASCONES-MARTÍNEZ et al., 2014; TAYLOR et 

al., 2015; NEVILLE et al., 2016; BUONAVOGLIA et al., 2019). 

Quando as manifestações clínicas são restritas à conjuntiva, o 

penfigoide das membranas mucosas é mais apropriadamente 

chamado de penfigoide cicatricial ocular (BUONAVOGLIA et al., 

2019). 
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A patogênese do penfigoide das membranas mucosas 

não é totalmente esclarecida. Essa doença se caracteriza pela 

formação de auto anticorpos (IgG predominantemente, e IgA) 

direcionados contra moléculas de adesão específicas 

localizadas nos hemidesmossomos dos queratinócitos 

epidérmicos basais e na lâmina lúcida da membrana basal, que 

induz a formação de uma fenda subepidérmica. Dentre alguns 

dos componentes da camada basal que são reconhecidos pelos 

auto anticorpos circulantes destacam-se BP180, BP230, 

antígeno 2 (colágeno tipo XVII) e colágeno tipo VII, lamininas 5 

e 6, subunidades α-6 e β-4 de intregrinas (BASCONEZ-

MARTINEZ et al., 2014; STOOPLER E SOLLECITO, 2014; 

BUONAVOGLIA et al., 2019; LEUCI et al., 2019). 

Apesar do agente iniciador da resposta autoimune no 

penfigoide das membranas mucosas ainda permanecer 

desconhecido, tem sido relatada associação com os haplótipos 

HLA-DR4 e HLA- DBQ1*0301, o qual pode favorecer o 

reconhecimento por linfócitos T dos antígenos presentes na 

membrana basal. Além disso, alguns estudos têm evidenciado 

um possível mecanismo subjacente de “disseminação de 

epítopos” associado ao penfigoide das membranas mucosas. 

Com isso, a partir de um dano tecidual decorrente de um 

processo inflamatório primário, este seria capaz de induzir a 

exposição de um antígeno da membrana basal epitelial 

previamente "oculto" a células T autorreativas, levando a uma 

resposta autoimune secundária contra ele. De fato, o penfigoide 

cicatricial ocular tem sido relatado em pacientes previamente 

afetados por manifestações oculares da síndrome de Stevens-

Johnson ou da síndrome de Sjögren (BUONAVOGLIA et al., 

2019).  



DOENÇAS AUTOIMUNES VESÍCULO-BOLHOSAS: DIAGNÓSTICO, MANEJO 

CLÍNICO E TRATAMENTO 

 

331 
 

O exame histopatológico não é definitivo, evidenciando 

apenas a presença de uma fenda entre o epitélio e o tecido 

conjuntivo subjacente, na região da membrana basal. Observa-

se em região de submucosa superficial um leve infiltrado 

inflamatório crônico, composto por eosinófilos, linfócitos e 

neutrófilos. Técnicas de imunofluorescência direta e indireta 

são indicadores sensíveis, mas não são específicos para o 

penfigoide cicatricial, pois os resultados são indistinguíveis de 

outras doenças bolhosas subcutâneas (BASCONES-

MARTÍNEZ et al., 2014; BUONAVOGLIA et al., 2019).  

A imunofluorescência direta é essencial para o 

diagnóstico e tipicamente revela a deposição de IgG, C3, 

menos comumente IgA ou uma combinação destes ao longo da 

zona da membrana basal.  Uma vez que os depósitos imunes 

precedem as alterações histomorfológicas no tecido lesional, a 

imunofluorescência direta é considerada mais sensível que a 

histopatologia convencional. A imunofluorescência indireta e os 

ensaios de imunoabsorção enzimática, por sua vez, podem ser 

úteis para detectar auto anticorpos circulantes contra antígenos 

epiteliais da superfície celular e avaliar o prognóstico e a 

resposta à terapia. Entretanto, a imunofluorescência indireta 

padrão apresenta-se geralmente negativa, pois as amostras 

séricas de pacientes com penfigoide das membranas mucosas 

contêm auto anticorpos em títulos baixos (geralmente 1:10 e 

1:40) e apenas em 50% a 80% dos casos, apresentando, assim, 

baixa sensibilidade (BASCONES-MARTÍNEZ et al., 2014; 

TAYLOR et al., 2015; BUONAVOGLIA et al., 2019).  

Devido à sua semelhança clínica com outras doenças 

autoimunes bolhosas, é importante considerar pênfigo vulgar, 

pênfigo paraneoplásico, síndrome de Stevens-Johnson e 



DOENÇAS AUTOIMUNES VESÍCULO-BOLHOSAS: DIAGNÓSTICO, MANEJO 

CLÍNICO E TRATAMENTO 

 

332 
 

lesões lúpicas como diagnósticos diferenciais. O diagnóstico 

definitivo é obtido a partir de uma associação dos achados 

clínicos, histopatológicos e da imunofluorescência direta do 

tecido perilesional, sendo necessária em alguns casos a 

realização da imunofluorescência indireta e do teste ELISA para 

confirmação do diagnóstico (BASCONES-MARTÍNEZ et al., 

2014; STOOPLER; SOLLECITO, 2014).  

Semelhante ao pênfigo, o tratamento do penfigoide das 

membranas mucosas inclui a utilização de medicações 

imunomoduladoras tópicas e sistêmicas, além de estratégias 

paliativas (como a laserterapia), tanto para controlar a formação 

de bolhas/ulcerações/cicatrizes, quanto para auxiliar na 

cicatrização das mucosas. O envolvimento das membranas 

ocular, genital, esofágica e laríngea estão mais associadas com 

um maior potencial de formação de cicatrizes. Dessa forma, 

nessas situações, o tratamento deve ter como foco a prevenção 

de cicatrizes a partir de uma intervenção precoce e da adoção 

de uma terapia sistêmica (STOOPLER; SOLLECITO, 2014).  

Quanto às manifestações em cavidade oral, pacientes 

com lesões restritas à mucosa oral apresentam excelente 

prognóstico (BASCONES-MARTÍNEZ et al., 2014). Devido à 

sua natureza autoimune, a gengivite descamativa, por exemplo, 

que é tipicamente evidenciada no penfigoide das membranas 

mucosas, não melhora com a eliminação da placa e do tártaro, 

ao contrário das doenças periodontais biofilme-dependentes 

(BUONAVOGLIA et al., 2019). Além disso, é crucial realização 

de monitoramento da presença cicatrizes oculares para evitar 

danos, como lesões na córnea, conjuntiva ou pálpebras 

(SACCUCCI et al., 2018). 
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Dessa forma, a depender dos sítios envolvidos e da 

severidade da doença, deve-se adotar um tratamento 

adequado e personalizado para cada caso. No entanto, muitas 

vezes, a doença é de difícil de resolução, tendendo a responder 

de forma tardia à terapia. Corticosteroides sistêmicos, 

frequentemente administrados em combinação com agentes 

imunossupressores, como a azatioprina, o micofenolato de 

mofetil e o metotrexato, continuam sendo a base do tratamento. 

Imunoglobulinas intravenosas, rituximabe ou anticorpos 

monoclonais anti-CD20 podem ser considerados em pacientes 

com manifestações resistentes ou recorrentes (SACCUCCI et 

al., 2018; BUONAVOGLIA et al., 2019).  

Além disso, a realização de uma higienização oral 

adequada também tem sido diretamente associada a uma 

melhor resposta terapêutica. Por isso, o cirurgião-dentista deve 

orientar quanto à importância da higiene oral nesses pacientes, 

uma vez que, devido à sintomatologia dolorosa inerente às 

lesões orais, esta é por vezes negligenciada.  

 

CONCLUSÕES  

 

As doenças vesículo-bolhosas, como o pênfigo e o 

penfigoide das membranas mucosas, são condições cujas 

lesões são de difícil manejo e controle clínico, afetando de 

forma significativa a saúde oral e sistêmica, bem como a 

qualidade de vida desses pacientes.  

Por isso, é essencial que indivíduos diagnosticados com 

essas mucodermatoses sejam acompanhados por uma equipe 

multidisciplinar, composta por dermatologista, oftalmologista e 

estomatologista. O cirurgião-dentista tem papel fundamental na 
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detecção precoce dessas doenças, uma vez que na maioria dos 

casos a mucosa oral é o sítio de acometimento primário e, por 

vezes, o único. Além disso, deve-se ter especial atenção quanto 

aos efeitos adversos associados ao tratamento 

imunossupressor à longo prazo, uma vez que a corticoterapia 

prolongada torna esses pacientes mais suscetíveis ao 

desenvolvimento de infecções oportunistas e de diabetes.  

Portanto, profissionais da saúde, como médicos e 

cirurgiões-dentistas, devem tem conhecimento da patogênese 

dessas doenças vesículo-bolhosas, como também devem 

conhecer suas principais manifestações clínicas. Dessa forma, 

torna-se possível o estabelecimento de um diagnóstico 

precoce, de modo a proporcionar um tratamento e um manejo 

clínico apropriados para cada situação clínica. 
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RESUMO: O carcinoma diferenciado da tireoide é a neoplasia 
maligna mais comum da região de cabeça e pescoço, sendo o 
tratamento mais adequado a tireoidectomia total seguida de 
ablação dos remanescentes com I131. Como as glândulas 
salivares têm a capacidade de concentrar iodo, a passagem do 
I131 pelos ductos salivares durante a radioiodoterapia ocasiona 
fibrose periductal provocando efeitos deletérios. Devido à 
importância da saliva na cavidade oral, realizou-se uma revisão 
de literatura dos últimos cinco anos, na base de dados 
PubMED/ Medline, com o objetivo de mostrar os efeitos 
deletérios nas glândulas salivares causados pela terapia com 
I131. Foram selecionados 19 trabalhos, nos quais concluiu-se 
que a radioiodoterapia é eficaz no tratamento do câncer de 
tireoide, mas ocasiona efeitos colaterais às glândulas salivares 
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relacionados à dosagem de I131 administrada e com a 
quantidade de sessões realizadas pelos pacientes. Apesar de 
a literatura mostrar estudos com a finalidade de encontrar o 
meio mais eficaz para o diagnóstico da disfunção salivar, bem 
como determinação da dosagem que causa o aparecimento dos 
efeitos colaterais, os resultados ainda são incertos, 
necessitando de mais pesquisas na tentativa de encontrar 
alternativas eficazes para diminuição do surgimento de efeitos 
colaterais, assim como a dosagem efetiva para o tratamento do 
câncer que não comprometa as glândulas salivares. 
Palavras-chave: Câncer de Tireoide. Iodo Radioatiavo. 
Glândulas Salivares. 
 
INTRODUÇÃO 

 

O câncer de tireoide é uma das neoplasias mais comuns 

do sistema endócrino. Ocupa a oitava posição no ranking dos 

cânceres que acometem as mulheres no mundo. Já no Brasil, 

ocupa a 5a posição para as mulheres e a 13a para os homens. 

As maiores taxas de incidência são encontradas nos países de 

alta renda, provavelmente pelo fato de que o diagnóstico é 

altamente dependente da tecnologia e consequentemente de 

acesso aos serviços de saúde (INCA, 2017). 

A exposição à radiação ionizante durante a infância, seja 

por questões de tratamento ou ambiental, é estabelecida na 

literatura como o fator principal de risco para o desenvolvimento 

do câncer de tireoide. Outros fatores, como o nível sanguíneo 

do hormônio tireoestimulante (TSH), hormônios sexuais, fatores 

reprodutivos, histórico de nódulos benignos e bócios, tireoidite 

de Hashimoto, ainda não estão bem estabelecidos (INCA, 2015, 

2017). 
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O tratamento utilizado com frequência é a remoção total 

ou parcial da tireoide seguido de terapia com iodo radioativo 

(I131), a fim de destruir células neoplásicas que não foram 

removidas durante a cirurgia. Geralmente são utilizadas doses 

que variam de 100 a 200 mCi de I131, sendo necessário 

isolamento do paciente por 48h para evitar contaminação tanto 

ambiental quanto humana, visto que a radiação é eliminada aos 

poucos do corpo humano (DANIEL, 2017). 

As doses de I131 administradas variam de acordo com o 

objetivo do tratamento. Para ablação dos remanescentes 

tireoidianos são utilizadas doses que variam de 30 a 100 mCi, 

porém se a finalidade além da ablação for a eliminação de 

metástases locorregionais e à distância, as doses 

administradas são acima de 100 mCi (BRASIL, 2014). O iodo é 

captado através da NIS (Sodium Iodide Symporter), uma 

glicoproteína de membrana plasmática, crucial para a síntese 

dos hormônios tireoidianos, que medeia o transporte do íon 

iodeto para as células foliculares da tireoide (MA et al., 2009). 

 Tendo em vista que a NIS também é expressa pelas 

glândulas salivares, glândulas lacrimais, mama e estômago; 

essas estruturas conseguem absorver o I131, ocasionando 

efeitos colaterais devido à concentração de radiação 

(UPADHYAYA et al., 2017a). As complicações nas glândulas 

salivares ocorrem quando o Cl- é substituído pelo iodo 

radioativo no sistema de transporte Na+/K+/Cl-. Com essa 

substituição, a concentração dos níveis de I131 é cerca de 30 a 

40 vezes maior nas glândulas salivares se comparados aos 

níveis plasmáticos (CHOI et al., 2015; LEE et al., 2015). 
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Todas as glândulas salivares estão envolvidas no 

transporte de I131, entretanto, as parótidas são mais 

prejudicadas do que as glândulas submandibulares, pelo fato 

de as células serosas das parótidas terem maior capacidade de 

concentrar I131 e secretar grânulos serosos ricos em metais 

como Zn2+, Fe2+ e Mn2+ que podem vazar para o citoplasma e 

causar a morte celular. As glândulas submandibulares são 

menos sensíveis à radiação por produzirem uma quantidade 

maior de mucina que desempenha um efeito radioprotetor (KIM, 

2017; UPADHYAYA et al., 2017b). 

Os danos causados pela radioiodoterapia (RIT) são 

limitados à dose, ou seja, quanto maior a dose de I131 maiores 

serão os efeitos colaterais, os quais podem ser temporários ou 

permanentes. Inchaço e dor na região parotídea são queixas 

frequentes após o tratamento com I131 e podem se desenvolver 

imediatamente ou após alguns meses, tornando-se mais 

intensos com o tempo (BADAM et al., 2016; JEONG; HONG; 

LEE, 2016). 

Após o tratamento para o carcinoma diferenciado de 

tireoide (CDT) com altas doses de I131 (> 100 mCi), os efeitos 

deletérios mais frequentes são: inchaço – geralmente 

envolvendo as parótidas – xerostomia e dor. O processo 

inflamatório, ocasionado pela radiação, provoca o aumento da 

pressão periductal, que é uma das principais causas de dor e 

inchaço (CHOI et al., 2015; DANIEL, 2017).  

Edema periductal e constrição ductal podem ocorrer 

após a RIT, originando ductos estreitos e fibróticos, causando 

retenção salivar e outros sintomas obstrutivos, e, como 

resultado, pode ocorrer sialadenite obstrutiva com inchaço e 
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dor. Complicações secundárias, como xerostomia, alterações 

gustativas, infecções, cáries dentárias, estomatite e candidíase 

oral podem se desenvolver (CHOI et al., 2015). 

Tendo em vista o desconhecimento considerável dos 

cirurgiões dentistas em relação ao tema abordado e a grande 

importância que a saliva exerce na manutenção da cavidade 

oral, esta revisão teve como objetivo analisar as informações da 

literatura sobre os efeitos colaterais da iodoterapia nas 

glândulas salivares. 

 

MATERIAIS E MÉTODO 

 

O levantamento bibliográfico ocorreu na base de dados: 

MEDLINE/PubMed (US National Library of Medicine, National 

Institute of Health, Bethesda, MD, USA). Os descritores 

combinados utilizados foram: radioactive, iodine, salivary 

glands; os quais estão cadastrados no banco de Descritores em 

Ciências da Saúde (DeCS). 

Foram obtidos 114 artigos inicialmente. Desses artigos, 

após a aplicação dos filtros de busca: idioma em inglês, 

intervalo customizado entre janeiro de 2015 a setembro de 2019 

e texto completo, foram pré-selecionados pela base de dados 

36 estudos. 

Os critérios de inclusão utilizados foram: trabalhos 

relacionados ao câncer de tireoide e efeitos colaterais da 

terapia com iodo radioativo; estudos longitudinais, transversais 

e revisões sistemáticas publicados em inglês nos últimos cinco 

anos. Foram considerados critérios de exclusão da amostra: 

estudos que não atendessem a pelo menos um dos critérios 
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estabelecidos para inclusão e estudos realizados em outras 

espécies que não humanos. 

Dessa forma, após leitura dos resumos, 19 trabalhos 

foram incluídos para fazer parte da amostra final da revisão 

como detalha a Figura 1. 

 

Base de Dados: PubMed

Busca

Descritores

PubMed

n = 114

Aplicação dos Limitadores: ;

Idioma: Inglês
Intervalo: Últimos 5 anos

Disponibilidade: Texto Completo

Leitura dos 36 resumos e títulos 

Aplicação dos Critérios

Inclusão: 

Trabalhos relacionados ao câncer de tireóide e
efeitos colaterais da terapia com iodo radioativo;

estudos longitudinais, transversais e revisões

sistemáticas publicados em inglês no período
compreendido entre janeiro de 2015 à setembro de

2019.

Exclusão:

Estudos que não atendessem a pelo menos um
dos critérios estabelecidos para inclusão e

estudos realizados em outras espécies que não

humanos.

Resultou em: 17 trabalhos excluídosResultou em: 19 trabalhos 

incluídos

Amostra Final 

da Revisão: 19

Radioactive AND Iodine

AND Salivary Glands

PubMEd

n = 36

 
Figura 1. Fluxograma do processo de busca e seleção 

bibliográfica.  

Fonte: Pesquisa direta. 2019 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
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Após a aplicação dos limitadores foram encontrados 36 

artigos relevantes, os quais foram lidos resumos e títulos sendo 

selecionados apenas 19 trabalhos que cumpriram os critérios de 

inclusão. 

Os trabalhos utilizados estão descritos quanto a objetivos e 

resultados na Tabela 1. 

 

Tabela 1. Trabalhos utilizados na pesquisa 

Autor - Ano Objetivo Tipo de 

Carcinoma 

Dose 

(mCi) 

Resultados 

RAHATLI, 

F.K. et al - 

2018 

Avaliar 

diferenças das 

GS parótidas e 

submandibular

es entre 

pacientes com 

CDT e 

pacientes 

saudáveis 

através da 

elastografia e 

ultrassonografi

a. 

 

Papilífero - No grupo dos 

pacientes com 

carcinoma palífero foi 

identificado uma 

diminuição 

significante no 

tamanho das 

glândulas parótidas e 

submandibulares 

 

CANZI, P. et 

al. - 2017 

Avaliar o 

impacto da 

sialoendoscopi

a nos 

pacientes com 

sialadenite pós 

RIT 

 

79, 8% 

Papilífero 

14,4% 

Folicular 

5,8% Outros 

 

107-

250 

Benefício do uso da 

sialoendoscopia 

como tratamento para 

sintomas obstrutivos; 

Maioria dos pacientes 

apesentaram 

resolução completa 

ou parcial da 

sialadenite 
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DANIEL,F.I. et 

al. – 2017 

Avaliar efeito 

do iodo 

radioativo na 

função salivar 

Carcinoma 

diferenciado 

da Tireoide 

- Redução do fluxo 

salivar no 1º ou 2º dia 

pós RIT. Xerostomia, 

hipossalivação e 

dimimuição de 

cálcio/fosfato podem 

ser efeitos colaterais; 

 

KIM, D. W. – 

2017 

Avaliar as 

características 

das GS na 

Tomografia 

Computadoriz

ada 

pós RIT 

Papilífero 100 (3); 

150 

(11); 

160 (3);  

180 

(11)  

Danos maiores nas 

parótidas; prevalência 

de envolvimento 

bilateral; 

Características 

imaginológicas: 

tamanho diminuído e 

margem lobulada. 

 

UPADHYAYA, 

A. et al. – 

2017a 

Avaliar os 

efeitos da RIT 

nas GS 

Carcinoma 

diferenciado 

da Tireoide 

100 Função secretora 

diminuida nas  

submandibulares e 

diferença significativa 

na função de 

captação das 

parótidas pós RIT. 

 

UPADHYAYA, 

A. et al. – 

2017b 

Avaliar o efeito 

protetor da 

Vitamina E 

nas GS pós 

RIT 

Carcinoma 

diferenciado 

da Tireoide 

100 Benefício significativo 

da vitamina E. 

Melhora nas taxas de 

captação e excreção 

pelas GS 

 

BADAM, R.K. 

et al., - 2016 

Avaliar e 

comparar as 

taxas 

observadas na 

cintilografia 

das  parótidas 

e 

submandibular

Carcinoma 

diferenciado 

da Tireoide 

A: 60 – 

100 Gy; 

B: 100- 

150 Gy 

(1 Gy = 

1 mCi) 

Os valores das 

frações de captação 

e ejeção foram 

significativamente 

menores nos 

pacientes que 

receberam maior 

dose de iodo; 
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es 1 mês 

antes e após a 

RIT 

 

Função da glândula 

salivar está 

relacionada à dose 

 

JEONG, S.H. 

et al. – 2016 

Determinar a 

capacidade do 

software ASQ 

para distinguir 

GS normais de 

GS de 

pacientes com 

sialadenite pós 

RIT 

 

- 30 -180 AS GS (parótidas) de 

pacientes submetidos 

à iodo com e sem 

sintomatologia 

tiveram mudanças 

significativas em 

relação aos pacientes 

sem o tratamento 

 

KIM, Y. M. et 

al. – 2016 

Determinar 

se a 

sialendoscopia 

melhora a 

sialadenite 

obstrutiva pós 

RIT e resolve 

a disfunção da 

GS 

Papilífero 150-

180 

Os sintomas 

obstrutivos pós-

sialoscópicos foram 

significativamente 

melhores em relação 

à pré-sialoscopia. 

OKKALIDES, 

D. – 2016 

Avaliar método 

de medição de 

radoatividade 

através da 

saliva 

- - A amostra de saliva 

permitiu avaliar o 

fluxo de 

radioatividade; 

Observou-se: 

aumento de volume 

glandular; 

xerostomia; 

alterações no 

paladar; 

dores. 

 

NAKAYAMA, 

M.;   OKIZAK, 

A.;  

Investigar os 

efeitos da 

aromaterapia 

na diminuição 

Papilífero 100-

150 

Pacientes tratados 

com óleo essencial 

mostraram maior taxa 

de acumulação nas 
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TAKAHASHI, 

K. – 2016 

 

dos danos da 

GS 

glândulas parótida e 

submandibular. 

 

ROH, S.S.; 

KIM,   D.W.; 

BAEK, H.J. – 

2016 

Avaliar 

associação 

entre 

xerostomia e 

alterações na 

USG 

- 30 (10) 

60 (1) 

100 

(41) 

130 (2) 

150 

(128) 

160 

(21) 

180 

(53) 

 

Os pacientes 

apresentaram 

alterações nas 

glândulas, sendo a 

parótida a mais 

afetada; 

Xerostomia. 

  

BHAYANI, 

M.K. et al. – 

2015 

Examinar a 

eficácia da 

sialoendoscopi

a para 

sintomas de 

sialadenite e 

xerostomia 

 

77% - 

Papilífero 

15,4% - 

Folicular 

7,8% - 

Pouco 

diferenciado 

100 – 

809 

Sialadenite, 

xerostomia, 

obstrução do duto 

devido a muco, 

estenose, inflamação 

e eritema. 

Maioria dos pacientes 

relatou resolução da 

xerostomia após 

sialoendoscopia. 

CHOI, J, S. et 

al. – 2015 

Investigar o 

efeito da 

terapia de 

estimulação 

salivar 

utilizando 

pilocarpina na 

sialadenite 

induzida por 

iodo radioativo 

Papilífero 100-

360 

O tratamento foi 

eficaz na redução dos 

sintomas da 

xerostomia, porém 

não houve 

restauração 

significativa da 

função da GS após 3 

meses de tratamento 

 

CHOI, J,S. et 

al. – 2015 

Investigar a 

utilidade da 

Papilífero 100 - 

180 

Sialografia por RM: 

Estenose e 

sialectasia ductal, 
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sialografia de 

RM para o 

avaliação da 

sialadenite pós 

RIT 

ductos não 

visualizados e atrofia 

glandular envolvendo 

glândulas parótidas 

 

CLEMENTE, 

S.C. et al. – 

2015 

Avaliar o risco 

de efeitos 

adversos 

intermidários e 

a longo prazo 

pós RIT 

 

- - Prevalência e 

severidade dos 

efeitos colaterais são 

dependentes da 

dose; 

Disfunção salivar é a 

queixa mais 

frequente. 

 

KIM, D.W. – 

2015 

Avaliar 

as 

características 

ultrassonográfi

cas dos GS 

após RIT 

Papilífero 30 (8) 

100 

(22) 

150 

(102) 

160 

(19) 

180 

(51) 

 Alterações nas 

parótidas; 

Prevalêwncia de 

envolvimento 

bilateral; 

Dose de iodo 

significativamente 

relacionada com a 

prevalência das 

alterações pós RIT 

 

LEE, H. N. et 

al. – 2015 

Avaliar 

sintomas e 

imagens (USG 

e TC) de 

disfunção da 

glândula 

salivar  pós 

RIT 

 

96,7% 

papilífero 

3,3 % 

folicular 

30 (46) 

100 

(45) 

150 

(62) 

200             

(4) 

  

    

A disfunção da 

glândula salivar 

aumentou à medida 

que a dose de iodo 

aumentou. 

 

WU, C. B. et 

al. – 2015 

Avaliar o uso 

da 

sialendoscopia 

para o tto da 

50% 

Papilífero 

50% 

Folicular 

100 (9) 

150    

(3) 

Melhora dos 

sintomas; 

As glândulas 

parótidas foram mais 

acometidas. 
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Fonte: O autor. 2019 

 

        O presente trabalho analisou diferentes estudos relatados 

na literatura - a maioria desses avaliaram a eficácia de 

diferentes exames de imagem para analisar a disfunção das 

glândulas salivares (GS) após o tratamento com I131. 

Ultrassonografia, tomografia computadorizada e ressonância 

magnética são exames utilizados para avaliar a morfologia das 

GS, porém não é realizado para avaliação das funções 

salivares, sendo a cintilografia o método mais eficaz para essa 

avaliação. 

Como as alterações das GS são relativamente bem 

conhecidas, os estudos tentaram encontrar outros métodos 

eficazes no diagnóstico de disfunção salivar. Apesar de não 

serem utilizadas para avaliação da função salivar, ressonância 

magnética, tomografia computadorizada e USG se mostram 

úteis como exames complementares, tendo em vista que 

achados imaginológicos como margens lobuladas e diminuição 

no volume da GS podem ser considerados indicadores do grau 

de disfunção salivar induzida por RIT (CHOI et al., 2015; 

JEONG; HONG; LEE, 2016; KIM, 2015; KIM, 2017; LEE et al., 

2015; RAHATLI et al., 2018; ROH; KIM; BAEK, 2016). 

Através da cintilografia é possível avaliar o escore de 

absorção e função excretória; piora ou diminuição desses 

parâmetros sugere disfunção salivar. Badam et al. (2016) 

mostraram que pacientes, após o tratamento com iodo 

radioativo, apresentaram diminuição tanto na taxa de absorção 

do contraste quanto na função de excreção salivar e que a piora 

sialadenite pós 

RIT 
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desses escores estava relacionada com o aumento da 

dosagem de I131 administrada e o número de sessões 

realizadas. 

Essa diminuição acontece porque o I131 absorvido pelas 

GS provoca reação inflamatória que ocasiona edema periductal 

e constrição ductal, dando origem a ductos estreitos e fibróticos, 

comprometendo dessa forma a função secretora. A radiação 

também pode provocar degeneração glandular (CHOI et al., 

2015; UPADHYAYA et al., 2017a). 

Diferente desses resultados, a pesquisa realizada por 

Upadhyaya et al. (2017a), mostrou aumento na função de 

absorção nas parótidas e submandibulares.  Além disso, foi 

observada diminuição significativa na função excretória da 

glândula submandibular esquerda. Os autores acreditam que tal 

resultado pode ser explicado através de um mecanismo 

compensatório. Esse mecanismo acontece quando as células 

acinares irradiadas não conseguem secretar saliva e aquelas 

que não sofreram com a radiação proliferam e aumentam a 

absorção para assegurar a secreção adequada pelas células do 

ducto epitelial. Além de tudo isso, ocorre um aumento na 

produção de mucina. Porém essa proliferação celular e 

hiperprodução de mucina ocasionam obstrução dos ductos 

acarretando na inflamação e estase da glândula submandibular. 

Esse dano foi manifestado como diminuição na relação de 

excreção. 

 É de comum acordo na literatura que as parótidas são 

as glândulas mais afetadas após a RIT e que os danos 

apresentados são dependentes da dose, ou seja, quanto maior 

a dose, maiores serão os efeitos colaterais (KIM, 2017; KIM, 
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2015; NAKAYAMA; OKIZAKI; TAKAHASHI, 2016; WU et al., 

2015). Apesar de todas as GS estarem envolvidas no transporte 

do I131, as parótidas são mais danificadas pelo fato de suas 

células serosas serem mais sensíveis à radiação, pois secretam 

grânulos serosos que são ricos em íons metálicos e que devido 

a radiação podem vazar para o citoplasma causando autólise e 

morte celular (UPADHYAHA et al., 2017a). 

Diversos estudos mostram correlação entre a dose de 

I131 administrada e os efeitos colaterais apresentados pelos 

pacientes (BADAM et al., 2016; CLEMENTE et al., 2015; KIM, 

2015; LEE et al., 2015; OKKALIDES, 2016). Os efeitos 

adversos mais comuns são disfunção salivar, xerostomia e 

inchaço/dor principalmente na região parotídea, caracterizando 

sialadenite induzida por RIT. 

A sialadenite provocada por radiação pode ocorrer nas 

primeiras 48 horas após a RIT de forma temporária, mas pode 

persistir por alguns meses. De modo geral, pode ser 

classificada em aguda ou crônica. A aguda resulta do aumento 

da pressão periductal, provocado pelo processo inflamatório, 

causando ductos estreitos e retenção salivar. Pacientes com 

sialadenite aguda apresentam dor ou inchaço das GS. Em 

pacientes com sialadenite crônica, a xerostomia é o sintoma 

mais proeminente (LEE et al., 2015). 

Xerostomia ou sensação de boca seca ocorre quando o 

fluxo salivar no estado não estimulado é reduzido em cerca de 

45 – 50%. Os resultados obtidos por Lee et al. (2015) mostram 

que a xerostomia está relacionada com a disfunção das 

glândulas submandibulares, haja vista que elas são 
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responsáveis pela produção de aproximadamente ¾ do total de 

saliva em estado de repouso.  

A saliva é crucial na manutenção da integridade dental, 

diluição de detritos alimentares e bactérias, além da limpeza 

mecânica da cavidade oral. Diminuição na produção de saliva 

ou alteração na sua composição contribuem para o início ou 

progressão de erosão dental e outras lesões pré-instaladas. 

Numa recente pesquisa realizada por Daniel et al. (2017) é 

relatado que, além da diminuição do fluxo salivar, ocorreu 

também redução na concentração de fosfato e cálcio no período 

de até dois dias após a RIT. 

Uma abordagem comum para minimizar os efeitos 

colaterais às GS é o uso de agentes sialogênicos como o suco 

de limão, massagem das glândulas, mascar chicletes, 

hidratação frequente no intuito de aumentar o fluxo salivar pela 

estimulação glandular e fazer com que o I131 passe menos 

tempo agindo nas GS e consequentemente reduzindo a 

exposição à radiação (CHOI et al., 2015). 

Estudos sobre agentes citoprotetores e sialogênicos 

foram realizados. A pilocarpina, um agente sialogênico, é uma 

droga extraída do Jaborandi, parassimpaticomimética, que 

estimula os receptores colinérgicos das GS e diminui os 

sintomas da xerostomia. Choi et al. (2015) mostraram que 5mg 

de pilocarpina administrada três vezes ao dia durante três 

meses podem reduzir os sintomas da xerostomia, porém não se 

mostraram eficaz na restauração funcional das GS. Apesar de 

a pilocarpina ser comumente utilizada no tratamento da 

xerostomia induzida por radioterapia e Síndrome de Sjögren, os 
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estudos que mostrem a eficácia da droga para aliviar a 

xerostomia associada à RIT ainda são escassos. 

A inalação do óleo essencial do limão também foi 

estudada como uma fonte estimuladora das glândulas 

salivares. Nakayama, Okizaki e Takahashi (2016) 

apresentaram resultados favoráveis e explicaram que o limão 

ativa o sistema nervoso simpático e parassimpático provocando 

o aumento da secreção salivar, chegando à conclusão de que 

a inalação do óleo essencial de limão é um meio eficaz e que a 

secreção da saliva é promovida não apenas pelo sistema 

nervoso autônomo, mas também por um reflexo condicionado 

baseado na estimulação olfativa. 

Também foi relatado que o uso de vitamina E se mostrou 

benéfico como radioprotetor das GS de pacientes que 

receberam 100 mCi de I131. Ela é um componente natural da 

membrana celular considerada como potente recolhedora de 

radicais livres, o que reduz significativamente os danos ao DNA 

e a peroxidação da membrana celular. Espécies reativas de 

oxigênio ou formação de radicais livres relacionado a RIT 

provoca um processo citotóxico por peroxidação lipídica que 

pode levar à morte celular (UPADHYAYA et al., 2017b). Os 

autores salientaram que apesar de o uso da vitamina E ter se 

mostrado benéfico como tratamento radioprotetor, mais estudos 

são necessários a fim de avaliar diferentes doses de vitamina E 

que podem ser utilizadas, assim como diferentes dosagens de 

I131que foram administradas. 

A sialoendoscopia, um tratamento minimamente 

invasivo, só é utilizada quando todos os outros meios já 

mencionados (hidratação constante, massagem glandular, 



EFEITOS DELETÉRIOS DA RADIOIODOTERAPIA NAS GLÂNDULAS 

SALIVARES DE PACIENTES COM CARCINOMA DIFERENCIADO DA 

TIREOIDE: REVISÃO DE LITERATURA 

 

352 
 

agentes sialogênicos) não se mostram eficazes. Estudos tem 

evidenciado que a sialoendoscopia se mostrou eficaz como 

opção terapêutica no alívio da sialadenite causada por RIT 

(BHAYANI et al., 2016; CANZI et al., 2017; WU et al., 2015). 

Diante de tudo que foi exposto é evidente a 

vulnerabilidade das GS frente à RIT, os efeitos adversos e as 

diversas alternativas em relação ao tratamento da 

sintomatologia apresentada pelo paciente. Porém são 

necessários mais estudos que avaliem a menor dose de I131 que 

seja eficaz para o tratamento do CDT sem ocasionar efeitos 

colaterais nas GS e qual o meio mais efetivo para a diminuição 

dos sintomas apresentados pelos pacientes. 

 

CONCLUSÕES  

 

No presente estudo foi observado que a terapia com I131 

é frequentemente empregada como tratamento do câncer 

diferenciado de tireoide, porém ocasiona efeitos colaterais às 

GS. A sialadenite pós RIT é relativamente comum quando altas 

doses de I131, geralmente acima de 75 mCi, são utilizadas e é 

de caráter transitório na grande maioria das vezes. O 

aparecimento dos efeitos colaterais está diretamente 

relacionado com a dosagem de I131 administrada e a quantidade 

de sessões realizadas pelos pacientes. 

A literatura mostra que vários estudos têm sido 

realizados com o intuito de encontrar o meio mais eficaz para o 

diagnóstico da disfunção salivar, determinação da dosagem 

que causa o aparecimento dos efeitos colaterais e quais são os 

mais frequentes e medidas que ajudem na diminuição dos 
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mesmos, porém apresentam resultados um pouco incertos 

fazendo com que haja necessidade de mais pesquisas na área. 

Tendo em vista que a taxa de incidência para o câncer 

de tireoide aumenta a cada ano, consequentemente isto implica 

no aumento da RIT e no surgimento de efeitos colaterais, 

fazendo-se necessária a realização de mais estudos na 

tentativa de encontrar alternativas eficazes para a diminuição 

do surgimento de efeitos colaterais, bem como uma dosagem 

que seja efetiva para o tratamento do câncer e que não 

comprometa as glândulas salivares. 
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RESUMO: A exposição da polpa dentária aos microrganismos 
e seus produtos, como consequência da cárie dentária, fraturas, 
reabsorção interna externa ou por iatrogênias, desencadeia na 
região uma resposta inflamatória local, que pode resultar na 
necrose da polpa radicular. Essa necrose, pode, por sua vez, 
desenvolver diversas doenças, em consequência dos 
diferentes tipos de bactérias, do seu grau de virulência e por 
vezes a presença de cormobidades, entre elas a diabetes 
melittus e doenças cardíacastais. Dentre as doenças que 
podem desenvolver no periápice tem-se, abcesso periapical, 
granuloma periapical, cisto radicular, trato sinusal cutâneo, 
celulite (angina de Luwign e trombose do seio carvenoso), 
actinomicose e granulomatose orofacial. Neste contexto, este 
trabalho tem como objetivo realizar uma revisão na literatura de 
caráter narrativo, acerca de algumas lesões periapicais e 
algumas consequências que podem ocorrer frente a evolução 
das infecções periradiculares, dando enfoque assim, as 
características clínico-patológicas. O presente estudo 
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compreendeu na realização de uma busca exploratória nas 
bases de dados Scielo e PubMed, publicados nos últimos cinco 
anos (2014 a 2019). Dessa forma, a seleção do tratamento 
adequado pelo profissional deve ser levada em consideração 
não apenas os dados clínicos e radiográficos, mas também a 
histórico médica como um todo, com o intuito de identificar 
comorbidades que possam a vir influenciar no processo 
infeccioso e no tratamento dessas doenças. 
Palavras-chave: Periapicopatias. Comorbidades. 
 

INTRODUÇÃO 

 

 A exposição da polpa dentária aos microrganismos e 

seus produtos, como consequência da cárie dentária, fraturas, 

reabsorção interna externa ou por iatrogênias, desencadeia 

uma resposta inflamatória local, podendo levar a necrose da 

polpa radicular, e, a partir disso, as bactérias e seus produtos 

atingem a periápice radicular (BERAR et al., 2016; SASAKI et 

al., 2016) 

A ação dos microrganismos, enzimas, toxinas, produtos 

microbianos, constituintes celulares e mediadores inflamatórios 

associados ao grau e a reposta do hospedeiro, monta uma 

resposta imune com diferentes tipos de células, determinando 

assim, a formação de diferentes patologias no ápice radicular, 

como o abcesso periapical, o granuloma periapical e o cisto 

radicular (NEVILLE et al., 2016; FIGUEIREDO et al., 2018).  

O abcesso periapical (AP) é caracterizado pela fase 

aguda do desenvolvimento das lesões, ocorrendo a partir, de 

uma resposta inflamatória aguda de curta duração, com 

intensidade variada, sintomática, onde clinicamente apresenta 
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um aumento de volume e sensibilidade a percussão (BRAZ-

SILVA et al., 2019) 

O granuloma periapical (GPs) consistem de um tecido 

granulomatoso com células inflamatórias, fibroblastos e uma 

cápsula fibrosa bem desenvolvida. Se o estímulo antigênico 

persistir, os restos de células epiteliais de Malassez podem ser 

estimuladas por citocinas e fatores de crescimento que sofrem 

divisão e proliferação, evento esse que pode levar ao 

desenvolvimento de um cisto radicular (CR) (BÂNICÂ et al, 

2018; MUSSANO et al., 2018).  

Devido aos diferentes tipos de bactérias, da variação no 

grau de virulência apresentadas por elas e do estado de saúde 

a nível sistêmico apresentados por alguns pacientes, diferentes 

complicações podem vim a se desenvolverem no local ou em 

regiões distantes do ponto de infecção, em decorrência da 

progressão da mesma (SASAKI et al., 2016). 

Nesse sentido, várias condições sistêmicas, como o 

distúrbio metabólico, podem está influenciando na progressão 

de infecções endodônticas (SASAKI et al., 2016). Dentre as 

várias complicações que podem ocorrer a nível local devido a 

progressão da infecção, tem-se o trato sinusal cutâneo, celulite 

– representada pela angina de Ludwing e trombose do seio 

cavernoso, actinomicose e a granulomatose orofacial 

(MOTURI; KAILA, 2018; AL-ABAIDA et al., 2019; 

OIYEMHONLAN et al., 2019).  

A seleção dos tratamentos específicos para 

determinados casos, a exemplo do tratamento endodôntico, 

requer um planejamento com processo crítico de avaliação do 

elemento dentário, pois a avaliação do prognóstico baseia-se 

no conjunto de informações coletadas, que envolvam não 

https://www-ncbi-nlm-nih-gov.ez18.periodicos.capes.gov.br/pubmed/?term=Oiyemhonlan%20E%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=31360289
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apenas os achados clínicos e radiográficos, mas também outros 

fatores relacionados ao paciente, como a presença de 

comorbidades, visto o estado de saúde sistêmico de um 

paciente, principalmente aqueles que apresentam DM e 

doenças cardiovasculares, pode influenciar no resultado do 

tratamento do canal radicular (SEGURA-EGEA et al., 2016, 

CABANILLAS-BALSERA et al., 2018; LAUKKANEN et al., 

2019). 

Dessa forma, é de grande importância a escolha da 

conduta correta para que se tenha sucesso no tratamento frente 

as patologias advindas das infecções e dos produtos necróticos 

que chegam ao periápice, levando em consideração todo 

histórico médico do paciente, visto que falhas no tratamento 

pode levar a progressão das lesões ou desenvolvimento de 

recidivas. 

 

MATERIAIS E MÉTODOS 

 

O presente estudo compreendeu um processo de busca 

e descrição dos referenciais teóricos considerados relevantes 

para a temática das doenças e consequências que ocorrem 

frente a evolução das infecções periradiculares, sendo 

realizado, portanto, uma revisão narrativa acerca do tema. Para 

a revisão, os artigos científicos foram obtidos através da busca 

na base eletrônica SciELO (Scientific Eletronic Library Online) 

e na base de dados PubMed (Public Medicine), para levantar 

quais as complicações advindas a partir das lesões periápicais 

e a influência de doenças sistêmicas sobre elas. 

Foi feita uma busca de dados utilizando a estratégia de 

busca: “root cyst”, “periapical lesion”, “periapical granulomas”, 
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“comorbidities and periapical lesions”, “periapical complications 

and injuries”, “complicationsand root cyst” e “treatment 

complications in periapical lesions”, nos idiomas português e 

inglês nos últimos 5 anos (2014 a 2019). 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

A polpa dentária é protegida por esmalte e dentina a 

exposição de microrganismos, logo, com exposição da polpa 

dentária aos microrganismos e seus produtos, como 

consequência da cárie dentária, fraturas, reabsorção interna e 

externa ou iatrogênias, desencadeia-se uma resposta 

inflamatória local, podendo levar, consequentemente a necrose 

da polpa radicular, e, a partir disso, as bactérias e seus produtos 

progridem, chegando assim ao ápice radicular (BERAR et al., 

2016; SASAKI et al., 2016) 

A ação dos microrganismos, enzimas, toxinas, produtos 

microbianos, constituintes celulares e mediadores inflamatórios 

associada ao grau e a reposta do hospedeiro, monta uma matriz 

de defesas, que consiste em várias classes de células, 

mensageiros intercelulares, anticorpos e moléculas efetoras, 

que são determinantes nas diferentes patologias que acomete 

o ápice radicular (FIGUEIREDO et al., 2018). Dessa forma, 

todos esses fatores encontram-se, confrontam, e destroem 

grande parte do tecido periapical, resultando na formação de 

vários tipos de lesões periapicais, o qual também são 

chamadas de periodontite apical ou periodontite periapical 

(SASAKI et al., 2016; SIGURDSSON et al., 2016).  

Diante disso, as lesões periapicais formadas podem ser 

classificadas como sintomática ou assintomática, dependendo 
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da virulência do agente infeccioso e da defesa do hospedeiro. 

A periodontite apical sintomática geralmente está associada a 

microrganismos de alta virulência e/ou ao hospedeiro que é 

menos resistente a infecção e com defesas imunológica baixa 

(FIGUEIREDO et al., 2018).  

Já as lesões assintomáticas ou crônicas, estão 

relacionadas aos microrganismos de baixa virulência e/ou a um 

hospedeiro mais resistente, sendo representadas 

principalmente pelos granulomas e cistos periapicais 

(FIGUEIREDO et al., 2018). A progressão dessas lesões pode 

levar à reabsorção óssea radicular e alveolar, destruição do 

ligamento periodontal e no desenvolvimento de tecido de 

granulação. A maioria das lesões inflamatórias periapicais de 

origem endodôntica são granulomas periapicais e cistos 

radiculares, onde ambas são lesões transitórias de uma mesma 

patológica, ou seja, uma pode ser transformada na outra 

(BERAR et al., 2016). 

Inicialmente, no desenvolvimento das lesões periapicais, 

ocorre uma resposta inflamatória aguda de curta duração, de 

intensidade variada, sintomática, com aumento de volume e 

sensibilidade a percussão, formando assim o abcesso 

periapical (AP). O AP reflete uma formação de pus como 

consequência de uma mudança na dinâmica celular em 

resposta a infecção aguda. As alterações do tecido são 

caracterizadas por hiperemia e recrutamento de neutrófilos, 

normalmente limitada ao ligamento periodontal. Com a 

presença contínua de irritantes no periápice, a resposta aguda 

desloca-se para a formação de um granuloma com células 

inflamatórias crônicas e fibroblastos: o granuloma periapical 

(BRAZ-SILVA et al., 2019).  
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O granuloma periapical (GPs) consistem de um tecido 

granulomatoso, com células inflamatórias, fibroblastos, e uma 

cápsula fibrosa bem desenvolvida. Se o estímulo antigênico 

persistir, os restos epiteliais de Malassez podem ser 

estimulados por citocinas e fatores de crescimento que sofrem 

divisão e proliferação, evento esse que pode levar ao 

desenvolvimento de um cisto radicular (BÂNICÂ et al, 2018). 

Os cistos radiculares (CR) representam a maioria dos 

cistos odontogênicos (MUSSANO et al., 2018), caracterizados 

por apresentarem histologicamente um revestimento interno 

composto por epitélio pavimentoso estratificado que surgem a 

partir dos restos epiteliais de Malassez, e por uma parede 

externa de tecido conjuntivo fibroso denso, com um infiltrado 

celular inflamatório crônico (BERAR et al., 2016). 

Por serem patologias assintomáticas, o GP e o CR, são 

geralmente identificadas em exames de imagem de rotina –

radiografias periapicais e panorâmicas. Radiograficamente, 

elas se apresentam como uma imagem radiolúcida, 

uniloculares, bem delimitadas adjacente ao ápice radicular 

devido a reabsorção óssea que ocorre em resposta do 

hospedeiro a infecção e inflamação (SULLIVAN et al., 2016; 

FIGUEIREDO et al., 2018; SONMEZ et al., 2019). 

No geral, as lesões periapicais apresentam uma densa 

infiltração de células imuno competentes, onde observa-se uma 

considerável heterogeneidade nas suas propriedades 

numéricas, morfologia e fenotípicas de células da imunidade 

inata e adaptativa, logo, o infiltrado inflamatório é composto 

principalmente por mastócitos, macrófagos, linfócitos T e B. No 

entanto, além dessas, outros tipos células já foram descritas 
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como essenciais para o desenvolvimento, crescimento e 

expansão dessas lesões (ANDRADE et al., 2017).  

Devido aos diferentes tipos de bactérias, da variação no 

grau de virulência apresentadas por elas e do estado de saúde 

a nível sistêmico apresentados por alguns pacientes, diferentes 

complicações podem vim a se desenvolverem no local ou em 

regiões distantes do ponto de infecção, em decorrência da 

progressão da mesma (SASAKI et al., 2016). 

Com isso, embora as infecções periapicais causem uma 

série de respostas teciduais locais com o objetivo de limitar a 

disseminação dos produtos infecciosos, a lesão periapical pode 

não ser exclusivamente um fenômeno local. A interação entre o 

lipopolissacarídeo (LPS) presente na membrana das bactérias 

gram-negativas anaeróbias causadoras da infecção periapical 

e o receptor Toll-like 4 (TLR4) localizados nos macrófagos e 

neutrófilos, ativa uma ampla resposta que envolve a imunidade 

inata e adquirida, além de citocinas pró-inflamatórias 

reguladoras, como IL ‐ 1β, IL ‐ 6, IL ‐ 8, TNF ‐ α e prostaglandina 

E2 (PGE 2), que são consideradas como determinantes críticos 

no desenvolvimento da lesão. Essas citocinas podem ser 

liberadas na circulação sistêmica, o qual podem induzir ou 

prolongar um processo inflamatório crônico sistêmico 

(SEGURA-EGEA et al., 2015). 

Nesse sentido, a possível relação entre as lesões 

periapicais e as doenças sistêmicas não é um tópico novo. Em 

meados do início  do século XX, a teoria da infecção focal foi 

descrita como uma infecção localizada ou generalizada 

causada por bactérias que viajam pela corrente sanguínea a 

partir de um foco distante do ponto de infecção, sendo assim, 

sugerida uma associação das bactérias encontradas nas 

https://onlinelibrarywiley-com.ez18.periodicos.capes.gov.br/action/doSearch?ContribAuthorStored=Segura-Egea%2C+J+J
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infecções orais com as complicações inflamatória a nível 

sistêmico (COTTI; MERCURO, 2015; SASAKI et al., 2016; 

SEGURA-EGEA et al., 2019). 

De acordo com essa teoria, os microrganismos que 

habitam a cavidade oral causam infecções e inflamações em 

diferentes locais do hospedeiro por meio de três potenciais 

mecanismos: 1) Infecção metastática devido a bacteremia 

transitória; 2) Inflamação metastática devido a reação 

imunológica e 3) Lesão metastática devido a toxinas 

microbianas produzidas (SASAKI et al., 2016).  Por um certo 

tempo essa teoria havia sido esquecida, no entanto, nas últimas 

décadas, vários estudos epidemiológicos têm encontrado 

associações entre as doenças periodontais e endodônticas com  

diversas doenças sistêmicas, como doenças acometidas pela 

síndrome metabólica (diabetes mellitus, doença cardíaca e 

obesidade), osteoporose e outras (SEGURA-EGEA et al., 

2019). 

A síndrome metabólica é caracterizada por um conjunto 

de condições, que inclui o aumento da pressão arterial, 

aumento da concentração de glicose no sangue, acúmulo 

excessivo de gordura visceral e níveis anormais de colesterol, 

ocorrendo juntos numa mesma pessoa. A partir desse conjunto 

de fatores, a síndrome metabólica é considerada como um fator 

de risco para doenças cardiovasculares e diabetes mellitus tipo 

2 (SASAKI et al., 2016).   

A diabetes mellitus (DM) é uma doença de alta 

prevalência, que abrange um grupo de distúrbios metabólicos 

caracterizados pela hiperglicemia crônica, devido a problemas 

durante a produção, secreção e/ou no reconhecimento pelas 

células da insulina, prejudicando, por sua vez, no metabolismo 

https://onlinelibrarywiley-com.ez18.periodicos.capes.gov.br/doi/full/10.1111/iej.13079#iej13079-bib-0019
https://onlinelibrarywiley-com.ez18.periodicos.capes.gov.br/action/doSearch?ContribAuthorStored=Segura-Egea%2C+J+J
https://onlinelibrarywiley-com.ez18.periodicos.capes.gov.br/action/doSearch?ContribAuthorStored=Segura-Egea%2C+J+J
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de carboidratos, gorduras e proteínas. Essa doença é bastante 

associada ao aumento da suscetibilidade à infecção, diminuição 

da cicatrização de feridas e aumento da morbimortalidade 

associada à progressão de doenças, além de causar vários 

danos a vários órgãos a longo prazo, como nos olhos, rins, 

nervos, coração e vasos sanguíneos. No que se refere a 

cavidade oral, estudos têm mostrado que além do periodonto, 

a diabetes também afeta o complexo dentina-polpa (SASAKI et 

al., 2016; TIBÚRCIO-MACHADO et al., 2017).   

Assim sendo, um dos prejuízos causados pela diabetes 

no complexo dentina-polpa é a má cicatrização, resultante da 

inibição da formação de fibrilas de colágeno, defeitos no 

processo de degradação das proteínas da matriz e a 

subsequente remodelação tecidual. Devido a isso, os estudos 

indicam que a diabetes é um fator de risco para o mau 

prognóstico no tratamento não cirúrgico do canal radicular, 

resultando assim, no desenvolvimento de recidivas, ou na pior 

hipótese na extração dentária (SASAKI et al., 2016).    

 Além do processo de cicatrização, a DM também 

influência na resposta da imunidade inata e adquirida no 

processo do combate a infecção e seus produtos no periápice, 

tanto a nível local, como a nível sistêmico. Com isso, a primeira 

as primeiras células a nível local que sofrerão influência pela 

hiperglicemia são os neutrófilos polimorfonucleares (PMNs) e 

monócitos. O aumento da concentração de glicose sanguínea 

pode estimular os neutrófilos por meio da liberação aprimorada 

da atividade do superóxido e da proteína quinase C, resultando 

assim no desenvolvimento da lesão (TIBÚRCIO-MACHADO et 

al., 2017; SAMUEL et al., 2019).  
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No que se refere a implicação da DM na inflamação a 

nível sistêmico, há um aumento nos níveis sérico de 

mediadores pró-inflamatórios, como TNF-α, IL-1α, IL-1β, 

proteína C reativa (PCR) e IL-6, que por sua vez, desempenham 

papéis pró-inflamatórios e no processo da reabsorção óssea 

nas lesões periapicais. Dessa forma, a elevação dos 

mediadores pró-inflamatórios circulantes associados ao 

diabetes tipo 2 pode afetar negativamente a inflamação 

periapical local semelhante ao que acontece nas doenças 

periodontais (TIBÚRCIO-MACHADO et al., 2017).  

Além disso, um ponto bastante interessante que ocorre 

nessa associação da diabetes mellitus com as lesões 

periapicais é o sentido duplo da influência entre ambas 

patologias. Dessa forma, além da influência da DM sobre lesão 

periapical, o sentido inverso também ocorre, onde na 

inflamação periapical também uma elevação nos níveis de 

PCR, IL-1, IL-2 e IL-6 na circulação, comprometendo assim, 

potencialmente a secreção de insulina pelas células β na ilhota 

pancreática e a sensibilidade à insulina (SASAKI et al., 2016).  

Com relação as doenças cardíacas, a hipertensão 

também é uma das comorbidades que tem sido associada as 

lesões periapicais, em que, embora hipertensão não afete a 

prevalência de lesões periapicais, é a condição comorbida mais 

frequente em pacientes hospitalizados por abscesso periapical 

(24,6%). A princípio pensa-se que a atuação da imunidade para 

a hipertensão seja um fator secundário após o início da pré-

hipertensão, onde um moderado aumento da pressão arterial é 

causado principalmente pela genética e estilo de vida. A partir 

disso, a pré-hipertensão e as lesões vasculares subsequentes 

levam à produção de padrões moleculares associados a danos 
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(DAMPs) e mediadores regulatórios, que promovem resposta 

imunológica e inflamatória. Com isso, a TLR4 é a principal 

sinalização pró-inflamatória tanto na indução da hipertensão, 

como nas lesões periapicais (SASAKI et al., 2016). 

Dentre as várias complicações que podem ocorrer a nível 

local devido a progressão da infecção, tem-se o trato sinusal 

cutâneo, a celulite – representada pela angina de Ludwing e 

trombose do seio cavernoso, actinomicose e a granulomatose 

orofacial (MOTURI; KAILA, 2018; AL-ABAIDA et al., 2019; 

OIYEMHONLAN et al., 2019).  

 

Trato sinusal cutâneo 

 

O trato sinusal cutâneo (também conhecido como fístula 

cutânea) é uma lesão incomum, que se formam em decorrência 

de infecções dentárias supurativas (abcesso), osteomielite, 

cistos infectados e infecções fúngicas ou tuberculares. A causa 

mais comum dessas lesões é o abcesso periapical crônico, 

podendo ocorrer desde o início da infecção ou até mesmo 30 

anos após ao problema inicial. O processo de formação do trato 

cutâneo se inicia com a infecção e reação do organismo no 

periápice do dente, onde posteriormente progride lentamente 

através do osso alveolar, podendo se espalhar para os tecidos 

moles circundantes e entrar em erupção na pele (GIMÉNEZ-

GARCIA et al., 2015; PATNI et al., 2016, AL-ABAIDA et al., 

2019). 

Clinicamente, essas lesões se apresentam como 

nódulos ou pústulas faciais palpáveis e geralmente indolores, 

com ou sem drenagem. A retração ou ondulações que ocorrem 

são causadas pelas fixações nos tecidos subjacentes, pode 

https://www-ncbi-nlm-nih-gov.ez18.periodicos.capes.gov.br/pubmed/?term=Oiyemhonlan%20E%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=31360289
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assim estar associada a um cordão intraoral palpável 

(GIMÉNEZ-GARCIA et al., 2015; PATNI et al., 2016, AL-

ABAIDA et al., 2019). 

 

Celulite - angina de Ludwig e trombose do seio 

carvenoso 

 

Nos casos em que o abscesso não for capaz de fazer 

drenagem através da superfície da pele ou para a cavidade oral, 

ele pode ser espalhar de maneira difusa através dos planos 

fasciais do tecido mole, desenvolvendo assim a celulite. 

Embora a celulite possa ocorrer em indivíduos saudáveis, a sua 

prevalência é maior em pacientes com algumas condições 

médicas, como o uso de corticosteroides ou medicações 

citotóxicas, malignidade, diabetes mellitus ou distúrbios de 

imunossupressão que incluem neutropenia, anemia aplásica e 

síndrome da imunodeficiência adquirida (AIDS). Dependendo 

da localização que essa disseminação ocorre, a celulite pode 

ser classificada em:  angina de Ludwig e trombose do seio 

cavernoso (NEVILLE et al., 2016).  

A angina de Ludwig é uma celulite que se espalha de 

maneira agressiva e rápida, e que envolve bilateralmente os 

espaços sublingual, submandibular e submentoniano. Depois 

que a infecção entra no espaço submandibular, ela pode se 

estender para o espaço faringiano lateral e depois para o 

espaço retrofaringiano. Essa extensão pode resultar na 

disseminação para o mediastino com várias consequências 

graves (PAK et al., 2017; VASSA et al., 2019).  

Clinicamente a angina de Ludwig cria um aumento de 

volume maciço no pescoço, onde muitas vezes se estende para 
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as proximidades das clavículas. O envolvimento do espaço 

sublingual resulta na elevação, dilatação posterior e protrusão 

da língua (língua lenhosa), podendo, consequentemente, 

comprometer as vias aéreas. A disseminação do espaço 

submandibular ocasiona a dilatação e sensibilidade do pescoço 

acima do nível do osso hioide (pescoço de touro). Embora 

inicialmente unilateral, a disseminação para o pescoço 

contralateral ocorre normalmente. Com isso, a dor no pescoço 

e no assoalho da boca pode ser observada, além do movimento 

restrito do pescoço, disfagia, disfonia, disartria, baba e dor de 

garganta (PAK et al., 2017; VASSA et al., 2019). 

No que se refere ao envolvimento do espaço faringiano 

lateral, a disseminação pode provocar a obstrução respiratória 

secundária ao edema laringiano. Alguns sintomas, como 

taquipneia, dispneia, taquicardia, estridor, inquietação são 

observados nesses pacientes com angina, sendo necessário, 

portanto, se um cuidado e uma atenção maior com os 

pacientes, devido ao risco de obstrução das vias aéreas (PAK 

et al., 2017; VASSA et al., 2019). 

Já a trombose do seio cavernoso pode ocorrer por duas 

vias: a via anterior ou a posterior. Na via anterior, a infecção 

ocorre a partir dos dentes maxilares anteriores que pode 

perfurar o osso maxilar facial e se espalhar para o espaço dos 

caninos (ARUNKUMA, 2016; NEVILLE et al., 2016). Devido a 

isso, uma trombose séptica pode se desenvolver nas veias 

faciais avalvulares situadas nesse espaço, onde ocorre 

posteriormente a propagação retrógrada pela veia angular para 

a veia oftálmica inferior através da fissura orbital inferior para o 

seio cavernoso (KHATRI; WASAY, 2016).  

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Arunkumar%20KV%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26929556
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0022510X16300375?via%3Dihub#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0022510X16300375?via%3Dihub#!
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A via posterior é seguida pelas infecções originárias dos 

dentes pré-molares ou molares maxilares, demonstrando 

envolvimento do espaço bucal ou infratemporal que pode se 

espalhar através das veias emissárias do plexo venoso 

pterigoide para o seio petroso inferior e para o seio cavernoso. 

No geral, a trombose do seio cavernoso é relativamente 

incomum e as infecções dentárias são responsáveis por 

aproximadamente 10% dos casos (ARUNKUMA, 2016; 

NEVILLE et al., 2016). 

 

Actinomicose 

 

A actinomicose é uma doença infecciosa rara, causada 

por patógenos anaeróbicos gram-positivos, tendo a 

Actinomyces israelii a espécie isolada mais comum na 

actinomicose humana (ESTEVES et al., 2017; ASGARY; 

ROGHANIZADEH, 2018). Na região da cabeça e pescoço, a 

forma mais comum de actinomicose é a forma cervicofacial, que 

geralmente é difícil de distinguir de outras lesões inflamatórias 

nessa região. Esse tipo de infecções na cavidade bucal começa 

após a perda da integridade da mucosa causada por anestesia 

local, fraturas ósseas ou dentárias, extração ou erupção 

dentária, doença periodontal, exposição pulpar ou mesmo 

tratamento endodôntico, onde a partir da ruptura do tecido 

facilita a invasão de patógenos nos tecidos moles e sua 

proliferação devido às condições anaeróbias fornecidas 

(ESTEVES et al., 2017; MOTURI; KAILA, 2018). 

A perda da estrutura coronária, polpa infectada e durante 

o processo de tratamento do canal radicular, são fatores que 

favorecem a invasão do periápice pela actinomyces, sendo a 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Arunkumar%20KV%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26929556
https://www-ncbi-nlm-nih-gov.ez18.periodicos.capes.gov.br/pubmed/?term=Roghanizadeh%20L%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=29692850
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partir disso, conhecida como actinomicose periapical (uma 

forma distinta da actinomicose cervical), onde tem sido 

associada a fatores etiológicos das lesões periapicais 

persistentes (ESTEVES et al., 2017; AYOADE et al., 2018). 

 

Granulomatose orofacial 

 

Além dessas doenças, pesquisas granulomatose 

orofacial (GOF), também conhecida como queilite 

granulomatosa é outra patologia que tem sido associada as 

lesões periapicais, devido a presença da interleucina 1 (IL-1) 

(ZANG et al., 2017) e fator de necrose tumoral alfa (TNF-α) 

(ZANG et al., 2017; OIYEMHONLAN; PLATEROTI; 

LUNDQUIST,  2019) em altas concentrações nas lesões 

periapicais, que podem desencadear a granulomatose mucosa 

homolateral, no entanto ainda não há casos que que 

correlacionem as infecções presentes na periodontite apical ao 

GOF. A hipótese dos autores é que a partir das bactérias 

presente no canal radicular e nas lesões periapicais, induzem a 

produção de citocinas inflamatórias que estimulam a hiperplasia 

e aumento de volume da mucosa (ZANG et al., 2017). 

Clinicamente, a GOF se apresenta como edema nos 

lábios ou intraoral, que podem estar associados a ulcerações 

intrabucais, hiperplasia gengiva e da mucosa jugal, bem como 

eritema cutâneo e edema facial, devido ao processo 

inflamatório granulomatodo (OIYEMHONLAN et al., 2019; 

JÁCOME-SANTOS et al., 2019). Microscopicamente, observa-

se uma um intenso infiltrado inflamatório linfocítico em meio ao 

tecido conjuntivo e células gigantes multinucleadas 

entremeadas (ZANG et al., 2017). 

https://www-ncbi-nlm-nih-gov.ez18.periodicos.capes.gov.br/pubmed/?term=Oiyemhonlan%20E%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=31360289
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Plateroti%20C%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=31360289
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Lundquist%20K%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=31360289
https://www-ncbi-nlm-nih-gov.ez18.periodicos.capes.gov.br/pubmed/?term=Oiyemhonlan%20E%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=31360289
https://www-sciencedirect.ez18.periodicos.capes.gov.br/science/article/pii/S2212440319301579?via%3Dihub#!
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Infecção periapical em crianças 

 

Não só em adultos, mas as complicações em 

decorrência da infecção e lesões apicais, também podem 

causam alterações em crianças. Nesse grupo de pacientes, 

devido a interação que ocorre entre a dentição decídua e 

permanente, alterações pulpares como a inflamação, que 

ocorrem nos dentes decíduos, ao atingirem as porções 

adjacentes ao ápice dentário, caso não tratado rapidamente, 

podem influenciar no desenvolvimento do germe do elemento 

dentário permanente e na formação de lesões periapicais, que 

por sua vez, podem resultar no desenvolvimento e erupção 

anormal dos dentes permanentes, tais como a erupção 

prematura, retardada ou ectópica do dente permanente, 

consequentemente na irrupção irregular e no desalinhamento 

dos sucessores, aumentando assim, a probabilidade de ocorre 

a má oclusão (ZOU et al., 2018; YANG et al., 2018). 

Além disso, a perda precoce de dentes decíduos 

causada pelas lesões periapicais graves, por um lado, afeta a 

função mastigatória, o que altera potencialmente o crescimento 

e desenvolvimento maxilofacial e sistêmico da criança, como 

também, pelo outro lado, pode levar a alterações no processo 

de erupção do permanente, pois tem como guia o decíduo, e 

perda das dimensões verticais, resultando, assim, na 

sobremordida profunda e aumento de overjet (AKBARI ET AL., 

2016; ZOU ET AL., 2018).  

Dessa forma, para minimizar os resultados adversos 

dessas doenças endodônticas, é importante que dentistas, 

elaborem planos de tratamentos adequados, de forma a 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Yang%20NY%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=30012121
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Akbari%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=27857763
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preservar o máximo a vitalidade pulpar dos dentes decíduos, 

bem como a permanência deles em boca, até o período certo 

de esfoliação (ZOU et al., 2018).  

Nesse sentindo, a seleção do tratamentos específicos 

para determinados casos, a exemplo do tratamento 

endodôntico, o planejamento requer um processo crítico de 

avaliação do elemento dentário, pois a avaliação do prognóstico 

baseia-se no conjunto de informações coletadas, que envolvam 

não apenas os achados clínicos e radiográficos, mas também 

outros fatores relacionados ao paciente, como a presença de 

comorbidades, visto o estado de saúde sistêmico de um 

paciente, principalmente aqueles que apresentam DM e 

doenças cardiovasculares, pode influenciar no resultado do 

tratamento do canal radicular (SEGURA-EGEA et al., 2016, 

CABANILLAS-BALSERA et al., 2018; LAUKKANEN et al., 

2019). 

De acordo com algumas pesquisas, nos casos de 

pacientes com DM, o tratamento endodôntico aumenta a 

sensibilidade a insulina, pois trata a inflamação, onde, a partir 

disso, os autores sugerem a importância desse tratamento 

como potencial terapia adjuvante anti-inflamatória e da 

resistência à insulina em diabéticos com complicações 

endodôntica (SASAKI et al., 2016).  

Além disso, dependendo do estágio da infecção e 

formação da lesão, diversas condutas para os tratamentos 

podem ser adotadas, como o tratamento endodôntico e 

curetagem - para o tratamento cirúrgico; drenagem cirúrgica e 

descompressão, para o tratamento cirúrgico (CHO et al., 2019).  

Dessa forma, é de grande importância, a escolha da 

conduta correta para que se tenha sucesso no tratamento frente 

https://www-sciencedirect.ez18.periodicos.capes.gov.br/topics/medicine-and-dentistry/treatment-planning
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as patologias advindas das infecções e dos produtos necróticos 

que chegam ao periápice, levando em consideração todo 

histórico médico do paciente, visto que falhas no tratamento 

pode levar a progressão das lesões a nível local e sistêmico ou 

desenvolvimento de recidivas. 

 

CONCLUSÃO 

 

 As lesões periapicais resultantes da necrose pulpar a 

partir da infecção bacterina da cárie ou por outros fatores como 

trauma, são patologias bastantes comuns de ocorrem e são 

facilmente resolvidas quando uma anamnese e um 

planejamento de tratamento são bem feitos, visto que algumas 

alterações sistêmicas podem vim a influenciar no processo da 

resposta imunológica local, bem como no sucesso do 

tratamento proposto.  

Dessa forma, a seleção do tratamento adequado pelo 

profissional deve ser levada em consideração não apenas os 

dados clínicos e radiográficos, mas também, o histórico médico 

como um todo, com o intuito de identificar comorbidades que 

possam a vim influenciar no processo infeccioso e no 

tratamento dessas doenças. 
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RESUMO: O carcinoma epidermóide oral, também conhecido 
como carcinoma de células escamosas oral ou carcinoma 
espinocelular oral, é a neoplasia malgina mais comum da 
cavidade oral, perfazendo 90 a 95% delas. Acomete 
preferencialmente pessoas do sexo masculino acima dos 50 
anos de idade e principalmente tabagista e/ou etilista, já para 
lesões de lábio, a exposição solar crônica é o principal fator 
etiológico relacionado. Clinicamente possui aspecto variável, 
desde uma mácula e/ou placa leucoplasica, eritroplasica ou 
eritroleucoplasica, a lesões exofícitcas ou endofíticas. Sendo a 
ulcera de borda irregular, endurecida e elevada a mais comum. 
Pode acometer qualquer sítio da cavidade oral ou lábio, sendo 
os sítios mais comuns, lábio inferior, borda lateral de língua e 
assoalho bucal, e esses dois últimos sítios costumam 
apresentar metástase precoce, devido a drenagem linfática. O 
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prognóstico é variável e depende de uma série de fatores como 
profundidade de invasão, idade do paciente e estado 
nutricional do paciente e principalmente do estadiamento 
clínico da lesão. Esse estadiamento avalia o tamanho do tumor 
primário, presença de metástase para linfonodos cervicais e 
metástase a distância. De maneira geral, quanto menor o 
estágio do carcinoma epidermóide oral, melhor o prognóstico 
do paciente. Mas mesmo apresentando características clínicas 
significativas, o diagnóstico desses pacientes costuma 
acontecer em estágios avançados, o que aumenta os custos e 
interfere diretamente no prognóstico e qualidade de vida do 
paciente. 
Palavras-chaves: Carcinoma epidermóide oral. 
Etiopatogênese. Características clínicas. Prognóstico. 
 

INTRODUÇÃO 

 

Aproximadamente 3% de todos os tumores malignos se 

originam em boca. O Câncer oral é uma das neoplasias mais 

frequentes em cabeça e pescoço. Dentre as diferentes formas 

de câncer de boca, o carcinoma epidermoide oral (CEO), 

também conhecido como carcinoma de células escamosas ou 

espinocelular, representa 90 a 95% dos casos (MAFRA et al., 

2016). As outras neoplasias malignas que podem acometer 

esse sítio incluem melanoma, linfomas, sarcomas, carcinomas 

de glândulas salivares e metástases (ÁVILA; JARA; 

MARTÍNEZ, 2016). 

O CEO tem prevalência relativamente alta, 

principalmente nos países em desenvolvimento. Em geral, 

nestes países, o diagnóstico é realizado de forma tardia, fato 

que afeta consideravelmente o prognóstico. Falta de 

informação dos pacientes e falta de capacitação de 
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profissionais de saúde, são os principais fatores responsáveis 

pelo atraso no diagnóstico do câncer de boca (Almeida, 2016). 

Dessa forma, é considerado um problema de saúde pública, 

devido aos altos índices de mortalidade, atribuídos 

principalmente à falha no diagnóstico precoce (MAFRA et al., 

2016).  

A carcinogênese oral é um evento que compreende 

várias etapas, nas quais se pode associar alguns fatores de 

risco reconhecidos. A maioria dos casos ocorre em indivíduos 

do sexo masculino, tabagistas e alcoolistas, com idade superior 

a 50 anos, afetando principalmente borda lateral de língua na 

sua porção mais posterior. (BONFANTE et al., 2014;  ÁVILA; 

JARA; MARTÍNEZ, 2016; KREPPEL et al.,  2016; YU et al., 

2016). Além desses, a radiação solar está associada ao 

Carcinoma epidermóide de lábio. Outros fatores de risco, 

incluem o papilomavírus humano (HPV), dieta e ocupação 

(ANDRADE; SANTOS; OLIVEIRA, 2015). 

O CEO pode ser precedido por lesões que apresentam 

capacidade de transformação maligna, sendo conhecidas por 

desordens potencialmente malignas orais, sendo as mais 

comuns leucoplasia, eritroplasia e queilite actínica (ALMEIDA, 

2016; EL-NAGGAR et al., 2017). O CEO caracteriza-se 

histologicamente por alterações no epitélio de revestimento, 

tornando-o geralmente pleomórfico e apresentando 

capacidade de invasão do tecido conjuntivo sobrejacente, 

geralmente na forma de ilhas, cordões ou lençóis de células 

malignas. Quando a invasão é precoce, rotineiramente é usado 

o termo “superficialmente invasivo” (ALMEIDA, 2016; NEVILLE 

et al., 2016).  
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O CEO pode afetar muitas áreas da mucosa oral. OS 

sítios mais comuns são a língua, assoalho de boca e gengiva, 

que pode acometer mais da metade de todos os casos. De 

qualquer maneira, a distribuição anatômica varia dependendo 

do fator etiológico associado (EL-NAGGAR et al., 2017). 

O prognóstico do carcinoma da região maxilofacial é 

influenciado por vários fatores, tamanho, localização, presença 

de infiltração no tecido ósseo, resposta imune, idade, sexo, 

status socioeconômico do paciente e presença de metástase 

de linfonodos cervicais, sendo este último considerado o fator 

mais significativo na determinação do prognóstico. A metástase 

linfonodal regional é um importante fator prognóstico no 

carcinoma espinocelular da cabeça e pescoço, diminuindo a 

sobrevida em até 50% O CEO apresenta níveis elevados de 

metástase linfática cervical, com até metade de todos 

pacientes com doença regional positiva no momento do 

diagnóstico (MARCHIANO et al., 2016). O CEOs são tratados 

por excisão cirúrgica primária, isoladamente ou em 

combinação com radioterapia ou quimioterapia nos casos 

avançados (VASCONCELOS et al., 2014).  

O objetivo desse trabalho é realizar uma revisão de 

literatura do tipo narrativa, trazendo de forma clara e atualizada 

os principais fatores etiológicos, características clínicas e 

prognóstico do carcinoma epidermóide oral. 

 

 

 

MATERIAIS E MÉTODOS 
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Este estudo caracteriza-se como uma revisão de 

literatura narrativa, considerando as seguintes bases de dados: 

Pubmed, Scielo, Lilacs e google acadêmico. O principal termo 

de pesquisa foi: câncer de boca (oral cancer). Sendo utilizada 

em correlação com as demais palavras-chaves pertinentes ao 

estudo: etiologia (etiology), epidemiologia (epidemiology), 

características clínicas (clinical features), características 

histológicas (histological characteristics), tratamento 

(treatment) e prognóstico (prognosis).  

Os trabalhos foram selecionados de acordo com o título, 

resumo, idioma (português, inglês ou espanhol) relevância e 

publicação entre os anos de 2014 e 2019. Contribuindo dessa 

forma para o processo de síntese e análise dos resultados, 

formando um texto confiável, atualizado e compreensível.  

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO  

 

O carcinoma epidermóide oral (CEO) é o tipo de câncer 

que afeta o tecido epitelial, especificamente os ceratinócitos 

(ARÉVALO; MELLA, 2015). Também pode ser denominado 

carcinoma de células escamosas, carcinoma espinocelular 

(ARÉVALO; MELLA, 2015; VELOZ, 2015). 

A etiologia do CEO é multifatorial, sendo os principais 

fatores de risco tabagismo e etilismo que apresentam efeito 

sinérgico e dose dependente (BONFANTE et al., 2014). Além 

destes, a exposição solar excessiva sem a devida proteção ao 

longo dos anos constitui-se em um considerável fator de risco 

para o carcinoma epidermóide, especialmente o de lábio. 

Outros fatores, como papilomavírus humano (HPV), dieta e 

ocupação, vêm sendo estudados com o intuito de investigar 
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sua implicação na carcinogênese oral (ANDRADE; SANTOS; 

OLIVEIRA, 2015, FREITAS et al., 2016). 

A relação entre tabagismo e câncer de boca foi 

estabelecida firmemente por estudos epidemiológicos (KUMAR 

et al., 2016). O tabaco nas suas diversas formas tem muitas 

substâncias tóxicas, e mais de 70 são cancerígenas, incluindo 

nitrosaminas, arsênio, benzopireno e benzeno. Contudo, a 

maioria dos carcinógenos químicos não é capaz de produzir um 

efeito biológico isoladamente. Eles requerem ativação por 

enzimas do hospedeiro. A susceptibilidade genética 

relacionada ao câncer de boca está na eficiência de 

metabolizar os carcinógenos. Os carcinógenos oriundos do 

cigarro são convertidos em metabólitos reativos de DNA pela 

enzima relacionada ao citocromo P450. Estes metabólitos se 

ligam ao DNA de células-alvo causando mutações. Além disso, 

o habito de fumar produz radicais livres e substâncias 

oxidantes que promovem a destruição e neutralizam os efeitos 

protetores dos antioxidantes endógenos (tais como glutationa-

s-transferase, glutationa redutase e superóxido dismutase) 

(NEVILLE et al., 2016; ALMEIDA 2016, KIRITA; OMURA, 

2015). 

O tabagismo é fator de risco independente para o 

desenvolvimento do câncer bucal, aumentando o risco relativo 

em sete a dez vezes comparação com os não fumantes, mas 

esse risco diminui quando o paciente interrompe o habito de 

fumar. O aumento do risco de aparecimento do câncer bucal, 

associado ao tabagismo, tem uma relação que varia tanto com 

a intensidade do consumo de cigarros por dia como pela 

duração em longo prazo do hábito de fumar (FREITAS et al., 

2016; EL-NAGAR et al., 2017). 
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A maconha, um nome popular para as folhas secas da 

planta Cannabis sativa. Os canabinóides liberam substâncias 

cancerígenas potentes como benzopireno, fenóis, fitoesteróis, 

ácidos e terpenos quando queimados. Estudos demonstraram 

que o consumo de maconha não é um fator de risco 

independente para o desenvolvimento de câncer bucal. Além 

disso, o tabaco geralmente faz parte da mistura de fumar 

maconha (KUMAR et al., 2016).  

Bebidas alcoólicas tem sido consideradas 

carcinogênicos humanos, causando em particular tumores em 

cavidade oral, faringe, laringe, esôfago e fígado. Embora o 

etanol em si não tenha sido comprovadamente cancerígeno em 

estudos com animais. Demonstrou-se que o consumo de álcool 

age sinergicamente com o tabaco, aumentando o risco de 

desenvolvimento de câncer bucal em até 15 vezes (KUMAR et 

al., 2016; NEVILLE et al., 2016).  

O papel exato do álcool na carcinogênese oral não é 

bem conhecido, embora vários mecanismos tenham sido 

propostos. O etanol nas bebidas alcoólicas é metabolizado em 

acetaldeído, que é um conhecido agente cancerígeno. Além 

disso, outras substâncias carcinogênicas, tais como 

hidrocarbonetos aromáticos policíclicos e nitrosaminas, podem 

estar presentes em algumas bebidas alcoólicas. Além disso, o 

álcool pode ajudar a solubilizar outros compostos 

carcinogênicos e aumentar a permeabilidade do epitélio oral 

(NEVILLE et al., 2016). O acetadeíldo é o principal metabólito 

do álcool relacionado com o desenvolvimento do câncer. 

Mutações em ponto, aberrações cromossômicas e ligação às 

proteínas de reparo são alterações relacionadas com esse 

metabólito (ALMEIDA, 2016). 
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Sabe-se que os riscos ocupacionais, como a exposição 

à radiação solar excessiva / luz ultravioleta (UV), causam 

câncer de lábio (KUMAR et al., 2016). Os raios ultravioletas 

(UV) da luz solar são provavelmente o agente cancerígeno 

mais atuante na espécie humana. Os raios UVB são os mais 

implicados em tumores da pele. O alvo principal da radiação é 

o DNA, no qual podem ser produzidas várias alterações, das 

quais a formação de dímeros de timina é a mais importante. 

Trata-se da formação de uma mutação puntiforme que pode 

afetar oncogenes ou genes supressores de tumor (FILHO, 

2016).  

O papel da dieta na incidência de todos os cânceres 

epiteliais tem sido destacado em muitos estudos. Fatores 

dietéticos parecem estar envolvidos em aproximadamente 30% 

dos cânceres em países ocidentais, pelo fato do alto consumo 

de produtos animais, gordura e açúcar. Resultados de estudos 

epidemiológicos demonstram que o consumo de frutas e 

vegetais está sendo associado à diminuição do risco de câncer. 

Além disso, a susceptibilidade genética também pode contribuir 

para o desenvolvimento do câncer em pacientes que não 

apresentam outros fatores de risco, mas os mecanismos desta 

susceptibilidade ainda não são completamente elucidados 

(ERHART et al., 2016). 

Deficiência de ferro é a causa mais comum de anemia 

no mundo (KAJY et al., 2019). Deficiência crônica de ferro pode 

se manifestar como a síndrome de Plummer-Vinson (SPV), 

também conhecida como síndrome de brown-kelly que é uma 

tríade clássica de disfagia, anemia ferropriva e redes 

esofágicas (LO et al., 2019). A SPV está associada ao aumento 

do risco de desenvolvimento de câncer no trato gastrointestinal 
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superior, sendo considerada uma condição pré-cancerosa (Lo 

et al., 2019). Portanto o acompanhamento endoscópico é 

recomendado, devido ao risco aumentado de desenvolvimento 

de carcinoma epidermóide de cavidade oral, faringe e 

adenocarcinoma gástrico (ADAY et al., 2017). 

O papilomavírus humano (HPV) é um agente causal 

para o carcinoma anogenital e cervical. Recentemente o HPV 

vem sendo considerado como um fator de risco independente 

para o desenvolvimento de carcinomas na região de cabeça e 

pescoço. Em poucas décadas tem sido relatado o aumento do 

número de carcinomas HPV+ na região de cabeça e pescoço. 

De qualquer maneira, a associação entre HPV e o CEO 

permanece incerta, e possui alguns resultados contraditórios. 

A prevalência do DNA do vírus no CEO varia em diversos 

estudos de 0 a 100% (ERHART et al., 2016).  

O cirurgião-dentista é o elo inicial na detecção de lesões 

orais, uma vez que é de sua competência o exame minucioso 

da cavidade bucal. A inspeção de todas as estruturas bucais, 

aliada à palpação de linfonodos da região de cabeça e 

pescoço, representa um recurso semiotécnico de importância 

indiscutível na exploração de lesões que podem acometer a 

boca. Estudos realizados demonstraram que o conhecimento 

acerca do câncer bucal está muito aquém do que se espera 

desses profissionais, revelando a necessidade urgente de se 

repensar na formação acadêmica para a atuação no âmbito 

dessa neoplasia e na educação continuada desses 

profissionais. (ANDRADE; SANTOS; OLIVEIRA, 2015). 

O carcinoma epidermoide oral possui uma incidência 

anual de 263.000 casos diagnosticados. É considerado um 

problema de saúde pública devido aos seus altos índices de 
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morbimortalidade, atribuídos principalmente à resposta variada 

ao tratamento e à falha no diagnóstico precoce (MAFRA et al., 

2016). 

A Leucoplasia é uma macha ou placa branca que não 

pode ser clinicamente ou patologicamente como outra lesão. 

Já eritroplasia é uma placa vermelha que também não pode ser 

classificada clínica ou patologicamente classificada como 

nenhuma outra doença. Enquanto a queilite actínica é 

decorrente da exposição crônica aos raios UV e acomete 

predominantemente o lábio inferior. Todas essas são 

desordens potencialmente malignas e histologicamente podem 

representar um carcinoma epidermoide em estágio inicial 

(NEVILLE et al., 2016). 

O CEO pode se manifestar de diferentes formas, 

dependendo da interação de fatores como localização 

anatômica e tempo de evolução da doença. 

Macroscopicamente o CEO pode apresentar diversas formas 

de crescimento, como exofítico, endofítico, eritroplásico, 

leucoplásico e eritroleucoplasico (TOMMASI, 2014; NEVILLE 

et al., 2016). 

Durante as primeiras fases de desenvolvimento o tumor 

é quase sempre indolor, e pode aparecer, clinicamente, sob a 

forma de placa branca ou vermelha, pequeno nódulo ou úlcera, 

muitas vezes diagnosticado acidentalmente, como um achado 

clínico. Em outros casos, quando o tumor encontra-se em uma 

área mais profunda ou posterior da cavidade bucal, o primeiro 

sinal costuma ser a presença de um nódulo cervical. O 

linfonodo metastático apresentasse aumentado de volume, 

consistente à palpação (duro ou lenhoso), irregular, indolor e 

normalmente fixo às estruturas adjacentes (TOMMASI, 2014). 
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CEOs avançads normalmente causam dor e 

apresentam-se como úlceras infiltrativas, causando 

endurecimento da região; além disso, as bordas da lesão 

normalmente se encontram elevadas. Alguns casos podem 

apresentar caráter exofítico, mas também podem causar 

infiltração do órgão. Nestes casos avançados, a dor é o 

principal sintoma. Mobilidade dentária, sangramento, trismo, 

mau odor, disfagia e linfonodopatia cervical são os principais 

sinais dos tumores avançados (ALMEIDA, 2016). A destruição 

do osso subjacente costuma acontecer em casos mais 

avançados e radiograficamente caracteriza-se por uma lesão 

radiolucida, com aspecto de “roído de traça” com margens mal 

definidas (NEVILLE et al., 2016). 

O carcinoma de língua é responsável por mais de 50% 

dos casos intra-orais. Dois terços dos carcinomas de língua 

aparecem como tumores ou úlceras indolores endurecidos na 

borda lateral; 20% ocorrem na parte lateral anterior ou 

superfícies ventrais, e apenas 4% ocorrem no dorso. Por 

razões desconhecidas, a língua representa um local cada vez 

mais comum de envolvimento em pacientes jovens (NEVILLE 

et al., 2016). A disseminação para os linfonodos regionais 

depende da localização do tumor e pode ser bilateral. Os 

tumores no ápice da língua tendem a se disseminar para os 

linfonodos submentuais e jugulo-omo-hióideos, enquanto os 

tumores mais distais para os linfonodos submandibulares e 

jugulodigástricos e se estendem para baixo na cadeia cervical 

profunda (KIRITA; OMURA, 2015). 

As lesões do assoalho bucal são mais prováveis de 

surgir a partir de uma leucoplasia ou eritroplasia preexistente. 

O assoalho bucal representa o sítio de câncer oral mais 
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frequentemente associado ao desenvolvimento de um segundo 

tumor primário, em outras partes do trato aerodigestivo ou em 

um órgão distante. Carcinomas do assoalho bucal surgem com 

mais frequência na região da linha média perto do freio lingual 

(NEVILLE et al., 2016). Os linfonodos submandibulares e 

jugulodigástricos são os locais mais frequentes de 

disseminação secundária (KIRITA; OMURA, 2015). 

Carcinomas gengivais do rebordo alveolar são 

geralmente indolores e surgem com maior frequência na 

mucosa queratinizada na região posterior da mandíbula. 

Curiosamente, entre os carcinomas intra-orais, as lesões 

gengivais são menos associadas ao fumo e têm maior 

predileção pelo sexo feminino. Carcinomas gengivais e 

alveolares têm uma propensão especial para mimetizar lesão 

reacional inflamatória benigna comum, tais como o granuloma 

piogênico, gengivite e doença periodontal. Neoplasias 

gengivais muitas vezes destroem o osso alveolar e causam a 

mobilidade dentária. CEOs que se desenvolvem em uma área 

edêntula podem se assemelhar a uma hiperplasia fibrosa 

inflamatória (NEVILLE et al., 2016). Tumores em gengiva ou 

rebordo superior tendem a causar metástase em linfonodos 

submandibulares e cervicais pronfundos superiores. Enquanto 

os CEOs em gengiva e rebordo alveolar inferior para linfonodos 

submentuais (KIRITA; OMURA, 2015). 

Os CEOs de mucosa jugal podem ser mais agressivos 

do que se suspeitava, com taxas de recorrência locorregionais 

relatadas variando de 30% a 80% (NEVILLE et al., 2016). 

Usualmente a metástase ocorre para os linfonodos 

jugulodigastgricos, submandibulares e cervicais pronfundo 

superior (KIRITA; OMURA, 2015). 
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Os carcinomas epidermoides orais que acontecem no 

palato representam cerca de 3% do total de CEOs. A incidência 

do CEO em palato é a mesma para carcinomas de glândulas 

salivares. Os linfonodos que costumam ser envolvidos em 

metástase são os mesmo para gengiva e mucosa alveolar 

superior e raramente ocorre para linfonodos retrofaríngeos 

(KIRITA; OMURA, 2015). 

Os carcinomas do trígono retromolar podem se espalhar 

para vários locais, incluindo a orofaringe, mucosa jugal, 

rebordo alveolar e rafe pterigomandibular. Invasão da rafe 

pterigomandibular pode levar a comprometimento da base do 

crânio, espaço mastigador e assoalho da boca (NEVILLE et al., 

2016). 

Carcinoma do vermelhão do lábio geralmente é 

encontrado em pessoas de pele clara com exposição crônica à 

radiação ultravioleta do sol. Setenta por cento dos indivíduos 

afetados possuem ocupações que envolvem atividades ao ar 

livre, como trabalhadores rurais e pescadores. Essa lesão está 

geralmente associada à queilite actínica e podem surgir no 

local em que o paciente mantém um cigarro, charuto ou 

cachimbo. Quase 90% das lesões estão localizadas no lábio 

inferior. O carcinoma do vermelhão do lábio se manifesta como 

uma ulceração endurecida, de crescimento lento, indolor, 

crostosa e exsudativa que apresenta geralmente menos de 1 

cm no seu maior diâmetro quando descoberta (ALMEIDA, 

2016; NEVILLE et al., 2016).  

As localizações anatômicas mais afetadas são língua, 

assoalho de boca e lábio inferior, desses a língua é o sitio 

mais afetado e que tem o pior prognostico, provavelmente 

pela metástase linfonodal e invasão local 
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(VASCONCELOS et al., 2014; ÁVILA; ANDRADE; 

SANTOS; OLIVEIRA, 2015; JARA; MARTÍNEZ, 2016). Os 

principais aspectos clínicos do CEO e sítios envolvidos 

encontram-se na figura 1. 

O status linfonodal é o fator mais importante na 

avaliação do prognóstico destes tumores e está diretamente 

relacionado à profundidade (espessura) do tumor. Estes são 

fatores essenciais para o planejamento do tratamento 

(TOMMASI, 2014). 
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Figura 1. CEO em língua apresentando diferentes aspectos em (A), (B), 

(C), (D), (E) e (F). Ceo em rebordo representado por (G), (H) 

e (I). CEO em região retromolar (J). CEO em mucosa jugal 

(L). CEO em palato (M). 

Fonte: KIRITA; OMURA, 2015 

 

Os linfonodos cervicais são, usualmente, o primeiro sítio 

de metástase em pacientes com carcinoma epidermoide do 

trato aerodigestivo superior, sendo a presença destas, 

reconhecidamente, um dos principais fatores prognósticos em 

pacientes com carcinoma epidermóde de cavidade oral. A 

metástase linfonodal regional é um dos fatores prognósticos 

mais importantes do CEO e pode reduzir a taxa de cura em 

50%, mas sítio anatômico, sistema de classificação TNM e a 

profundidade de invasão também foram citados como 

indicadores prognósticos (VILLANUEVA-SACNEZ; LEYVA-

HUERTA; GAITÁN-CEPEDEA, 2016)  

Segundo Neville et al. (2016) as metástases dos CEOs 

ocorrem principalmente através dos vasos linfáticos para os 

linfonodos cervicais ipsilaterais. Um linfonodo cervical que 

contém carcinoma metastático tem geralmente uma 

consistência de firme a pétrea, indolor e aumentado. Se houver 

perfuração da cápsula do linfonodo e células neoplásicas 

invadirem os tecidos circundantes, então uma sensação de 

fixação do linfonodo com consequente falta de mobilidade será 

sentida durante a palpação. A disseminação extracapsular é 

uma característica microscópica associada a um prognóstico 

desfavorável, incluindo risco aumentado de recidiva 

locorregional, metástase à distância e menores taxas de 

sobrevida. Ocasionalmente, metástases contralaterais ou 

bilaterais são observadas, e pelo menos 2% dos pacientes 
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apresentam metástases à distância (inferiormente as 

clavículas) no momento do diagnóstico. Os locais mais comuns 

de metástases à distância são os pulmões, fígado e ossos, mas 

qualquer parte do corpo pode ser afetada. 

O CEO costuma ser uma neoplasia agressiva, com 

propensão de invasão local, metástase linfonodal e a distância. 

Os fatores de prognóstico mais importante são tamanho do 

tumor, metástase linfonodal e metástase a distância. 

Convencionalmente o grau histológico está associado ao 

prognóstico (EL-NAGGAR et al., 2017). O quadro 1 representa 

o sistema de estadiamento Tumor-linfonodo-metástase (TNM) 

para CEO. O quadro 2 representa o estágio clínico do CEO. 

 

Quadro 1 – Sistema de estadiamento Tumor-linfonodo-

metástase (TNM) 

T Tumor primário 

Tx Tumor não pode ser avaliado 

T0 Sem evidências de tumor primário 

Tis Carcinoma in situ 

T1 Tumor ≤ 2cm em seu maior diâmetro 

T2 Tumor > 2cm ≤ 4cm em seu maior diâmetro 

T3 Tumor > 4cm em sua maior diâmetro 

T4a (lábio) Tumor invade cortical óssea, nervo alveolar inferior, 

assoalho de boca ou pele (queixo ou nariz) 

T4a (boca) Tumor invade cortical óssea, musculatura intrínseca da 

língua, seio maxilar ou pele da face  

T4b 

(lábio/boca 

Tumor invade espaço mastigatório, lâmina do processo 

pterigoide ou base de crânio e/ou envolve completamente a 

artéria carótida interna 

N Linfonodos regionais 

Nx Linfonodos não puderam ou não foram avaliados 

N0 Nenhuma metástase para linfonodos regionais 
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N1 Metástase em um único linfonodo ipsilateral, ≤ 3 cm em seu 

maior diâmetro 

N2 Metástase especificada em N2a, N2b e N3c  

   N2a Metástase em um único linfonodo ipsilateral, > 3 cm porem 

≤ 6cm em seu maior diâmetro 

   N2b Metástase em múltiplos linfonodos ipsilaterais, nenhum ≤ 6 

cm em seu maior diâmetro 

   N2c Metástase em linfonodos bilaterais ou contralaterais, 

nenhum ≤ 6 cm em seu maior diâmetro 

N3 Metástase em um linfonodo > 6 cm em seu maior diâmetro 

M Metástase a distância 

M0 Sem evidência de metástase a distância 

M1 Metástase a distância 

Fonte: EL-NAGGAR et al., 2017 

 

Tabela 2 – Categoria de estágio clínico 

Estadiamento clínico 

Estágio 0 Tis N0 M0 

Estágio I T1 N0 M0 

Estágio II T2 N0 M0 

Estágio III T1-2 N1 M0 

T0 N0-1 M0 

Estágio IVA T1-3 N2 M0 

T4a N0-2 M0 

Estágio IVB Qualquer T N3 M0 

T4b Qualquer N M0 

Estágio IVC Qualquer T Qualquer N M! 

Fonte: EL-NAGGAR et al., 2016 

 

Pacientes com CECO podem morrer como resultado de 

atrasos no diagnóstico, metástases linfonodais regionais ou 

recorrências locorregionais. A análise dos fatores prognósticos 

é importante para predizer o desfecho e alcançar uma alta taxa 

de sobrevida nesses pacientes. Vários relatos examinaram a 
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utilidade de fatores clínicos e patológicos relacionados ao 

prognóstico da OSCC (VASCONCELOS et al., 2014). 

CONCLUSÕES  

 

O carcinoma epidermóide oral é a neoplasia maligna 

mais prevalente da cavidade oral, apresentando alto poder de 

invasão local e metástase, o que dificulta o prognóstico do 

paciente, todavia, o diagnóstico precoce dessa lesão aumenta 

as chances de cura do paciente, uma vez que as lesões 

precursoras e avançadas costumam apresentar características 

típicas.  
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RESUMO: Melanoma mucoso oral (MMO) é uma neoplasia 
agressiva incomum, constituindo apenas 0,5% de todas as 
malignidades orais, e uma taxa de sobrevida em 5 anos que 
raramente excede 30%. O presente estudo teve por objetivo 
investigar quais fatores influenciam no prognóstico do MMO, 
através de uma revisão da literatura atual. Foi avaliada a 
influência de fatores como etiopatogênese, aspectos clínicos, 
estadiamento e medidas de tratamento no prognóstico do 
MMO. A etiopatogênese do MMO ainda é muito incerta, e 
fatores prognósticos relacionados são pouco relatados na 
literatura. Fatores clínicos como ausência de sintomatologia nos 
estágios iniciais, pigmentação reduzida ou ausente, tipo 
nodular, tamanho maior que 4 cm, presença de ulceração e 
idade maior que 70 anos estiveram associados a um pior 
prognóstico. Com relação ao estadiamento, tumores T4, 
presença de metástase linfonodal e à distância são fatores 
prognósticos independentes para um MMO de maior 
agressividade e pior desfecho clínico. O uso de imunoterapia, 
aliado ao tratamento cirúrgico, e uma padronização no 
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tratamento demonstrou um melhor controle local da doença e 
uma diminuição da taxa de mortalidade.  Novas pesquisas que 
visem o uso da imunoterapia adjuvante, com a possibilidade de 
uma padronização do tratamento e de um sistema TNM mais 
específico para o MMO são necessárias, a fim de proporcionar 
uma mudança gradativa no panorama geral do prognóstico do 
MMO. 
Palavras-chave: Neoplasia. Melanoma. Prognóstico. 
 
INTRODUÇÃO 

 

O melanoma mucoso oral (MMO) é uma neoplasia 

maligna rara e extremamente agressiva que surge da 

transformação maligna e proliferação descontrolada de 

melanócitos derivados da crista neural presentes na camada 

basal do epitélio ou na lâmina própria da mucosa oral (FELLER, 

KHAMMISSA, LEMMER, 2017; EL-NAGGAR et al., 2017). 

O MMO representa aproximadamente 1% de todos os 

melanomas e 25% dos melanomas da mucosa da cabeça e 

pescoço, constituindo apenas 0,5% de todas as malignidades 

orais (KHAMMISSA et al., 2017). Tende a ocorrer em adultos 

entre a quinta e sétima décadas de vida, com uma média de 60 

anos, no entanto pode acometer indivíduos de qualquer grupo 

etário. Não há predileção por sexo, e apresenta maior 

prevalência na população asiática, africana e hispânica (LOPEZ 

et al., 2015; EL NAGGAR et al., 2017; LIMA et al., 2018; KHAN, 

ALBUQUERQUE, RICHARDS, 2018).    

O prognóstico do MMO é pobre, com taxa de sobrevida 

global em 5 anos variando de 12,3 a 35,3%. Devido a sua 

raridade, sua compreensão é limitada, e pouco se conhece 

sobre os fatores que possam vir a influenciar esse prognóstico 
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(MA et al., 2017a; WU et al., 2018). Com isso, o MMO se 

caracteriza como uma neoplasia maligna agressiva, de baixa 

prevalência mundial, ao mesmo tempo em que apresenta uma 

alta taxa de mortalidade, com pequena taxa de sobrevida. Por 

isso há a necessidade de se conhecer os diferentes fatores que 

possam vir a influenciar o prognóstico do MMO, para que com 

essas informações seja possível compreender melhor as 

características, evolução e se obter maior eficiência no 

tratamento desta doença. 

Diante disso, este trabalho teve por objetivo identificar, 

através de uma revisão da literatura atual, quais fatores 

influenciam no prognóstico do melanoma mucoso oral.  

 

MATERIAIS E MÉTODO 

 

O presente estudo é do tipo revisão de literatura 

descritiva, que foi desenvolvida a partir de uma revisão 

bibliográfica de livros e trabalhos publicados em bibliotecas 

virtuais durante os anos de 2014 e 2019. 

A pesquisa foi realizada a partir da busca em cinco bases 

de dados: Scielo (Scientific Eletronic Library Online), Web of 

Science, LILACS, PubMed e Google Acadêmico. Os termos de 

busca utilizados em títulos e resumos foram os seguintes: 

“Neoplasia”; “Melanoma”; “Oral Mucosal” e “Prognosis”.  

Os textos foram selecionados por sua relevância, através 

de leituras exploratórias dos resumos e seletivas do material de 

pesquisa, bem como em sua revisão integrativa, contribuindo 

para o processo de síntese e análise dos resultados de vários 

estudos, criando um corpo de literatura compreensível.  
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RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Etiopatogênese 

 

Os melanócitos orais se originam das células 

precursoras da crista neural. Durante o desenvolvimento 

embrionário, a partir da 20º semana, essas células migram e se 

diferenciam em melanócitos maduros, ficando localizados nas 

camadas basal e parabasal da mucosa oral (LÓPEZ et al., 

2016; DEYHIMI e al., 2017). No entanto, por razões ainda 

desconhecidas, no processo de migração para o seu destino 

final, alguns melanócitos imaturos permanecem presos no 

interior da lâmina própria (FELLER, KHAMMISSA, LEMMER, 

2017). 

As funções dos melanócitos orais maduros ainda não 

são bem compreendidas e bastante questionadas. Eles 

produzem melanina que contribui para a cor da mucosa oral, 

fornece proteção contra o estresse oxidativo, como contra 

espécies reativas de oxigênio e radicais livres, e têm 

capacidade de sequestrar íons metálicos e de se ligar a 

moléculas orgânicas. Além disso, os melanócitos podem atuar 

como imunócitos produtores de citocinas, possuindo 

capacidade de modular respostas imunoinflamatórias e como 

células neuroendócrinas, secretando melanocortinas, opióides, 

catecolaminas e acetilcolina no microambiente local (FELLER 

et al., 2014a; LÓPEZ et al., 2016). Assim, acredita-se que essas 

células exerçam um papel importante na homeostase da 

mucosa oral, tanto em condições fisiológicas, quanto em 

resposta a estímulos nocivos (DEYHIMI e al., 2017).  
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A população de melanócitos orais permanece mais ou 

menos constante ao longo da vida do indivíduo, e para isso, são 

necessários mecanismos de substituição e reposição das 

células na camada basal do epitélio após perda por processos 

fisiológicos de apoptose, ou por lesões mecânicas, térmicas ou 

químicas, no entanto, esses mecanismos ainda não são bem 

conhecidos. Essa substituição pode ocorrer como resultado da 

divisão de melanócitos "maduros" na camada basal do epitélio 

oral que ainda mantêm a capacidade de replicação ou, a teoria 

mais aceita atualmente, é que seria como resultado da 

migração de células tronco/progenitoras de melanócitos de 

reservatórios do nicho do microambiente (MASILANA et al., 

2015). 

Um outro grande debate, gira em torno da origem das 

células do melanoma, e Feller, Khammissa e Lemmer (2017) 

trouxeram duas teorias para essa dúvida. A primeira sustenta a 

hipótese de que a célula precursora seria uma célula 

tronco/progenitora melanocítica, que ao longo do tempo 

adquiriu alterações citogenéticas e epigenéticas em seus 

oncogenes, genes supressores de tumor e genes de reparo do 

DNA e, finalmente, sofreu transformação maligna. A outra teoria 

acredita que há a possibilidade de as células precursoras serem 

provenientes de melanócitos já diferenciados localizados na 

camada basal do epitélio ou na lâmina própria da mucosa oral, 

que passaram por um processo de desdiferenciação 

subsequente a alterações citogenéticas, adquirindo um fenótipo 

de células tronco/progenitoras malignas. A natureza, número, 

tipo e sequência dessas alterações difere entre os vários tipos 

de melanoma (KHAMISSA et al., 2017). 
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As células melanocíticas malignas transformadas são 

desprovidas de processos dendríticos, têm capacidade de 

expansão clonal e de auto-renovação prolongada, sustentando 

com isso o crescimento do melanoma, uma vez que sua 

replicação constante fornece novos melanócitos amplificadores 

transientes atípicos com capacidade proliferativa e 

sobrevivência prolongada (TLHOLOE et al., 2014; DEYHIMI et 

al., 2017). As células-tronco/progenitoras do melanoma se 

constituem, portanto, como a força motriz por trás do processo 

de crescimento do tumor primário e por trás do estabelecimento 

de metástases para linfonodos regionais e à distância (FELLER, 

KHAMMISSA, LEMMER, 2017).  

Com relação à patogênese, diferentemente do 

melanoma cutâneo que tem associação com exposição solar, a 

do MMO é desconhecida, uma vez que diversos autores não 

encontram associação da melanomagênese da mucosa oral 

com nenhum agente carcinogênico conhecido (GRICHNIK, 

RHODES, SOBER, 2016).  

Para o MMO apenas algumas das vias de sinalização 

molecular intracelular que conduzem o complexo processo de 

melanomagênese da mucosa foram identificadas. É provável 

que a desregulação da progressão do ciclo celular, apoptose, 

interações célula a célula, vias de sinalização c-KIT, 

polimorfismo do receptor 1 de melanocortina (MC1R), melanina 

e os produtos de sua biossíntese sejam todos fatores de risco 

(FELLER, KHAMMISSA, LEMMER, 2017). Além disso, agentes 

biológicos no microambiente que, em condições fisiológicas, 

regulam a proliferação, diferenciação e função dos melanócitos 

locais, também parecem desempenhar um papel no processo 

de melanomagênese oral (TLHOLOE et al., 2015). 
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Vários genes supressores de tumor e oncogenes, 

incluindo p53, p16, bcl-2, NRAS, MSG-1 e GNAQ, foram ligados 

ao MMO, porém, apenas as mutações c-KIT parecem ser mais 

prováveis de estar implicadas no processo oncogênico 

(CHATZISTEFANOU et al., 2016).  

Dados recentes sugerem um aumento da frequência de 

c-KIT (CD117) nos melanomas da mucosa, enquanto que o c-

KIT na maioria dos melanomas cutâneos não parece ter 

importância patogenética. Para os melanomas mucosos, até 

40% superexpressam a proteína c-KIT e/ou expressam 

mutações de ganho de função no proto-oncogene KIT. Essas 

alterações moleculares resultam em aumento da proliferação e 

sobrevivência das células do melanoma (FELLER, 

KHAMMISSA, LEMMER, 2017). López et al. (2016) relataram 

que a superexpressão da proteína c-KIT está presente em mais 

de 80% dos melanomas mucosos primários (PMM), e as 

mutações no proto-oncogene KIT são observadas em 10% a 

30% dos casos dos MMO (EL-NAGGAR et al., 2017). 

A via de sinalização do KIT é uma das vias responsáveis 

pela regulação da taxa de proliferação de vários tipos celulares, 

incluindo células neoplásicas malignas, sendo portanto, um 

importante fator prognóstico. Devido a isso, Ma et al. (2017a) 

suspeitaram que as mutações do c-KIT pudessem impactar no 

prognóstico do MMO através da proliferação celular. Em seu 

estudo, observaram que a expressão de Ki67 aumentou 

significativamente em pacientes com mutações c-KIT, 

indicando um aumento na taxa de proliferação celular. Assim, 

mutações c-KIT em MMO podem resultar em mau prognóstico. 

A expressão aumentada de Ki67 nos casos de MMO também 

foi relacionada a uma pior sobrevida em comparação com 
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casos de baixa expressão de Ki67, confirmando a expressão do 

Ki67 como um fator prognóstico independente para piores taxas 

de prognóstico e sobrevida (MA et al., 2017b). 

Alterações no gene CDKN2A, que codifica a proteína 

supressora de tumor p16, estão frequentemente presentes no 

melanoma cutâneo hereditário e tem associação com 

prognóstico negativo. Mutações CDKN2A e perda de 

heterozigosidade são observadas em até 50% dos PMMs, no 

entanto, em contraste com o melanoma cutâneo, a perda da 

expressão de p16 não se correlacionou com pior prognóstico no 

PMM (LÓPEZ et al., 2016). 

Finalmente, ao contrário do melanoma cutâneo, as 

mutações BRAF são pouco frequentes no MMO. O Projeto 

Genoma do Câncer do Instituto Sanger detectou em 50% a 70% 

dos melanomas cutâneos mutações no proto-oncogene BRAF, 

cujas mutações são decorrentes de exposição solar. 

Inversamente, mutações BRAF nos PMMs são incomuns, 

correspondendo a menos de 10% das mutações (MASILANA et 

al., 2015; LÓPEZ et al., 2016).  

Uma importante função da melanina é fornecer proteção 

contra o estresse oxidativo, no entanto, há evidências de que o 

próprio processo de biossíntese da melanina, particularmente o 

da feomelanina, se não regulado, pode gerar espécies reativas 

de oxigênio que podem causar danos ao DNA. Além disso, 

alguns intermediários da biossíntese, como quinonas e 

semiquinonas, são potencialmente mutagênicas, podendo 

promover instabilidade citogenética, e consequentemente, a 

transformação maligna (FELLER et al., 2014b; TLHOLOE et al., 

2015; KHAMMISSA et al., 2017).  
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Cerca de 30% de todos os casos de MMO surgem em 

campos de hiperpigmentação benigna ou fisiológica da 

melanina. Por conta disso, é razoável supor que a desregulação 

da biossíntese da melanina por melanócitos hiperativos, o 

conteúdo aumentado e subprodutos da biossíntese da melanina 

podem desempenhar um papel na transformação maligna inicial 

de melanócitos epiteliais (TLHOLOE et al., 2015; FELLER, 

KHAMMISSA, LEMMER, 2017). 

A maioria dos MMOs é densamente pigmentada, mas 

não se sabe se o aumento da produção da melanina é um 

evento biopatológico precoce na melanomagênese ou se é um 

evento biopatológico tardio associado com a aquisição de um 

fenótipo maligno pela proliferação de melanócitos inicialmente 

atípicos transformados. Em qualquer caso, a própria melanina 

parece ser um fator de risco para a melanomagênese (FELLER, 

KHAMMISSA, LEMMER, 2017) 

A transformação maligna dos melanócitos decorre, 

portanto, de um acúmulo sequencial de alterações genéticas e 

moleculares, e, atualmente, alguns fatores têm sido 

relacionados à melanomagênese, inclusive intrínsecos à 

biossíntese da própria melanina. No entanto, como a 

etiopatogênese do MMO ainda é muito incerta, fatores 

prognósticos relacionados são pouco relatados na literatura, 

estando associados principalmente às mutações c-KIT e a altas 

taxas proliferativas, evidenciada pela expressão aumentada de 

Ki67. 

 

Características Clínicas 
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O MMO apresenta-se clinicamente como uma lesão de 

superfície irregular, com bordas assimétricas, plana ou nodular, 

na maioria das vezes, assintomática, de 1,5 – 4 cm de diâmetro, 

coloração variando de cinza ao negro ou do vermelho ao roxo, 

podendo em alguns casos apresentar superfície 

despigmentada, sendo denominado nesses casos de 

melanoma amelanótico, com ulceração presente em um terço 

dos casos (Figura 1) (EL-NAGGAR et al., 2017). Apenas 2,3% 

de todos os melanomas mucosos são amelanóticos, sendo 

extremamente raro na cavidade oral (DEYHIMI et al, 2017). 

Também podem ser observados outros sinais como 

sangramento, mobilidade dentária e parestesia (SANTANA et 

al., 2019). 

 

 
Figura 1. Melanoma Mucoso Oral. (A) Discreta área de pigmentação na 

região posterior do palato duro (B) Pigmentação difusa na região lateral do 

palato duro (C) Aumento de volume ulcerado e pigmentado na crista alveolar 

súpero-posterior 

Fonte: Neville et al., 2016 

 

Devido ao fato dos MMO serem geralmente indolores e 

possuírem um crescimento rápido, há um atraso frequente na 

busca por assistência profissional, sendo frequentemente 

diagnosticados no final do curso da doença quando as lesões 

já são grandes e se metastatizaram para linfonodos regionais, 

atrasando o início do tratamento e diminuindo a chance de 
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sobrevivência (TLHOLOE et al., 2014; DEYHIMI et al, 2017; 

SANTANA et al, 2019). A ausência de sintomatologia nos 

estágios iniciais, constitui, portanto, um fator prognóstico 

desfavorável para o MMO, uma vez que, contribui para um 

diagnóstico tardio e redução da sobrevida (PRASAD, SHENOY, 

KAMATH, 2016; MOHAMED, 2019). 

Com base em sua aparência clínica, o MMO pode ser 

classificado em cinco tipos: nodular pigmentado e não 

pigmentado, macular pigmentado, misto pigmentado e não 

pigmentado (RATHORE et al, 2016; DEYHIMI et al, 2017; 

MOHAMED, 2019). 

Em um estudo realizado por Song et al. (2015), foram 

analisados 82 pacientes portadores de MMO, estes foram 

classificados de acordo com a presença, ausência e 

intensidade da pigmentação, sendo 29 amelanóticos, 15 com 

pigmentação fraca e 38 com forte pigmentação. Após análises 

estatísticas, foi observado que melanomas com pigmentação 

forte apresentavam melhor prognóstico comparado com os 

melanomas com fraca pigmentação e com os amelanóticos.  

Em 1978, Larsen e Grude já relataram que pouco 

pigmento era um preditor de mau prognóstico para o melanoma 

cutâneo. Para o MMO, vários autores já vêm encontrando essa 

associação, o que vem a ressaltar a maior atenção que deve 

ser dada ao OMM sem pigmentação forte. Dada a raridade do 

MMO, um diagnóstico precoce já é difícil de ser feito, 

principalmente para o amelanótico, o que contribui para essa 

variante ser caraterizada por apresentar pior prognóstico e 

quadro mais agressivo (MEDEIROS, 2015; DEYHIMI et al, 

2017).  
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O tipo de tumor, macular ou nodular, também é 

considerado um fator prognóstico independente para o MMO. 

Em um estudo retrospectivo realizado com 170 pacientes, 

observou-se que 65% desses apresentaram melanomas 

nodulares, e estes tiveram pior prognóstico do que aqueles com 

melanomas maculares (WU et al., 2018). Isso provavelmente 

está diretamente relacionado ao tipo de invasão, já que o 

melanoma macular tem um crescimento radial, enquanto que o 

nodular apresenta crescimento vertical, raramente 

apresentando uma fase de crescimento radial ao seu redor, 

favorecendo a progressão e invasão tumoral. 

Com relação ao tamanho do tumor, Suzuki et al. (2018), 

em estudo realizado, encontraram que o tamanho do tumor 

primário ≥43 mm estava significativamente associado a menor 

sobrevida global e sobrevivência livre de metástase em 

pacientes com melanomas mucosos da cabeça e pescoço. Os 

achados do presente estudo sugerem que o tamanho do tumor 

é um preditor da identificação de pacientes com alto risco de 

desenvolver metástase à distância.  Lee et al. (2017) observou 

que tumores maiores que 4 cm diminuíram a sobrevida global 

(SG) e a sobrevida específica da doença (SED) a 1,6 e 2,0 

anos, respectivamente, enquanto tumores menores que 2 cm 

apresentaram maior SG e SED de 3,3 e 11,1 anos, 

respectivamente. Esta tendência está em congruência com os 

achados da literatura. Zhu et al. (2015) demonstraram que 

pacientes com tumores menores que 2 cm apresentaram tempo 

de sobrevivência prolongado em comparação com aqueles com 

tumores maiores que 2 cm.  

Wu et al. (2018), utilizando ponto de corte definido em 4 

cm, observaram que pacientes com tumores de diâmetro <4 cm 
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tiveram melhores resultados do que aqueles com tumores de 

≥4 cm de diâmetro. Contudo, a análise multivariada mostrou 

que o tamanho do tumor não era um fator prognóstico 

independente para a sobrevida global. Porém, mesmo o 

tamanho do tumor <4 cm não sendo um fator prognóstico 

independente para o MMO, pacientes com MMO nodulares com 

tamanho de tumor ≤1 cm pareciam ter resultados favoráveis. 

Por conta disso, examinaram se o tamanho do tumor ≤1 cm 

seria um fator prognóstico independente para MMO nodular, e 

a análise multivariada mostrou que sim (WU et al., 2018). Ou 

seja, mesmo o tipo nodular sendo um fator prognóstico ruim 

para o MMO, um resultado favorável ainda pode ser alcançado 

caso o tumor seja diagnosticado na fase inicial (WU et al., 2014; 

WU et al., 2018). 

A ulceração é um fator prognóstico pobre e bem 

conhecido no melanoma cutâneo e alguns estudos já vêm 

descrevendo conclusões semelhantes sobre ulceração nos 

melanomas da mucosa oral (BREIK et al., 2016; FRANCISCO 

et al., 2016; LIMA et al, 2018). Song et al. (2015) foram os 

primeiros a relatar essa associação para o MMO. 

Posteriormente, Wu et al. (2018) comprovaram que pacientes 

com MMO de superfície ulcerada apresentam piores desfechos 

comparados com aqueles sem ulceração, caracterizando a 

ulceração como um fator prognóstico ruim independente para o 

MMO. 

A maioria dos PMMs orais, cerca de 80%, ocorre na 

mucosa da crista alveolar superior e palato duro (Figura 1) (EL-

NAGGAR et al., 2017). Esses locais favorecem a invasão 

precoce do osso subjacente, o que pode explicar seu mau 

prognóstico (LÓPEZ et al., 2016). No entanto, quando se avalia 
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correlação da localização da lesão com o prognóstico, a análise 

estatística mostrou que o sítio primário de localização não foi 

um fator prognóstico do MMO (WU et al., 2018). 

Outro dado que é relatado na literatura é a idade 

avançada como fator prognóstico negativo para o MMO. 

Embora os indivíduos afetados variem na faixa etária de 20 a 

80 anos, o MMO se desenvolve na maioria dos pacientes com 

mais de 40 anos e raramente é encontrado em pacientes com 

menos de 20 anos de idade (KUMAR et al., 2015; EL-NAGGAR 

et al., 2017). Os pesquisadores têm relatado na literatura que, 

com o aumento da idade, maior que 70 anos, o prognóstico e a 

sobrevida são reduzidos (LÓPEZ et al, 2016; EL-NAGGAR et 

al. 2017; LEE et al., 2017).  

 O diagnóstico diferencial clínico do MMO inclui um 

espectro de lesões reativas, benignas e malignas, com 

comportamentos biológicos distintos (SANTANA et al., 2019). 

As principais são pigmentação fisiológica, mácula melanótica 

oral, melanoacantoma oral, nevo, tatuagem por amálgama e 

sarcoma de Kaposi (PRASAD, SHENOY, KAMATH, 2016; 

DEYHIMI et al, 2017).  

O melanoma oral difere de outras lesões 

hiperpigmentadas por algumas características peculiares, como 

assimetria, margens irregulares, falta de uniformidade de cor, 

rápido aumento de tamanho, mudança de coloração, presença 

de ulceração e sintomatologia, que pode estar presente em 

alguns casos em estágio mais avançado (SANTANA et al., 

2019). O melanoma oral também pode se apresentar como uma 

massa nodular amelanótica, que pode ter hiperpigmentação 

circundante. Essas lesões amelanóticas podem simular um 
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granuloma piogênico (KHAN, ALBUQUERQUE, RICHARDS, 

2018).  

Qualquer sinal de alteração no tamanho, cor, textura ou 

contorno em hiperpigmentações melanóticas benignas 

confirmadas histopatologicamente, principalmente quando 

localizadas em palato ou em gengiva maxilar, deve suscitar 

dúvida e suspeita no cirurgião-dentista, que deve solicitar uma 

outra biópsia para descartar qualquer possibilidade de 

transformação maligna para um MMO (KHAMISSA et al, 2017).

  

 

Estadiamento 

 

Uma vez realizado o diagnóstico de melanoma mucoso 

oral, investigações clínicas especiais e mais abrangentes 

devem ser feitas para determinar se a neoplasia é primária ou 

metastática e, se primária, a extensão da invasão local, 

avaliando a existência ou não de disseminação para linfonodos 

regionais ou a presença de metástase para locais distantes 

(CHATZISTEFANOU et al., 2016; LÓPEZ et al., 2016). 

Vários sistemas para classificação do estadiamento 

clínico do melanoma mucoso foram propostos ao longo dos 

anos, no entanto apresentavam inúmeras limitações, sendo a 

principal delas a falta de correlação com o prognóstico. Assim, 

de forma a superar as limitações dos sistemas anteriores, um 

sistema de estadiamento TNM específico, dedicado ao 

melanoma mucoso de cabeça e pescoço (MMCP), foi 

estabelecido pelo American Joint Committee on Cancer (AJCC) 

em 2009, em sua 7º edição, sendo hoje, o sistema de 
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classificação mais comumente utilizado para estadiamento 

clínico do MMO (Tabela 1) (EDGE et al., 2009).  

 

Tabela 1. Estadiamento TNM do American Joint Committee on 

Cancer (AJCC) para o Melanoma Mucoso de Cabeça e 

Pescoço  
T: tumor primário N: linfonodo regional M: metástase 

distante 

T3: doença limitada à mucosa NX: linfonodos 

regionais não podem 

ser avaliados 

MO: sem 

metástase 

distante 

T4a: doença moderadamente avançada 

envolvendo 

tecidos moles profundos, ossos e pele 

sobrejacente 

NÃO: sem 

metástase linfonodal 

 

M1: metástase 

distante 

presente 

T4b: doença muito avançada envolvendo 

cérebro, 

dura-máter, base do crânio, nervos 

cranianos inferiores (IX, X, XI e XII), 

espaço mastigatório, paravertebral 

estruturas espaciais ou mediastinais 

N1: linfonodo 

regional 

metástase presente 

 

 

Estágios Clínicos 

 

Estágio T N M 

Estágio III T3 NO MO 

Estágio IVa T4a 

or T3-T4a 

NO 

N1 

MO 

MO 

Estágio IVb T4 Qualquer N MO 

Estágio IVc Qualquer T Qualquer N M1 

Fonte: American Joint Committee on Cancer (AJCC) 

 

Esse sistema enfatiza a extensão e o tamanho do tumor 

primário como fatores preditores do desfecho clínico para o 
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MMCP, além disso respeita a premissa oncológica do 

comportamento agressivo do melanoma mucoso sem 

considerar o local do tumor primário. Essa classificação é 

semelhante ao estadiamento do melanoma cutâneo, em que a 

profundidade da invasão é mais importante do que a invasão de 

sítios anatômicos (MOYA PLANA et al., 2019). 

No sistema TNM (tamanho do tumor / envolvimento de 

linfonodos regionais / metástase à distância) proposto pela 

AJCC, devido natureza agressiva e incidência extremamente 

baixa do MM (melanoma mucoso), define apenas três estágios 

T (Tabela 1). Sendo T3 (tumores limitados à mucosa e tecidos 

moles imediatamente subjacentes, independentemente da 

espessura ou da maior dimensão), T4a (doença 

moderadamente avançada - tumor envolvendo tecido mole 

profundo, cartilagem, osso ou pele sobrejacente) e T4b (doença 

muito avançada - tumor envolvendo cérebro, dura-máter, base 

do crânio, nervos cranianos inferiores, espaço mastigatório, 

artéria carótida, espaço pré-vertebral ou estruturas 

mediastinais) (EDGE et al., 2009).  

Considera-se como a categoria mais baixa de T (tumor), 

T3, associada a estágio clínico III, classificando, portanto, todos 

os MMOs como de alto grau (WU et al., 2018). O MMO in situ 

já é considerado um T3 e, portanto, deve ser tratado como um 

melanoma invasivo (CHATZISTEFANOU et al., 2016; BREIK et 

al., 2016).  

MMOs em estágio T3 tendem a apresentar melhor 

sobrevida quando comparados aos pacientes com T4, com 

sobrevida aos 2 e 5 anos, correspondente a 85% e 55%, 27% 

e 13%, respectivamente (LIMA et al., 2018). Ao que tudo indica, 

os estágios clínicos do MMO de acordo com a AJCC, se 
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correlacionam bem com o prognóstico observado e fornece 

informações preditivas sobre as taxas de sobrevivência 

(FELLER, KHAMMISSA, LEMMER, 2017). 

O principal problema com a classificação TNM específica 

para o MMO é que a maioria dos pacientes é T3N0M0 no 

momento do diagnóstico. No entanto, existe uma 

heterogeneidade nesse grupo T3N0, e, portanto, uma melhor 

uma distinção entre T3 de baixo e alto risco poderia, portanto, 

ter melhor valor prognóstico (MOYA PLANA et al., 2019).  

Embora o American Joint Committee on Cancer tenha 

classificado todos os MMOs como estágios altos, ainda há 

controvérsias existência de MMOs em estágio inicial. Wu et al. 

(2018) encontraram em seu estudo tumores de MMO do tipo 

nodular com tamanho ≤1 cm, além de um pequeno número de 

casos de MMO in situ também terem sido relatados, todos com 

resultado favorável. Assim, tumores menores e menos 

invasivos, de baixo grau, podem ser encontrados caso um 

diagnóstico precoce tenha sido realizado, o que se contradiz 

com o sistema TNM proposto pela AJCC (WU et al., 2018).  

Revisões recentes vêm relatando que o sistema de 

Estadiamento TNM do American Joint Committee Cancer 

(AJCC) proposto em 2009, não é totalmente aplicável para o 

MMO, sendo necessário um sistema mais preciso (SUZUKI et 

al, 2018; WU et al., 2018). Curiosamente, em estudo realizado 

por Moya Plana et al. (2019), os estágios mmTNM não foram 

fatores prognósticos significativos dos resultados para o MMO, 

sugerindo que, nesse pequeno subgrupo de pacientes, o 

comportamento da neoplasia difere, exigindo, assim, uma 

classificação mais específica. 
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As metástases nodais são muito frequentes no MMO, 

provavelmente devido à grande rede linfática na cavidade oral. 

Até 36% dos indivíduos com melanomas da mucosa oral terão 

linfadenopatia cervical no momento do diagnóstico (THOLOE et 

al., 2014). A metástase linfonodal atua diretamente relacionada 

ao pior prognóstico, reduzindo o tempo médio de sobrevivência 

de quatro para menos de 2 anos (RATHORE et al., 2016; 

PRASAD, SHENOY, KAMATH, 2016; MOYA PLANA et al., 

2019).  

Estudos demonstram que a sobrevida global de 5 anos 

era de 67% em pacientes sem metástase nodal, e essa 

proporção reduzia absurdamente para 23% quando a 

metástase nodal era observada. Classificando, portanto, a 

presença de metástase para linfonodos regionais como um fator 

independente de mau prognóstico para o MMO (WU et al., 

2018). 

MMOs metastatizam para linfonodos regionais e, em 

cerca de 85% dos casos, no início da doença, o melanoma irá 

metastizar para locais distantes através da disseminação por 

via hematogênica, geralmente para pulmões, ossos, fígado, 

cérebro e pele (THOLOE et al., 2014; KHAMISSA et al, 2017).  

Metástase à distância também é um fator importante que 

contribui para a morbimortalidade do MMO, reduzindo a 

sobrevida global, que geralmente é menos de 35% e piorando 

o prognóstico do paciente (SUZUKI et al, 2018). Alqahtani et al. 

(2018) encontraram em seu estudo, que 90% dos pacientes 

com melanoma com ≥3 locais de metástase sucumbiam à 

doença em 1 ano. Além disso, 44% dos pacientes com 

melanoma metastático desenvolveram metástases cerebrais 
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sintomáticas, e as manifestações intracranianas representam 

20-54% das mortalidades em pacientes com melanoma.  

Uma classificação do estágio clínico de acordo com o 

estadiamento TNM mais específica para as lesões do MMO é 

necessária para orientar a estratégia de tratamento ideal, e para 

melhor definição prognóstica. Uma vez que, a presença de 

metástase linfonodal e à distância são fatores prognósticos 

independentes para um MMO de maior agressividade e pior 

desfecho clínico para o paciente (KHAN E RICHARDS, 2018; 

WU et al., 2018). 

 

Tratamento 

 

Estudos randomizados que investiguem modalidades de 

tratamento, como cirurgia, radioterapia ou 

quimioterapia/imunoterapia para melanomas orais ainda são 

ausentes, e, portanto, ainda há muitas controvérsias e um 

tratamento padrão ainda inexiste no campo científico.  

Nos MMOs em estágios III / IVa, a ressecção cirúrgica 

completa, com margens livres do tumor de 1-2 cm, continua 

sendo a base do tratamento (FELLER, KHAMMISSA, 

LEMMER, 2017; MOHAMED, 2019).  

Lima et al. (2018) observaram que nos casos de MMO 

analisados, a cirurgia foi a abordagem terapêutica que 

apresentou melhores taxas de sobrevida; em 2 e 5 anos, a 

sobrevida global de pacientes tratados com cirurgia radical foi 

de 62% e 31% e aqueles que não realizaram tratamento 

cirúrgico foi de 20% e 19%, respectivamente. Quando avaliado 

a realização ou não de margens livres, dos 25 (83,3%) 

pacientes submetidos à cirurgia, 17 (68%) apresentaram 
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margens livres. Margens livres são, na maioria das séries, um 

importante fator prognóstico, com um aumento de 21 vezes no 

risco de morrer da doença quando comparado com margem 

comprometida. Margens largas (1,5-2,0 cm) são o tratamento 

padrão, mas geralmente é difícil de se obter margens livres 

devido ao estágio avançado da doença no momento do 

diagnóstico, proximidade com estruturas anatômicas, 

multicentricidade tumoral e infiltração microscópica (LIMA et al., 

2018). 

Infelizmente, mais de 50% dos pacientes tratados 

cirurgicamente, mesmo com suas margens de ressecção 

aparentemente livres do tumor, desenvolvem metástases à 

distância relativamente logo após a cirurgia e morrem. No 

entanto, embora o objetivo primordial da intervenção cirúrgica 

não seja aumentar substancialmente a taxa geral de 

sobrevivência, ainda permanece sendo a primeira linha de 

tratamento, e mesmo nos casos de recorrência pós-cirúrgica 

sem metástases distantes a ressecção é a melhor opção 

(CHATZISTEFANOU et al., 2016; LÓPEZ et al., 2016). 

A dissecção do pescoço deve ser reservada para casos 

com metástase linfonodal confirmada no pré-operatório e a 

escolha da modalidade de dissecção do pescoço deve ser 

guiada pela extensão e pelo nível de invasão. Alguns estudos 

vêm relatando que a dissecção profilática de linfonodos não tem 

benefício geral nas taxas de sobrevivência, e, portanto, sem 

relação com melhora no prognóstico, sendo indicada apenas 

nos casos de linfonodos clinicamente positivos (LIMA et al., 

2018; MOHAMED, 2019).  

Embora as células neoplásicas do melanoma tenham 

baixa radiosensibilidade, novas modalidades de radioterapia 
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parecem ser mais eficazes como adjuvantes ao procedimento 

cirúrgico no controle da doença local. Infelizmente, isso não se 

traduz em melhoria geral taxas de sobrevivência, 

provavelmente porque a células primárias do MMO com 

genótipo metastático ocorre no início da doença (BREIK et al., 

2016; MOYA PLANA et al., 2019). A quimioterapia e a 

radioterapia isoladas são apropriadas para tratamento paliativo 

de doença irressecável e metastática (ALQAHTANI et al, 2017).  

Recentemente, a imunoterapia tem produzido resultados 

promissores em melanomas metastático da mucosa, com taxas 

de resposta de aproximadamente 30% e respostas clínicas 

duráveis (MOYA-PLANA et al., 2018; STUDENTOVA et al., 

2018). Uma intensificação terapêutica deve, portanto, ser 

avaliada em MMO de alto risco, combinando cirurgia com 

radioterapia e / ou imunoterapia (MOYA PLANA et al., 2019). 

No entanto, o que vem se observando é que 

independentemente da modalidade de tratamento escolhida, 

seja cirurgia radical com ou sem tratamentos adjuvantes, a 

recorrência local, regional e metástase à distância ocorre em 

até 81% dos pacientes (SUZUKI et al, 2018). 

Assim, considerando as altas taxas de recorrência local 

e potencial metastático do MMO, uma combinação de 

modalidades terapêuticas deve ser avaliada a fim de melhorar 

o controle local da doença e prognóstico para o paciente.  

 

 

CONCLUSÕES 

 

Muito se discute acerca do melanoma mucoso oral, no 

entanto, pouco se sabe sobre sua etiopatogênese e fatores 
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prognósticos, devido à ocorrência extremamente rara e alta 

agressividade com que se apresenta nas populações.  

Contudo, através de uma avaliação dos estudos 

incluídos nessa revisão de literatura, observou-se que 

parâmetros relacionados à sua etiopatogênese, características 

clínicas, classificação de acordo com seu estadiamento clínico 

e medidas de tratamento, influenciam para um pior ou melhor 

prognóstico da doença.  

Portanto, novas pesquisas que visem o uso da 

imunoterapia adjuvante, com a possibilidade de uma 

padronização do tratamento e de um sistema TNM mais 

específico para o MMO são necessárias, a fim de proporcionar 

uma mudança gradativa no panorama geral do prognóstico do 

MMO. 
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RESUMO: Dentre as neoplasias malignas que afetam a 
cavidade oral, o carcinoma de células escamosas oral (CCEO) 
é o mais frequente, apresentando altas taxas de 
morbimortalidade. O desenvolvimento e a progressão desta 
neoplasia está relacionado ao desequilíbrio na regulação dos 
mecanismos de divisão e morte celular em associação ao 
microambiente tumoral. O objetivo do presente estudo foi 
realizar uma revisão da literatura sobre as características 
clínicas do CCEO e o papel dos fibroblastos associados ao 
câncer (FAC) no crescimento e invasão desta neoplasia. 
Realizou-se uma busca em bases de dados eletrônicas como 
PubMed, Scielo e Google Scholar, selecionando-se artigos 
publicados em língua inglesa no período de 2007-2019. Os 
resultados obtidos mostram que o CCEO ocorre com maior 
frequência em pacientes idosos, do sexo masculino, sendo os 
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2/3 anteriores da língua a região anatômica mais acometida por 
esta neoplasia. Com relação à associação entre o 
comportamento biológico e a presença de FAC no estroma 
tumoral constatou-se que a principal célula que compõe o 
microambiente são os FAC. Em conclusão, a presença destas 
células no estroma cria um ambiente permissivo para o 
processo de invasão e metástase, sendo necessários mais 
estudos, tendo em vista que um maior entendimento a cerca do 
papel do microambiente tumoral na progressão desta neoplasia 
poderá levar ao desenvolvimento de possíveis terapias alvo 
para o tratamento do CCEO.  
Palavras-chave: Carcinoma de células escamosas. 
Miofibroblastos. Microambiente tumoral. 
 
INTRODUÇÃO 

 

Dentre as neoplasias malígnas que acometem a 

cavidade oral, o carcinoma de células escamosas é o mais 

frequente, sendo a oitava neoplasia maligna mais comum no 

mundo, apresentando altas taxas de mortalidade (RODRIGUES 

et al., 2014). Estima-se que, anualmente, cerca de 300.000 

novos casos de câncer na cavidade oral surjam na população 

mundial e que, aproximadamente 145.400 pacientes virão a 

óbito em decorrência da doença (FERLAY et al., 2015). No 

Brasil, a estimativa para o ano de 2016 foi de 15.490 novos 

casos, e o número de mortes no ano de 2013 foi de 5.401 (INCA 

2015).  

A carcinogênese oral é um processo multifásico 

complexo, que envolve a inter-relação de fatores capazes de 

promover danos irreparáveis ao DNA dos ceratinócitos orais, 

levando a um fenótipo maligno. (WARNAKULASURIYA, 2009). 
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Diversos fatores de risco estão associados ao 

desenvolvimento do CCEO. O consumo de tabaco e álcool, 

exposição crônica aos raios solares, papiloma vírus humano 

(HPV) e alterações genéticas são apontados como possíveis 

agentes etiológicos. Geralmente estes fatores atuam de forma 

sinérgica sobre as células epiteliais que revestem a mucosa oral 

contribuindo para sua transformação maligna (CHI et al., 2015; 

ERNANI e SABA, 2015; WEATHERSPOON et al., 2015). 

O CCEO pode se desenvolver a partir da mucosa oral 

aparentemente normal ou ser antecedido por lesões 

potencialmente malignas como a leucoplasia e a eritroplasia na 

cavidade oral e a queilite actínica no lábio (NEVILLE et al., 

2016). 

Microscopicamente o CCEO caracteriza-se como uma 

neoplasia maligna de origem epitelial que pode exibir variáveis 

graus de diferenciação escamosa. O tumor progride invadindo 

profundamente o tecido conjuntivo, adiposo, músculo e osso 

subjacentes, podendo ser encontrada invasão perineural e 

vascular. (NEVILLE et al., 2016; EL-NAGGAR et al., 2017). 

As células neoplásicas dependem de um microambiente 

tumoral altamente complexo para o seu desenvolvimento e 

progressão nos tecidos adjacentes (CURRY, 2014).   

Os fibroblastos associados ao câncer (FAC) (também 

denominados miofibroblastos) são os principais constituintes 

celulares do estroma de muitos carcinomas (LIAO et al., 2017). 

São células que apresentam um imunofenótipo híbidro com 

características de fibroblastos e de células musculares lisas, 

capazes de expressar a isoforma α da actina de músculo liso 

(α-SMA) (KELLERMANN et al., 2007). 
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Estas células são capazes de sintetizar e secretar 

proteínas da matriz extracelular (MEC), proteases e diversos 

fatores de crescimento (CURRY, 2014;). Estudos mostram que 

a presença de FACs no estroma estimula a proliferação das 

células neoplásicas e cria um ambiente permissivo para o 

processo de invasão tumoral e metástase (CURRY, 2014; LIAO 

et al., 2018). 

Nesse contexto, o objetivo do presente trabalho é fazer 

uma revisão da literatura sobre o carcinoma de células 

escamosas oral e o papel dos FAC na promoção do 

crescimento e da invasão nesta neoplasia, visando esclarecer 

tanto os profissionais de saúde, quanto a população a respeito 

das características clínicas e do comportamento biológico desta 

lesão. 

 

MATERIAIS E MÉTODO 

 

Este trabalho consistiu em uma revisão da literatura, na 

qual foram utilizados os seguintes bancos de dados eletrônicos: 

PubMed, Scielo, e Google Scholar, além de livros na área de 

patologia oral e estomatologia.  Foram selecionados artigos 

científicos publicados em língua inglesa e dois livros no período 

de 2007 a 2019, sendo que 95% das referências bibliográficas 

utilizadas no presente estudo foram publicadas nos últimos 

cinco anos.  As seguintes palavras chaves foram utilizadas: 

Carcinoma de células escamosas, Miofibroblastos, 

Microambiente tumoral. 
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RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Os cânceres orais (CO) estão entre tumores malígnos 

mais prevalentes na população mundial. O termo câncer oral 

refere-se ao conjunto de neoplasias malignas que podem 

acometer os diferentes tecidos da cavidade oral e dos lábios. 

Destes CO, cerca de 90% a 95% dos casos são de carcinoma 

de células escamosas oral (CCEO), seguido pelo carcinoma 

verrucoso, tumores de glândula salivar menor, sarcomas e 

melanoma (CHI et al., 2015; OLIVEIRA et al., 2015). O CCEO, 

também conhecido como carcinoma espinocelular ou 

carcinoma epidermóide, é uma neoplasia maligna que se 

origina do epitélio escamoso que reveste a mucosa oral e o 

vermelhão dos lábios (NEVILLE et al, 2016). 

. O CCEO acomete predominantemente homens 

após a quinta década de vida. O Intituto Nacional do 

Câncer (INCA) estimou para o ano de 2016 o 

surgimento de aproximadamente 15.490 novos casos 

na população brasileira, sendo que destes, 11.140 

lesões acometeriam homens e 4350 mulheres (INCA, 

2016). 

A incidência do CCEO difere de um país para o 

outro devido às diferenças na exposição dos indivíduos 

aos fatores de risco. O estilo de vida, os hábitos, a 

herança cultural e o nível intelectual da população, 

além dos aspectos socioeconômicos, expectativa de 

vida e qualidade dos serviços de saúde, influenciam 

não só na incidência como também no grau de 

morbidade e mortalidade relacionadas ao CCEO. O 

Brasil se destaca entre os países ocidentais por exibir 
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uma alta prevalência de CO, sendo a maior dentre os 

da América Latina (WARNAKULASURIYA, 2009). 

O CCEO é causado por mutações e alterações 

epigenéticas do DNA, que levam a superexpressão de 

oncogenes e o silenciamento de genes supressores de tumor, 

afetando de forma irreversível a regulação do processo de 

divisão e morte celular dos ceratinócitos que revestem a 

mucosa oral. Essas células tornam-se autônomas sendo 

capazes de degradar a membrana basal e invadir os tecidos 

vizinhos e, em estágios mais avançados, se disseminar através 

dos vasos para linfonodos regionais e órgãos distantes. Estas 

alterações são induzidas pela exposição a agentes 

mutagênicos que podem ser químicos, físicos ou 

microorganismos (MOHAN e JAGANNATHAN, 2014). 

O uso crônico de tabaco e álcool e o sinergismo desses 

dois fatores são reconhecidos como os principais fatores de 

risco relacionados ao desenvolvimento desta neoplasia. O 

tabaco contém muitas moléculas cancerígenas, especialmente 

hidrocarbonetos policíclicos e nitrosaminas (MONTEIRO E 

PATEL, 2015). Estas substâncias carcinogênicas são capazes 

de promover danos diretos ao DNA, estando presentes na 

fumaça inalada do tabaco e no tabaco de mascar (CHI et al., 

2015). Existe um efeito diretamente proporcional entre os anos 

de uso de tabaco  e o risco de desenvolver CCEO. Esse risco 

pode ser reduzido após a cessação do tabagismo, mas não 

diminui completamente (30% nos primeiros 9 anos e 50% nos 

maiores de 9 anos) (MONTEIRO E PATEL, 2015). Já o 

mecanismo carcinogênico do álcool ainda não foi 

completamente elucidado. Acredita-se que o produto de seu 

metabolismo, o acetaldeído, possa agir como um solvente 
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facilitando a passagem de carcinógenos através das 

membranas celulares (YOKOYAMA, MIZUKAMI, 

YOKOYAMA,2015).  

A participação efetiva do HPV de alto risco, 

principalmente os do tipo 16, no processo de carcinogênese em 

orofaringe é comumente citado na literatura. Entretanto, a 

associação deste vírus na etiopatogênese do CCEO ainda é 

controversa, pois apenas uma pequena proporção dos casos 

de CCEO (0% a 16%) parece ser causada pelo HPV (CHI et al 

2015).   

O CCEO manifesta-se clinicamente de forma variada, 

podendo se apresentar como um nódulo exofítico papilar ou 

verrucoso ou como uma lesão endofítica de aspecto ulcerado 

ou crateriforme, e ainda como placas leucoplásicas, 

eritroplásicas ou eritroleucoplásicas. Na fase inicial geralmente 

as lesões são assintomáticas, o que pode explicar a demora na 

procura dos pacientes por aconselhamento profissional, o que 

consequentemente resulta no diagnóstico da doença em um 

estágio mais avançado. (MONTERO e PATEL, 2015; NEVILLE 

et al., 2016) (Figura 1). 

 

 
Figura 1. Imagens fotográficas das características clínicas do CCEO: 

(a) Lesão exofítica de superfície irregular em rebordo alveolar; (b) Lesão 

eritroleucoplásica difusa em borda lateral posterior da língua 

Fonte: Neville et al. (2016) 
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Esta neoplasia malígna pode surgir em qualquer região 

anatômica da cavidade oral, sendo mais frequente em língua e 

assoalho bucal (EL-MOFTY et al., 2014; RIKARDSEN et al., 

2014). Os tumores de língua apresentam um pior prognóstico 

quando comparados a outros sítios anatômicos da cavidade 

oral (YAMAKAWA et al., 2019). O lábio inferior é outro sítio 

bastante acometido, principalmente em indivíduos que se 

expõem cronicamente a radiação solar (MAIA et al., 2016).  

Histopatologicamente o CCEO caracteriza-se como uma 

neoplasia maligna de origem epitelial que pode exibir variáveis 

graus de diferenciação escamosa. Observam-se lençóis, ilhas, 

ninhos ou cordões de células malignas que invadem o tecido 

conjuntivo subjacente. As células tumorais tendem a 

apresentar diversas atipias como aumento da relação núcleo- 

citoplasma, pleomorfismo celular e nuclear, núcleos 

hipercromáticos ou vesiculosos com nucléolos evidentes e 

mitoses atípicas. A produção de pérolas de ceratina no interior 

do parênquima tumoral e áreas focais de necrose também 

podem ser vistas. No estroma tumoral frenquentemente nota-

se a presença de uma reação inflamatória (NEVILLE et al., 

2016; EL- NAGGAR et al., 2017).  
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Figura 2: Fotomicrografias de carcinoma de células escamosas oral: (a) 

proliferação e invasão de células neoplásicas malígnas de origem epitelial 

(b) lhas e ninhos de células neoplásicas exibindo pleomorfismo celular e 

formação de pérolas de ceratina- Fonte: NEVILLE et al (2016). 

 

Devido aos variados aspectos microscópicos que o 

CCEO pode exibir, muitos estudos foram realizados visando 

correlacionar o comportamento biológico do tumor com os 

achados histopatológicos da lesão (YAMAKAWA et al., 2019). 

A Organização Mundial de Saúde (OMS) sugere que a 

gradação histológica do tumor seja baseada no grau de 

diferenciação celular, classificando as lesões como pouco, 

moderadamente ou bem diferenciadas (EL- NAGGAR et al., 

2017). 

Apesar dos avanços nas pesquisas em tentar identificar 

características moleculares e os melhores sistemas de 

gradação histopatológica como fatores prognósticos para o 

CCEO, a utilização do estadiamento clínico do paciente 

baseado no sistema TNM, continua sendo a mais utilizada para 

indicar o tratamento e prognóstico dos pacientes. Neste 

sistema a letra T representa o tamanho do tumor primário, N 

metástases nos linfonodos regionais e M presença ou ausência 

de metástases à distância (CHI et al., 2015; YAMAKAWA et al., 

2019). 

O prognóstico dos pacientes com CCEO depende do 

estágio do tumor (YAMAKAWA et al., 2019). Sessenta por 

cento dos pacientes com câncer bucal em estágio inicial não 

apresentarão metástase linfonodal. Aproximadamente 20 a 

30% terão metástase linfonodal microscopicamente evidente 

no exame histológico após dissecção eletiva do pescoço.  A 

metástase do linfonodo cervical é o fator prognóstico mais 
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importante no câncer de boca: as chances de sobrevivência 

são reduzidas em 50% quando comparadas àquelas com 

tumores primários semelhantes sem metástases no pescoço 

(MONTEIRO e PATEL, 2015). 

O tratamento de escolha para o CCEO é a ressecção 

cirúrgica do tumor, que pode ser associado à radioterapia e/ou 

quimioterapia dependendo do estágio do tumor, da localização 

da lesão e da condição sistêmica do paciente (MONTERO, 

PATEL, 2015; CHI et al., 2015). Protocolos quimioterápicos 

associados à radioterapia são indicados para pacientes em 

estágios mais avançados da doença (HINO et al.,2014). 

A análise de genes e proteínas específicas relacionadas 

ao CCEO e o papel do microambiente tumoral na progressão 

da doença vem sendo cada vez mais estudado. O 

microambiente tumoral é composto por muitas populações 

celulares diferentes, como fibroblastos associados ao câncer 

(FACs) e várias células imunes infiltrantes e componentes não 

celulares da matriz extracelular. Essas partes cruciais do 

estroma circundante podem funcionar como reguladores 

positivos e negativos de todas as características do 

desenvolvimento do câncer, incluindo: evasão da apoptose, 

indução da angiogênese, desregulação do metabolismo 

energético, evasão da resposta imune e ativação do processo 

de invasão e metástase (CURRY, 2014; PELTANOVA et al., 

2019). 

Os fibroblastos associados ao câncer (FAC), 

fibroblastos reativos ou miofibroblastos (denominação 

geralmente empregada quando as células não estão 

associadas ao câncer) são células mesenquimais altamente 

especializadas que adiquirem a capacidade de expressar alfa 
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actina de músculo liso (α SMA) e de sintetizar altos níveis de 

proteínas da matriz extracelular (MEC), proteases e fatores de 

crescimento (CURRY, 2014; BAGUL, 2015). 

Os miofibroblastos são células que exibem um fenótipo 

híbrido entre fibroblastos e células do músculo liso 

(KELLERMANN et al., 2007). Inicialmente acreditava-se que os 

miofibroblastos originavam-se apenas de populações celulares 

residentes nos tecidos, com ênfase para os fibroblastos. 

Entretanto, dependendo do tecido e de outras características 

do microambiente muitos tipos de células podem ser 

recrutados como predecessores das FAC 

como  adipócitos peri- tumorais , células-tronco mesenquimais 

derivadas da medula óssea , células-tronco 

hematopoiéticas ,células epiteliais (através da transição 

epitelial-mesenquimal ) e  células endoteliais (através da 

transição endotelial-mesenquimatosa) (LIAO et al., 2017). 

O TGF-β induz os fibroblastos a sintetizarem a 

fibronectina, a qual estimula a síntese de α-SMA que, por sua 

vez, é incorporada às fibras de estresse conferindo a atividade 

altamente contrátil dos miofibroblastos (SAMPAIO et al., 2019). 

No microambiente tumoral há uma ativação de 

fibroblastos residentes e infiltrantes, os fibroblastos associados 

ao câncer, que produzem deposição excessiva da matriz 

extracelular, fornecendo um suporte para a infiltração de outras 

células (como as células imunes) e um substrato para migração 

celular. As células imunes inatas mudam para um fenótipo pró-

tumorigênico em resposta a citocinas e quimiocinas liberadas 

pelas células tumorais, FACs e pelas próprias células imunes 

(CAJA et al., 2018). 

A α-SMA é descrito como o marcador mais importante 

https://www.sciencedirect.com/topics/immunology-and-microbiology/adipocyte
https://www.sciencedirect.com/topics/immunology-and-microbiology/bone-marrow-derived-mesenchymal-stem-cell
https://www.sciencedirect.com/topics/immunology-and-microbiology/bone-marrow-derived-mesenchymal-stem-cell
https://www.sciencedirect.com/topics/immunology-and-microbiology/hematopoietic-stem-cell
https://www.sciencedirect.com/topics/immunology-and-microbiology/hematopoietic-stem-cell
https://www.sciencedirect.com/topics/immunology-and-microbiology/epithelial-mesenchymal-transition
https://www.sciencedirect.com/topics/immunology-and-microbiology/epithelial-mesenchymal-transition


Fibroblastos Associados ao Câncer como Mediador na Progressão Tumoral em 

Carcinoma de Células Escamosas Oral 

 

433 
 

para identificar miofibroblastos diferenciados, embora esta 

proteína citoplasmática também seja encontada em outros 

tipos celulares como as células musculares lisas e as células 

mioepiteliais (KELLERMMAN et al., 2007; VERED et al., 2019) 

Estudos revelaram que a presença de miofibroblastos no 

estroma tumoral está associado a um pior prognóstico em 

alguns cânceres (KELLERMANN et al., 2007; LIAO et al 2017). 

Supõe-se que isto ocorra devido à capacidade destas células 

em sintetizar produtos que modulam inúmeros eventos 

biológicos como crescimento, diferenciação, adesão, migração 

e invasão de células neoplásicas (PELTANOVA et al., 2019). 

Os FAC têm sido caracterizados morfologicamente 

como células grandes e largas, diferente dos fibrócitos, que 

geralmente são finos, ondulados e pequenos. Porém, um 

estudo realizado em carcinomas de células escamosas 

esofágico mostrou que os FAC estromais se apresentavam 

histologicamente diferentes, alguns se assemelhando a 

fibrócitos normais, e outros com morfologia distinta de FACs. 

Quando as células se mostravam finas e onduladas eram 

classificadas com o fenótipo de FAC maduro. Quando 

amostravam morfologia de células fusiformes largas, 

arredondadas eram classificadas como fenótipo FAC imaturo. 

Os autores observaram que o subtipo histológico imaturo foi 

associado a uma diminuição da sobrevida global, 

demonstrando que, para estes tumores a classificação 

histológica do fenótipo FAC é clinicamente relevante podendo 

representar um marcador de prognóstico (HA et al., 2014). No 

entanto, no trabalho realizado por Dourado et al. (2016) em 

CCEO, a correlação dos subtipos histológicos de FAC com os 

achados clinicopatológicos não apresentou resultados 
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estatisticamente significantes.  

Um único marcador para FAC ainda não foi identificado. 

Isto, em parte, é devido à heterogeneidade destas células, 

sendo possivelmente reflexo de sua célula de origem, do tecido 

em que eles se desenvolvem e do seu estado de ativação. 

Sabe-se que, fibroblastos de diferentes locais anatômicos têm 

perfil de expressão consideravelmente diferente podendo 

mostrar vários graus de expressão de α-SMA (HA et al., 2014) 

 Os FACs expressam conjuntos semelhantes de 

marcadores aos dos  miofibroblastos , como actina do músculo 

liso α (α-SMA) (Figura 3), proteína de ativação de fibroblastos 

(FAP) e receptor de fator de crescimento derivado de 

plaquetas (PDGFR) - α e β. É importante ressaltar  o  papel pró-

tumorigênico dos FACs através da secreção de vários fatores 

de crescimento, citocinas, quimiocinas e a degradação 

de proteínas da matriz extracelular  (HA et al., 2014; LIAO et 

al., 2017). 

 
Figura 3: Fotomicrografia de carcinoma de céluas escamosas oral 

exibindo  marcação imunoistoquímica para α-SMA, indicando a 

presença de FAC no estroma tumoral - Fonte: Xerez (2018) 

A alta densidade de FACs que expressam isoladamente 

αSMA + para caracterização destas células em CCEO está 

https://www.sciencedirect.com/topics/immunology-and-microbiology/myofibroblast
https://www.sciencedirect.com/topics/immunology-and-microbiology/actin
https://www.sciencedirect.com/topics/immunology-and-microbiology/platelet-derived-growth-factor
https://www.sciencedirect.com/topics/immunology-and-microbiology/platelet-derived-growth-factor
https://www.sciencedirect.com/topics/immunology-and-microbiology/chemokine
https://www.sciencedirect.com/topics/immunology-and-microbiology/extracellular-matrix
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associado à tumores mais agressivos, com maior recorrência 

da doença e à baixa sobrevida  (KELLERMAN et al., 2007; 

VERED et al., 2019).  Entretanto, marcadores adicionais 

podem necessários para uma boa especifidade devido à 

grande heterogeneidade de fenótipos destas células (LIAO et 

al., 2017; VERED et al., 2019). 

O trabalho de Pinto et al. (2015), comparou o secretoma 

de fibroblastos orais normais e FACs por meio de proteômica 

baseada em espectrometria de massas e análise de redes 

biológicas, e revelou que proteínas superexpressas pelos 

FACs estão envolvidas na organização e remodelação da MEC 

e no metabolismo do colágeno. As proteínas mais expressas 

pelos FACs foram FNDC1 (fibronectin type III domain 

containing 1), SERPINE1(serpin peptidase inhibitor, clade E, 

member 1) e STC2 (stanniocalcin 2). O estudo também 

observou, através de análise imunoistoquímica, que a 

expressão de PINP (pró- peptídeo N-terminal do colágeno tipo 

I) é significativamente correlacionada com a presença de FACs 

no front tumoral e a uma menor taxa de sobrevida em pacientes 

com CCEO. 

Devido à capacidade dos miofibroblastos de síntetizar e 

secretar diversos fatores como, TGF-β, pesquisas sugerem 

que estas células têm uma participação importante no estímulo 

à proliferação de células tumorais. Além disso, sabe-se que as 

células neoplásicas de cacinomas são capazes de induzir a 

diferenciação de fibroblastos primários em miofibroblastos 

através da secreção de TGF-β (LIAO et ao 2017).  

 As células tumorais atuam no processo de 

diferenciação dos fibroblastos orais primários normais em 

FACs através da secreção de TGF-β (CAJA et al., 2018).  As 
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linhagens celulares de CCEO tratadas em meio condicionado 

com FACs apresentam um aumento nos índices de proliferação 

das células neoplásicas, revelando a existência de efeitos 

parácrinos entre células neoplásicas e fibroblastos orais 

normais, caracterizados pela indução da diferenciação de 

fibroblastos em FACs e pela modulação da proliferação das 

células tumorais (KELLERMANN et al., 2007; CAJA et al., 

2018). 

O parênquima tumoral parece ter um importante papel 

indutor no surgimento dos FACs no estroma de CCEO, não 

sendo detectada a presença destas células em mucosa oral 

normal ou em displasias, independente do seu grau histológico.  

Entretanto, observa-se a presença de FACs no estroma 

tumoral, principalmente na região de front de invasão 

(KELLERMANN et al., 2007).  

Sugere-se também, que a presença de FACs no 

estroma cria um ambiente permissivo para o processo de 

invasão tumoral e metástase. Foi observado que a injeção 

heterotópica de células de CCE de cabeça e pescoço com 

fibroblastos normais ou FACs, revelou que as células de CCE 

com FACs tiveram um maior crescimento do tumor primário, de 

metástases linfonodais e à distância, quando comparadas à 

injeção com fibroblastos normais (WHEELER et al.,2014). 

Ao expressar quantidades elevadas de 

metaloproteinases da matriz os FACs desempenham um papel 

crítico na degradação da membrana basal. A perda de 

integridade da membrana basal torna permissiva a invasão 

tumoral, permitindo que as células cancerígenas migrem 

livremente através das lacunas formadas na membrana basal 

(LIAO et al., 2017).  

https://www.sciencedirect.com/topics/biochemistry-genetics-and-molecular-biology/matrix-metalloproteinase
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Além disso, os FACs facilitam a perca da integridade da 

membrana basal de maneira independente de 

metaloproteinases da matriz.  Ao exercer forças contráteis, os 

FACs alteram a organização e as propriedades físicas da 

membrana basal, levando a formação de lacunas pelas quais 

as células tumorais podem migrar e invadir (GLENTIS et al., 

2017).   

Pesquisas clínicopatológicas revelam que níveis 

elevados de FAC no estroma de CCEO, principalmente no front 

de invasão têm correlação significativa com parâmetros 

clínicos como um maior tamanho do tumor, recidiva regional, 

presença de metástase cervical oculta e à distancia ( LI et al., 

2015). O estudo de Kellermann et al. (2007) avaliaram através 

de análise imuno-histoquímica a presença de miofibroblastos 

em CCE de língua, displasias epiteliais e mucosa oral normal, 

e constatou que os miofibroblastos estão presensentes apenas 

no estroma dos carcinomas, particularmente no front de 

invasão tumoral. Além disso, foi observado que nos pacientes 

cujos tumores possuíam uma abundante quantidade de 

miofibroblastos no front de invasão tumoral as taxas de 

sobrevida geral eram menores. Logo, a análise da quantidade 

de miofibroblastos nos CCEO poderia ser útil na determinação 

do prognóstico para pacientes com CCEO (KELLERMANN et 

al., 2007; LI et al., 2015).  

As citocinas secretadas por FACs promovem a 

infiltração de células imunes e consequente indução da 

angiogênese, colaborando na disseminação metastática das 

células tumorais (SEWELL-LOFTIN et al., 2017). 

 A presença de FACs pode conferir resistência 

adaptativa à terapia medicamentosa através de seu secretoma 
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que remodela o estroma do tumor e reprograma diretamente as 

células epiteliais do câncer. Os FACs também podem modular 

células tumorais de maneira parácrina, incluindo a 

transferência exossômica de mediadores como miRNAs e 

citocinas (LIAO et al., 2019).  

A sinalização de TGF-β1 secretada por FAC geralmente 

confere resistência às células cancerígenas epiteliais aos 

quimioterapicos, tornando-o um alvo terapêutico atraente para 

o tratamento do câncer (LIAO et al., 2019). 

Apesar dos avanços nas pesquisas e opções de 

tratamento, a sobrevida global dos pacientes com CCEO é de 

aproximadamente 50% a 60% em um período de 5 anos 

(CURRY et al., 2014; MONTEIRO e PATEL, 2015). 

 

CONCLUSÕES  

 

Em Conclusão, a presente revisão de literatura constatou 

que a presença  FACs nos CCEO estão diretamente 

relacionados ao processo de crescimento, invasão e metástase 

nestes tumores e consequentemente influenciando no 

prognóstico dos pacientes acometidos por esta lesão.  Logo, o 

entendimento a cerca da tumorigênese, da participação do 

microambiente tumoral e do papel dos fibroblastos associados 

ao câncer na progressão desta neoplasia é fundamental para o 

desenvolvimento de possíveis novas terapias para o tratamento 

destes tumores. 
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RESUMO: A mucosite oral (MO) é uma condição inflamatória, 
dolorosa e debilitante, afeta os tecidos orais dos pacientes 
submetidos ao tratamento antineoplásico. Em função da 
frequência e gravidade, a MO torna-se uma das principais 
complicações resultantes do tratamento oncológico, 
intrinsecamente associada a efeitos colaterais debilitantes. O 
objetivo foi realizar uma revisão da literatura acerca do uso da 
fototerapia com laser de baixa intensidade (FLBI) e terapia 
fotodinâmica (PDT) como forma de tratamento e controle da 
MO. Foram selecionados os estudos dos últimos 5 anos, das 
bases de dados Pubmed/MEDLINE, SciELO e LILACS 
relacionados com o tema. A MO apresenta-se como complexa 
e multifatorial, seu tratamento envolve avaliação multidisciplinar 
para um cuidado adequado da mucosa oral. Várias abordagens 
farmacológicas e não farmacológicas foram usadas para 
prevenir e tratar a MO, entretanto nenhuma provou ser 
completamente eficaz até o momento. Diante disso, 
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investigações sobre o uso da FLBI e PDT no tratamento da MO, 
mostram que luz monocromática de baixa potência, como no 
caso da FLBI, pode estimular a regeneração dos tecidos, 
reduzir a inflamação e controlar a dor. A PDT tem sido utilizada 
como adjuvante à FLBI, com eficácia comprovada, 
especialmente em situações com lesões infectadas por vírus, 
bactérias e/ou fungos. O estudo conclui que a FLBI, juntamente 
com a PDT, são modalidades de tratamento eficazes no 
tratamento e controle da Mucosite Oral. 
Palavras-chave: Educação infantil. Alimentação saudável. 
Atividade física. 
 
INTRODUÇÃO 

 

A inflamação da mucosa é uma complicação aguda 

frequentemente encontrada em pacientes portadores de 

neoplasias malignas submetidos à oncoterapia. A mucosite oral 

(MO), constitui-se de um quadro inflamatório da mucosa oral 

decorrente dos efeitos citotóxicos oriundos da quimioterapia 

geral e radioterapia de cabeça e pescoço, apresentando uma 

série de sintomas que comprometem inevitavelmente a 

qualidade de vida dos pacientes, assim como a disposição para 

continuar o tratamento, e tem, consequentemente, um impacto 

extremamente negativo sobre eles (RIBEIRO DA SILVA et al., 

2018; ANSHAU et al., 2019). 

Fazem parte do quadro da sintomatologia, dor intensa, 

sensação de queimação, disfagia (dificuldade no processo de 

alimentação), disartria (disfunção da fala devido à coordenação 

prejudicada dos músculos responsáveis pela articulação da 

palavra), odinofagia (dificuldade de deglutição devido à dor ou 

sensação de queimação) e disgeusia (distorção ou diminuição 
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do senso do paladar), ademais, as lesões orais proporcionam 

um bom ambiente para infecções oportunistas. A incidência de 

MO varia de acordo com o tipo de câncer bem como o tipo de 

terapia contra o câncer. Com o uso de medicamentos 

quimioterápicos, a MO é observada em 5 a 15% dos casos, mas 

essa incidência pode ser muito maior a depender dos 

medicamentos administrados, podendo chegar a 40%. As 

repercussões limitativas dessa condição manifestam-se ainda a 

partir atraso na administração de radioterapia e / ou 

quimioterapia. (BEZINELLI et al., 2015; AMADORI et al., 2016; 

MEDEIROS et al., 2017; ANSHAU et al., 2019). 

A fisiopatologia da MO é complexa e multifatorial. 

Mediadores inflamatórios, como citocinas pró e anti-

inflamatórias, fatores de crescimento e metaloproteinases da 

matriz (MMPs) têm sido associados a esse processo. Sob essa 

perspectiva, no que se refere a severidade, a MO pode ser 

avaliada mediante a Escala de Toxicidade Oral, numa 

graduação estabelecida pela Organização Mundial de Saúde 

(OMS). Nessa escala estão preconizados critérios como 

presença de eritema e ulceração, dor local e capacidade de 

deglutição. Quando uma pontuação 0 (zero) é encontrada na 

escala, significa ausência de anormalidade detectada; a 

presença de eritema sem tratamento necessário caracteriza 

uma pontuação 1; pontuação 2 é assinalada quando há quadro 

doloroso sem necessidade de analgésicos, com dificuldade na 

alimentação; no caso de pontuação 3, há presença de 

ulceração dolorosa exigindo o uso analgésicos e 

impossibilitando a alimentação; por fim, caracteriza-se um grau 

4 a presença de necrose com necessidade de nutrição 

parenteral (SILVA et al., 2014).  
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O tratamento da MO envolve avaliação multidisciplinar 

para um cuidado adequado da mucosa oral.  Opióides 

analgésicos, protocolos específicos de higiene bucal, 

antimicrobianos, antiinflamatórios, citoprotetores (como 

amifostina, sucralfato, misoprostol), substâncias modificadoras 

da resposta biológica ou terapias físicas (crioterapia e terapia a 

laser) podem apresentar algum efeito sobre a condição. Várias 

abordagens farmacológicas e não farmacológicas foram 

usadas para prevenir e tratar a MO induzida por radioterapia 

e/ou quimioterapia. É perceptível, entretanto, a clareza da 

literatura quanto aos efeitos biomoduladores da fototerapia com 

laser de baixa intensidade. Estudos também demonstram que, 

quando utilizada profilaticamente, na mucosa oral, a FLBI 

apresenta uma boa eficácia na redução do risco de MO, assim 

como dor relacionada a lesões nas mucosas. Todavia, como 

tratamento curativo propriamente dito, a área ainda carece de 

robustez em evidências. (ANSHAU et al., 2019).  

Diante da necessidade de otimizar o tratamento das 

infecções oportunistas em lesões de MO, fez-se necessário 

estudar a inclusão da PDT como tratamento adjuvante da MO. 

Nessa perspectiva, Medeiros-Filho et al. (2017) demonstraram 

eficácia da PDT em tratamento conjunto com a FLBI, quando 

utilizados em úlceras infectadas de MO. Corroborando a 

hipóstese de que a PDT deve ser considerado um tratamento 

adjuvante à FLBI, os autores Ribeiro da Silva et al. (2018) 

estudaram a a eficácia da FLBI e PDT como tratamentos 

isolados e não encontraram diferença significativa entre os 

grupos (SILVA et al., 2014; MEDEIROS-FILHO et al., 2017; 

RIBEIRO DA SILVA et al., 2018; ANSHAU et al., 2019). 
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Diante disso, esta revisão da literatura objetiva analisar 

os trabalhos nos quais a terapia utilizada para o tratamento da 

MO é realizada com o laser de baixa intensidade e terapia 

fotodinâmica, atentando-se para eficácia dessas modalidades 

terapêuticas. 

 

MATERIAIS E MÉTODO 

 

Trata-se de um estudo de revisão da literatura recente 

sobre a utilização da terapia fotodinâmica para o tratamento de 

mucosite oral. O levantamento bibliográfico foi realizado no mês 

de setembro de 2019, por meio da base de dados online do 

National Center for Biotechnology Information- NCBI (PubMed) 

(https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/), sendo utilizado os 

termos “Low level laser therapy”, “Oral mucositis”, “laser 

therapy” e “Treatment” como mecanismo de busca.  

 Após a triagem inicial, os artigos baixados foram 

sequencialmente numerados e lidos, para constatação da 

adequação ao tema. Os critérios de inclusão foram estudos em 

humanos envolvendo a utilização da terapia fotodinâmica para 

o tratamento de mucosite oral (MO), estudos transversais 

(prospectivos e retrospectivos), estudos longitudinais, ensaios 

clínicos randomizados, estudos de caso-controle e metanálise.  

Foram incluídos também estudos nos quais o diagnóstico de 

MO foi obtido durante e / ou após a terapia oncológica, não 

houve restrição de idioma na pesquisa, e buscando estudos 

mais recentes, foram considerados todos os que tinham no 

máximo 5 anos de publicação.  
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Foram excluídos os estudos de relatos de casos, 

revisões de literatura (não sistemáticas), artigos que não se 

referiram estritamente ao tema, bem estudos cuja abordagem 

terapêutica foi baseada apenas na profilaxia da MO. Ademais 

também foram desconsiderados estudos com mais de cinco 

anos de publicação.  

Diante disso, de um total de 72 artigos disponíveis, 

baseados nos critérios de exclusão descritos anteriormente, 35 

(aproximadamente 49%) foram excluídos por não se referirem 

estritamente ao tema, 16 (23%) eram revisões da literatura e 4 

(aproximadamente 7%) se constituíam de relatos de caso.  

Dos 15 artigos utilizados, nove (60%) foram classificados 

como ensaios clínicos randomizados; quatro (27%) como 

revisão sistemática; um (6,5%) estudo como caso-controle e 

outro (6,5%) como observacional.  

Autor (ano) 

 

Tipo de 

Estudo 

MARTINS. et al. (2019) Ensaio clínico randomizado 

 

PERALDA-MAMANI. et al. 

(2019) 

Revisão sistemática 

ZADIC. et al. (2019) Revisão sistemática 

LEGOUTÉ. et al. (2019) Ensaio clínico randomizado 

ANSHAU. et al. (2019) 

 
Revisão sistemática e metanálise 
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RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Definida como uma condição inflamatória, dolorosa e 

debilitante, a mucosite oral (MO) afeta os tecidos orais dos 

pacientes submetidos ao tratamento antineoplásico e apresenta 

um impacto severo sobre funções dos mesmos, 

comprometendo a saúde geral do paciente. Em função da sua 

frequência e gravidade, a MO torna-se uma das principais 

complicações do tratamento oncológico, associada a efeitos 

colaterais debilitantes (MARÍM et al., 2018, ANSHAU et al., 

2019).  

MARÍM. Et al (2018) 
Ensaio clinico randomizado 

prospectivo 

SOARES. et al (2018) Caso controle 

ANTUNES. et al (2017) Ensaio clínico randomizado 

MEDEIROS. et al. (2017) Ensaio clínico randomizado 

RIBEIRO. et al. (2017) Ensaio clínico randomizado 

AMADORI. et al. (2016) Ensaio clínico randomizado 

BENZINELLI. et al. (2015) Estudo observacional prospectivo 

GAUTAM. et al. (2015) Ensaio clínico randomizado 

OBEROI. et al. (2014) Revisão sistemática 

SILVA. et al. (2014) Ensaio clínico randomizado 
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Verifica-se que a quimioterapia é o tratamento mais 

amplamente empregado para o câncer e seu uso, isoladamente 

ou em conjunto com radioterapia ou cirurgia, pode resultar em 

efeitos orais, como redução do fluxo salivar, alteração do 

paladar, dificuldade em engolir e falar, sensação de queimação.  

A alteração na integridade da membrana mucosa, na 

composição da microbiota oral e salivar compromete as 

barreiras de proteção da mucosa oral, predispondo o paciente 

a infecções secundárias que podem causar sepse grave. Além 

disso, a MO também exerce uma influência negativa na 

ingestão de alimentos, nutrição e higiene bucal; em muitos 

casos, a quimioterapia é suspensa até que a inflamação 

melhore, fato que acaba por interferir negativamente no 

prognóstico da doença. Ademais, vale salientar que outros 

fatores podem agravar as lesões, como tipo de tumor, duração 

e dose da quimioterapia. (AMADORI et al., 2016; MEDEIROS 

et al., 2017; RIBEIRO et al., 2018). 

 Sob a perspectiva clínica da severidade, a Organização 

Mundial da saúde (OMS) preconiza que a MO pode ser avaliada 

da seguinte forma: nota 0, sem sinais ou sintomas; nota 1, 

eritema sem lesão ou dor leve; nota 2, úlceras, mas o paciente 

é capaz de comer, grau 3, úlceras dolorosas, mas capaz de 

ingerir líquidos, e grau 4, requer apoio parenteral ou enteral e 

analgesia contínua. Valida-se a existência de outros sistemas 

de classificação da severidade da MO, todos estão 

fundamentados nos critérios de presença de eritema, de 

pseudomembrana e de ulcerações, relacionando-os e 

observando os resultados provenientes dessa inter-relação 

(SILVA GARCEZ et al., 2012). 
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 Quanto a presença de eritema, verifica-se a existência 

de lesão avermelhada na mucosa oral indicativa de natureza 

inflamatória aguda, sem, entretanto, comprometimento da 

barreira epitelial. Nesta fase a sintomatologia é variada, desde 

a ausência de sintomas, até sensação de queimação e 

desconforto (SILVA GARCEZ et al., 2012).  

Dado o aparecimento de pseudomembrana, tem-se o 

sinal clínico de envolvimento do epitélio, o qual exibe áreas 

atróficas e/ou necróticas. Nestes casos os indícios tendem a 

piorar, frequentemente ocorrem nessa fase sangramentos 

oriundos de traumas mecânicos leves. Já a presença de 

ulcerações na mucosa no paciente sob quimioterapia ou 

radioterapia na região de cabeça e pescoço obriga a instituição 

de um prognóstico de alto risco para infecções secundárias, 

dificuldade de alimentação e de grande piora na qualidade de 

vida (SILVA GARCEZ et al., 2012).  

 No que se refere à incidência, verifica-se que a MO varia, 

ligeiramente, a depender do tipo de câncer e do regime 

oncológico utilizado. Pacientes com neoplasias hematológicas 

são mais prováveis desenvolver MO do que aqueles com 

tumores sólidos e aqueles com leucemia aguda, linfomas não-

Hodgkin e carcinomas nasofaríngeos indiferenciados são os 

que apresentam maior risco (ANSHAU et al., 2019).  

Em consonância com o citado acima, Oberoi et al. (2014) 

observaram que a MO se desenvolve em aproximadamente 20-

40% dos pacientes que recebem quimioterapia convencional, 

60-85% dos pacientes submetidos a transplante de células-

tronco hematopoiéticas (TCTH) e em quase todos os pacientes 

com câncer de cabeça e pescoço que recebem radiação. A MO 

associada à quimioterapia normalmente atinge o pico de 7 a 14 
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dias após o início da quimioterapia e desaparece em alguns 

dias, em comparação com a MO associada à radioterapia em 

pacientes com câncer de cabeça e pescoço, que atingem o pico 

nas semanas 4 a 6 de tratamento e geralmente dura semanas 

após a conclusão de radiação. Vale salientar ainda, que as 

variações individuais de sensibilidade aos efeitos citotóxicos 

devem ser consideradas.  

 

Patogênese da MO: 

 A patogenia da MO envolve uma cascata de eventos de 

natureza inflamatória que culminam com a interrupção dos 

processos de renovação epitelial por meio do bloqueio da 

mitose de queratinócitos e da indução da apoptose nessas 

células, com consequente ulceração da mucosa. Essa constitui 

uma regra geral da toxicidade provocada tanto pela 

quimioterapia quanto pela radioterapia. Todavia há diferenças 

entre a MO oriunda de quimioterápicos da originária da radiação 

(SILVA GARCEZ et al., 2012). 

 Nesse sentido, verifica-se que os mecanismos que levam 

à ocorrência de danos na mucosa oral originários de 

quimioterápicos ainda são desconhecidos. Hipoteticamente, o 

agente quimioterápico atinge as células epiteliais por intermédio 

de sua difusão para a matriz extracelular do tecido conjuntivo. 

O primeiro contato do agente quimioterápico com a mucosa oral 

ocorre na parede vascular da microcirculação, a primeira célula 

a sofrer os efeitos tóxicos é o endoteliócito. Tal efeito ocorre via 

produção de espécies reativas de oxigênio (EROs), fazendo 

com que essa célula libere fatores pró-inflamatórios e estimule 

a cascata de coagulação. Essa produção de EROs rapidamente 
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se estende para as demais células do tecido conjuntivo e do 

tecido epitelial à medida em que ocorre a difusão do agente 

quimioterápico (SILVA GARCEZ et al., 2012). 

 É valido afirmar ainda que cada agente age na inibição 

da mitose e na morte celular por diferentes vias de bloqueio do 

ciclo celular. Como os queratinócitos orais da camada basal do 

epitélio são uma das células da mucosa oral que possuem ciclo 

de vida mais curto, há maior chance de serem bloqueados 

primeiro, o que os torna mais suscetíveis à toxicidade, todavia 

é necessário certo tempo para que os queratinócitos sejam 

danificados a ponto de se ter alteração visível clinicamente. 

Nesse sentido, tem-se a fase inicial de eritema, que é o sinal 

das alterações que estão ocorrendo do tecido conjuntivo (SILVA 

GARCEZ et al., 2012).  

 As EROs desencadeiam a produção de uma série de 

fatores de transcrição entre eles o fator nuclear transcricional 

capa-beta (NF-kB), o qual é responsável pela superregulação 

de genes que produzem citocinas pró-inflamatórias como 

interleucina 1β (IL β), interleucina 6 (IL-6) e fator de necrose 

tumoral alfa (TNF-α), bem como pela ativação de genes que 

regulam a expressão de moléculas de adesão e ativam a via da 

cicloxigenase-2 (COX-2). Vale considerar que os pacientes sob 

quimioterapia frequentemente encontram-se neutropênicos, o 

que explica algumas peculiaridades da inflamação na MO 

(SILVA GARCEZ et al., 2012).  

 Ademais, um evento fundamental diretamente ligado à 

morbidade da MO é o alto grau de apoptose observado nas 

células danificadas, ao mesmo tempo a produção de 

metaloproteinases no tecido provocam a degradação da matriz 

extracelular. Pode-se reconhecer aqui uma fase de 
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pseudomembrana e de ulceração, em que ocorre o 

desprendimento do epitélio e consequente exposição do tecido 

conjuntivo. A necrose superficial gerada pela exposição do 

tecido conjuntivo favorece a colonização bacteriana (SILVA 

GARCEZ et al., 2012). 

 Com relação aos mecanismos envolvidos na patogenia 

da MO de origem radioterápica pode-se afirmar que 

praticamente todos os eventos descritos ocorrem da mesma 

forma. Porém não se pode descartar o fato de que a 

quimioterapia gera efeitos citotóxicos locais e sistêmicos, 

enquanto na radioterapia os danos são gerados localmente. 

Além disso, pode-se considerar que a agressão inicial da 

radiação atinge diretamente as células epiteliais, 

diferentemente do agente quimioterápico, que chega até o 

epitélio por difusão a partir do tecido conjuntivo (SILVA 

GARCEZ et al., 2012). 

Diante do exposto pode-se concluir que as vias 

biológicas para a indução da MO podem ser ligeiramente 

diferentes entre a quimioterapia e radioterapia. A quimioterapia 

induz MO mais agudamente com um início entre o quarto e o 

sétimo dia com um pico de incidência na segunda semana. Por 

outro lado, a MO induzida por radiação é geralmente 

dependente da dose e geralmente começa com uma dose 

cumulativa de 15 Gy (gray), por volta do décimo dia, chegando 

a 30 Gy, restante por semanas.  

Dessa forma, podemos assumir que em vista de 

radioterapia mais pontual no tecido da cavidade oral, o 

tratamento direto com FLBI pode restaurar os danos mais 

rapidamente. No entanto, é preciso lembrar as diferentes ações 

citotóxicas entre os vários agentes quimioterápicos, que podem 
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influenciar a FLBI e diminuir o tempo de resolução da MO 

(ANSHAU et al., 2019). 

Tratamento da MO:  

Várias abordagens farmacológicas e não farmacológicas 

foram usadas para prevenir e tratar MO induzida pelo 

tratamento contra o câncer, mas nenhuma provou ser 

completamente eficaz até o momento. As recomendações 

atuais sobre o gerenciamento da MO são muito limitadas, e, 

consequentemente, o padrão de atendimento para essa 

complicação tem sido paliativo.   

Nesse sentido, estratégias para reduzir a incidência de 

MO em pacientes oncológicos precisam ser definidas. Muitos 

artigos publicados enfatizaram a importância da prevenção da 

MO através de terapia intensiva, cuidados orais e práticas de 

higiene completas. Ademais, embora ainda não exista protocolo 

padronizado, muitos autores descobriram que a fototerapia com 

laser de baixa intensidade (FLBI) proporciona resultados 

satisfatórios sobre esse quadro (SILVA et al., 2014).  

   Apesar da fisiopatologia da MO ser complexa e 

multifatorial, como foi descrito de forma sumária anteriormente, 

dada pela presença de mediadores inflamatórios, como 

citocinas pró e anti-inflamatórias, fatores de crescimento e 

metaloproteinases da matriz (MMPs), as investigações sobre o 

uso da laserterapia no tratamento da MO são baseadas em 

evidências clínicas que mostram que luz monocromática de 

baixa potência exerce efeitos bioestimulantes, acelerando a 

cura da ferida e da lesão da mucosa. A última revisão 

sistemática realizada, baseada acumulando evidências 
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concluiu que a FLBI pode se tornar uma prática rotineira na 

prevenção e tratamento da MO (SOARES et., al 2018). 

Sob essa perspectiva, nas últimas décadas os 

pesquisadores voltaram sua atenção para a terapia com o laser 

de baixa intensidade como modalidade eficaz na prevenção de 

doenças bucais, mucosite e redução dos sintomas associados 

a ela. Os estudos revelaram o poder angiogênico do laser, 

favorecendo a microcirculação e facilitando a regeneração, 

além de sua ação anti-inflamatória e analgésica. No tratamento 

de MO, lasers de comprimento de onda curto (600 a 900 nm) 

reduziram a gravidade, a duração e minimizaram a dor 

(RIBEIRO et al., 2018). 

Ademais, devido à diversidade de microrganismos no 

ambiente da cavidade oral, as lesões de mucosite são 

frequentemente associadas a infecções tornando-se 

necessário desinfetar a área para que se obtenha uma 

cicatrização adequada (RIBEIRO et al., 2018). 

Nesse sentido destaca-se a terapia fotodinâmica (PDT), 

que apareceu como um método promissor e sua eficácia foi 

demonstrada em diferentes processos odontogênicos.  A 

técnica tem sido utilizada pelos profissionais de saúde para 

eliminar células tumorais e / ou microorganismos. O 

procedimento é local, fácil de implementar e não tem efeitos 

adversos significativos. No entanto, até agora, o número de 

estudos publicados que avaliaram a ação de PDT no tratamento 

da MO é modesto (RIBEIRO et al., 2018). 
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Terapia com laser de baixa intensidade: 

A TLBI apresenta três efeitos principais: propriedades 

analgésicas, anti-inflamatórias e cicatrizantes. O mecanismo 

pelo qual o laser interage com os tecidos biológicos parece 

modular vários processos metabólicos, convertendo a energia 

da luz do laser em energia útil para células. O laser visível é 

absorvido pelos fotoacceptores primários (cromóforos) na 

cadeia respiratória das mitocôndrias, com aumento da 

produção de ATP, proliferação celular e síntese proteica, 

auxiliando na reparação tecidual aumento da vascularização e 

reepitelização. Além disso, o efeito anti-inflamatório e 

analgésico podem estar ligados à produção endógena periférica 

de opióides, diminuição das citocinas pró-inflamatórias, 

diminuição dos radicais livres de oxigênio e às alterações na 

condução do impulso nervoso (AMADORI. et al. 2016). 

O laser de baixa potência frente à alta produção de EROs 

- que ocasiona a morte celular, característica da patogenia da 

mucosite ora -  atua de modo a incrementar a produção de 

EROs de maneira dose-dependente, levando a célula a 

proliferação. Da mesma forma, mediante a alta taxa de 

apoptose presente na MO, a TLBI promove inibição da 

apoptose pela estimulação de proteínas antiapoptóticas e 

inibição de proteínas pró-apoptóticas. No que se refere a alta 

taxa de citocinas pró-inflamatórias na MO, o laser atua na 

inibição gênica e na inibição da produção de IL-1 β, bem como 

da taxa de TNF-α de maneira dose dependente. Diante da 

ativação da via da cicloxigenase-2, com consequente liberação 

de prostaglandinas, o laser atua na inibição da produção das 

ciloxigenases 1 e 2, com consequente queda na taxa de 
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prostaglandinas. Relacionando-se à liberação de fatores de 

crescimento somente na fase de reparo presente no quadro da 

MO, o laser atua na antecipação da presença de maior taxa de 

fatores de crescimento no tecido, sobretudo pela estimulação 

da liberação de proteínas. Por fim, perante intesa dor devido a 

ulcerações, o laser apresenta efeito analgésico devido a 

inibição de β endorfinas e da condutividade nervosa (SILVA 

GARCEZ et al., 2012). 

Corroborando com o citado acima, Medeiros et al., 2018, 

afirmaram que o mecanismo relacionado ao efeito analgésico 

da TLBI é a interferência nos receptores sensoriais através do 

aumento da síntese de endorfinas, bem como redução da 

atividade das fibras nervosas do grupo C e mediadores 

inflamatórios, como bradicinina, serotonina, histamina e 

prostaglandinas, alterando – leia-se diminuindo -  a sensação 

de dor, ratificando o descrito anteriormente. Além disso como 

método não invasivo, essa modalidade terapêutica é 

normalmente bem tolerada e aceita pelos pacientes, o que foi 

confirmado em diversos estudos.   

Todavia, para que tais efeitos sejam manifestados 

verifica-se que uma série de parâmetros são necessários, entre 

os quais: a configuração do dispositivo - determinada pelo 

usuário; a  definição da irradiância / densidade de potência, 

dada em miliwatt por centímetro quadrado (mW / cm²); a  

fluência / densidade energética, dada em Joule por centímetro 

quadrado (J / cm²); o tempo por ponto, em segundos (s); o 

tamanho do ponto, dado em centímetros quadrados (cm²); a 

distância do tecido, também em cm²; a potência / intensidade, 

dada em miliwatt (mW); a energia, em Joules (J); o modo de 

operação, contínuo ou pulsado; o ciclo de trabalho, dado em 
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porcentagem (%); a frequência, dada em Hetz (Hz); a 

configuração do dispositivo - determinada pela máquina, como 

é o caso do comprimento de onda, em nanômetros (nm); a 

divergência do feixe. Ademais parâmetros do modo de entrega 

também são relevantes: estacionário ou movimentado; a 

distância do tecido deve ser considerada; o número de pontos; 

E, por fim, parâmetros de tratamento, como: número de 

sessões; momento em comparação com a terapia anticâncer e 

a localização anatômica (ZADIC. et al. 2019).  

Ainda sob a perspectiva dos parâmetros citados acima, 

verifica-se, na literatura, de uma forma geral, que uma das 

dificuldades apontadas, com relação a ampla utilização da 

FLBI, foi a inexistência de parâmetros padronizados para esta. 

Os estudos publicados revelaram ampla variação, desde o 

comprimento de onda usado, potência do aparelho, dose, 

energia, até o número de aplicações, dificultando a comparação 

dos resultados. Ainda sobre esse aspecto, valida-se que a 

energia por ponto e a programação do laser são os parâmetros 

mais importantes que diferem entre os estudos, e como 

resultado, tem-se que laser vermelho é usado com mais 

frequência e apresenta resultados favoráveis (MARÍM. Et al 

2018; MARTINS. et al. 2019). 

Outrossim, recentemente, tem surgido novas questões 

sobre a fotobiomodulação, como:  a FLBI poderia afetar o 

crescimento ou a proliferação de tumores? O laser pode afetar 

o risco de invasão local ou metástases? A FLBI pode afetar 

negativamente a resposta do tumor ao tratamento 

(particularmente a resistência a radioterapia em carcinoma de 

células escamosas {CCE} oral)? É possível que a aplicação 

local do laser possa ter efeitos distante da região segmentada?  
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Frente a esses questionamentos, estudos realizados 

baseados na análise clínica retrospectiva de 152 pacientes com 

CCE oral avançado tratados com FLBI profilática para MO 

induzida por radioterapia e verificaram que, quando usado 

profilaticamente, não mostrou efeito sobre os resultados do 

tratamento do câncer primário, como recorrência ou 

aparecimento de novos tumores primários ou diminuição das 

taxas de sobrevida dos pacientes (MARÍM. Et al 2018; 

MARTINS. et al. 2019). 

Ademais, até o momento, a Associação Multinacional de 

Cuidados de Suporte em Câncer e a Sociedade Internacional 

de Oncologia Oral consideram e recomendam a FLBI como 

uma intervenção para a MO, uma vez que o seu uso está 

associado - entre outros aspectos positivos, a uma menor 

frequência de interrupção da terapia oncológica, e isso pode 

desempenhar um papel importante no prognóstico e na chance 

de cura para o paciente.  

Ratificando esses estudos, Antunes et al. mostraram que 

pacientes com câncer na região de cabeça e pescoço 

submetidos a FLBI apresentaram uma tendência de melhor 

sobrevida global quando comparados com pacientes 

submetidos a placebo. Além disso, a sobrevida livre de 

progressão foi significativamente maior entre os pacientes 

submetidos à essa terapia e uma melhor resposta ao 

tratamento foi observada (MARÍM. Et al 2018; MARTINS. et al. 

2019).  
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Terapia fotodinâmica no tratamento de MO:   

Como portadores de uma condição caracterizada por 

inflamação e ulceração, indivíduos com mucosite são 

suscetíveis a diferentes tipos de microorganismos. A 

pseudomembrana de Candida, que é um dos principais gêneros 

de microrganismos colonizadores encontrados nas lesões de 

MO, forma uma barreira que dificulta a passagem do laser 

(SILVA GARCEZ et al., 2015).  

Sob essa perspectiva, o efeito antimicrobiano da terapia 

fotodinâmica (PDT) é capaz de atuar sobre esses 

microrganismos, bem como de superar processos infecciosos 

odontogênicas. Além da ação seletiva, o PDT atua localmente. 

Além disso, é improvável que a baixa concentração do 

fotosensibilizador e o curto tempo de exposição causem efeitos 

adversos (SILVA GARCEZ et al., 2015). 

Nesse sentido a terapia fotodinâmica pode ser 

caracterizada como sendo um processo baseado na foto-

oxidação da matéria orgânica. Para que esse processo ocorra 

é necessária a presença de um fotossensibilizador, oxigênio e 

irradiação luminosa no local a ser tratado. Espécies reativas são 

geradas no local e provocam a morte celular do tecido tumoral 

e/ou de outros tecidos doentes ou agentes infectantes. Vários 

estudos clínicos demonstraram que a PDT representa uma 

modalidade eficaz e segura para o tratamento de diversas 

condições clínicas. Em termos de terapêutica antimicrobiana, o 

efeito fotodinâmico oferece dupla seletividade (luz e localização 

preferencial dos fármacos nos micro-organismos), funciona em 

organismos multirresistentes e parece não induzir resistência 

(SILVA GARCEZ et al., 2015).    
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  Sob a perspectiva da PTD, Ribeiro. et al.  realizaram um 

ensaio clínico randomizado no qual pacientes receberam a 

terapia fotodinâmica como forma de tratamento para a MO. Nos 

locais onde foram identificadas lesões, aplicou-se 0,01% de 

azul de metileno com cotonete, até a área ulcerada ficar 

completamente colorida. Após um tempo de espera de três 

minutos para o corante agir, o laser vermelho foi administrado 

a uma distância mínima do tecido (ou seja, sem toque no tecido) 

pela técnica pontual, perpendicular ao lenço de papel. O 

procedimento foi repetido diariamente, até a cura clínica das 

lesões. Considerou-se cura clínica a ausência de 

sintomatologia dolorosa acompanhada de função restabelecida 

(mastigação, deglutição e fonação) e sinais clínicos de 

regeneração tecidual (SILVA GARCEZ et al., 2015). 

 Mediante a análise, no referido ensaio, mencionado 

anteriormente, de dois grupos, um submetido a TLBP e outro 

submetido a terapia fotodinâmica (PDT), Ribeiro. et al.  

chegaram as seguintes conclusões: Não foram demonstradas 

diferenças significativas entre os grupos submetidos ao TFD e 

ao LLLT. Em ambos houve boa aceitação pelos pacientes. Em 

relação ao número de sessões necessárias para a cura clínica 

das lesões, os resultados foram semelhantes entre os dois 

grupos pesquisados. Na redução da dor, também não houve 

diferença estatisticamente significante, embora tenha havido 

claramente uma diminuição mais acentuada no grupo 

submetido a laser. Esses achados estavam em desacordo com 

aqueles demonstrado por Medeiros-Filho et al. (2017), que 

obtiveram resultado superior em reduzindo a duração das 

lesões de mucosite no grupo de pacientes submetidos à 

fotoquimioterapia. Uma possível explicação seria o uso 
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associado de PDT e LLLT pelos autores, enquanto que, no 

presente estudo, apenas uma modalidade de tratamento foi 

testada em cada grupo, e nenhuma associação de PDT + LLLT 

foi usada. Além disso, no presente estudo, as lesões tratadas 

foram distribuídas por toda a cavidade bucal, como ocorre na 

clínica, enquanto no estudo de Medeiros-Filho et al. foram 

avaliadas apenas lesões localizadas nos lábios. 

 

CONCLUSÕES  

 

Diante do analisado, ratifica-se a eficácia da utilização da 

TLBI no tratamento da mucosite oral, dados os seus efeitos 

bioestimulantes, extrema e comprovadamente, benéficos sobre 

a MO, e, consequentemente, sobre a qualidade de vida dos 

pacientes oncológicos. Ademais, é válido a importância de mais 

afinco, no que concerne a padronização dos parâmetros que 

norteiam a aplicação da TLBI e a fotobiomodulação com a PDT 

e mais estudos que ratifiquem o fato destas modalidades 

terapêuticas não estarem relacionadas a episódios de 

proliferação dos tumores, dois dos pontos que carecem de mais 

robustez na literatura.  
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RESUMO: A fotobiomodulação (FBM), também conhecida 
como laserterapia de baixa potência, é uma modalidade 
terapêutica que consiste na aplicação de luz nos tecidos, com 
o objetivo de promover reparo tecidual, modular a inflamação e 
induzir analgesia. Atualmente, a fonte de luz mais empregada 
na FBM é o laser, sendo os lasers de diodo, nos comprimentos 
de onda vermelho (600-700 nm) e infravermelho próximo (700-
950 nm), os mais utilizados. Por ser um tratamento não 
invasivo, as aplicações da FBM na odontologia são bastante 
amplas, podendo ser utilizada nas suas diversas áreas. 
Especificamente na estomatologia, a FBM tem sido empregada 
para o tratamento de diversas lesões que podem atingir a 
mucosa oral, como a mucosite, líquen plano oral, ulceração 
aftosa recorrente, úlceras traumáticas, síndrome do ardor bucal, 
hipossalivação, parestesia, entre outras. O objetivo desse 
capítulo é, portanto, discorrer sobre os conceitos básicos da 
FBM e suas aplicações clínicas no campo da estomatologia. 
Para tanto, realizou-se uma revisão de literatura sobre o tema 
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nas bases de dados Scielo e PubMed, com a inclusão de artigos 
dos últimos cinco anos. Diante disso, é fundamental que o 
cirurgião-dentista compreenda os parâmetros do laser, o 
mecanismo de ação da FBM e seus efeitos biomoduladores, 
para que, assim, possa conhecer e realizar o tratamento nas 
diversas lesões que podem acometer a mucosa oral. 
Palavras-chave: Terapia com luz de baixa intensidade. Laser. 
Mucosa bucal. 
 
INTRODUÇÃO 

 

A fotobiomodulação (FBM), também conhecida como 

laserterapia de baixa potência, foi desenvolvida em 1967 por 

Endre Mester, que foi o primeiro a descrever o efeito 

bioestimulador dos lasers (KATHURIA; DHILLON; KALRA, 

2015; PANDESHWAR et al., 2016; FREITAS; HAMBLIN, 2016). 

Trata-se de uma modalidade terapêutica que consiste na 

aplicação de luz com o objetivo de promover reparo tecidual, 

modular a inflamação e induzir analgesia, geralmente utilizando 

uma fonte de luz de baixa potência, podendo ser tanto o LED 

como o laser (CARROL et al., 2014; FREITAS; HAMBLIN, 

2016). Os LEDs e lasers utilizados na FBM apresentam 

comprimento de onda que variam de 600-950 nm, 

compreendendo a luz vermelha (600-700 nm) e o infravermelho 

próximo (700-950 nm). Diferente de outros tratamentos com 

laser, a FBM é uma terapia sem efeitos térmicos e ablativos; 

dessa forma, seu mecanismo de ação pode ser comparado aos 

efeitos fotoquímicos que ocorrem na fotossíntese das plantas, 

em que a luz é absorvida e exerce uma alteração química 

(CARROL et al., 2014; PANDESHWAR et al., 2016). 
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Por ser um tratamento não invasivo, as aplicações da 

FBM na medicina são bastante amplas, indo do alívio à dor à 

promoção da recuperação de tendinopatias, lesões nervosas, 

artrites e cicatrização de feridas (FREITAS; HAMBLIN, 2016; 

KUFFLER, 2016). Na odontologia, a FBM pode ser utilizada nas 

suas diversas especialidades, como estomatologia, cirurgia, 

ortodontia, endodontia, dentística e periodontia, visando o 

reparo de lesões e feridas cirúrgicas, analgesia e/ou modulação 

da inflamação (CARROL et al., 2014; KATHURIA; DHILLON; 

KALRA, 2015). Mais especificamente na área da estomatologia, 

a FBM tem sido empregada para o tratamento de diversas 

lesões que podem atingir a mucosa oral, como a mucosite, 

líquen plano oral, ulceração aftosa recorrente, úlceras 

traumáticas, síndrome do ardor bucal, hipossalivação, 

parestesia, entre outras (KATHURIA; DHILLON; KALRA, 2015; 

PANDESHWAR et al., 2016). 

Esta revisão tem como objetivo discutir os conceitos 

básicos, os parâmetros relativos ao laser e o mecanismo de 

ação da FBM, assim como suas aplicações clínicas na área da 

estomatologia. 

 

MATERIAIS E MÉTODOS 

 

Realizou-se uma revisão da literatura narrativa nas 

bases de dados Scielo e PubMed, em que foram selecionados 

artigos científicos escritos na língua inglesa publicados nos 

últimos cinco anos (2014 a 2019). Para a pesquisa, foram 

utilizados os seguintes descritores: “photobiomodulation”, “low-

level laser therapy”, “oral mucositis”, “oral lichen planus”, 
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“recurrent aphthous stomatitis”, “burning mouth syndrome”, 

“hiposalivation”, “xerostomia” e “paresthesia”. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

A FBM consiste em uma terapia na qual utiliza-se uma 

fonte de luz para promover modulação da inflamação, analgesia 

e reparação tecidual (CARROL et al., 2014; FREITAS; 

HAMBLIN, 2016). Anteriormente, era denominada de 

laserterapia de baixa potência; entretanto, devido a utilização 

de outras fontes de luz, além do laser, a nomenclatura atual 

adotada é FBM (KUFFLER, 2016; PARKER et al., 2019). Dessa 

forma, pode-se fazer uso do LED ou do laser (CARROL et al., 

2014; FREITAS; HAMBLIN, 2016).  

O LED (diodo emissor de luz, do inglês light-emitting 

diode) é uma luz não coerente e não monocromática, 

diferentemente do laser. Contudo, estudos já provaram que o 

LED é tão eficiente quanto os lasers na promoção da FBM 

(FREITAS; HAMBLIN, 2016), apesar disso, o laser ainda é a 

fonte de luz mais utilizada para esta finalidade. 

 

PARÂMETROS DO LASER NA FOTOBIOMODULAÇÃO 

 

Laser é a amplificação da luz por emissão estimulada de 

radiação, uma abreviação do inglês light amplification by 

stimulated emission radiation (NADHREEN; ALAMOUDI; 

ELKHODARY, 2019). Trata-se de uma luz monocromática e 

colimada, sendo, os lasers de diodo, os mais utilizados na FBM 

(PANDESHWAR et al, 2016; NADHREEN; ALAMOUDI; 

ELKHODARY, 2019). 
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Os parâmetros de irradiação e de dose aplicados na FBM 

são fundamentais para aquisição do efeito desejado. Assim, os 

principais parâmetros de irradiação e dose estão descritos na 

Tabela 1 e 2, respectivamente. 

 

Tabela 1. Parâmetros de irradiação envolvidos na FBM. 

Parâmetro Unidade de 

medida 

Comentário 

Comprimento de 

onda 

nm  O comprimento de onda determina 

quais cromóforos absorverão a luz. 

Os lasers utilizados na FBM estão na 

faixa de 600 a 1000 nm, 

compreendendo o laser vermelho e 

infravermelho 

Potência W As potências dos aparelhos variam 

de 1 a 1000 mW 

Área do feixe cm2 Área do feixe de laser emitido pelo 

aparelho 

Densidade de 

potência 

W/cm2 Calculado como a razão da potência 

(W) e da área do feixe (cm2) 

Fonte: Adaptado de Pandeshwar et al. (2016). 

 

 

 

 

Tabela 2. Parâmetros de dose utilizados na FBM. 

Parâmetro Unidade de 

medida 

Comentário 

Energia J Calculado como o produto 

da potência (W) e do 

tempo de irradiação (s) 

Dose ou densidade de 

energia 

J/cm2 Calculado como a razão da 

energia (J) e da área do 

feixe (cm2) 
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Tempo de irradiação Segundos Tempo de irradiação do 

laser nos tecidos 

Intervalo de tratamento Horas, dias ou 

semanas 

Intervalo entre as sessões 

clínicas 

Fonte: Adaptado de Pandeshwar et al. (2016). 

 

 Se os parâmetros utilizados no tratamento forem 

inadequados, ou aplicados durante um período de tempo 

incorreto, a terapia será ineficaz. Da mesma forma, se a energia 

aplicada no tecido, e o tempo de irradiação for muito curto, não 

serão observados efeitos significativos. Por outro lado, se a 

energia for muito alta ou o tempo de tratamento muito longo, os 

benefícios da FBM poderão ser revogados, e por vezes, 

ocorrerão efeitos inibitórios indesejáveis (CARROL et al., 2014; 

FREITAS; HAMBLIN, 2016). Essa resposta segue a “lei de 

Arndt-Schulz”, segundo a qual, estímulos fracos aceleram 

levemente a atividade vital, estímulos mais fortes aumentam até 

atingir um pico de ação, enquanto estímulos ainda mais fortes 

suprime o efeito desejado até que uma resposta negativa seja 

alcançada (FREITAS; HAMBLIN, 2016). 

O efeito bioestimulador é cumulativo, dessa forma, doses 

repetidas em curtos intervalos de tempo adequados, aumenta 

a resposta tecidual. Estudos mostram que doses baixas e 

repetidas induzem efeitos mais fortes do que a mesma dose 

total administrada em uma única sessão (PANDESHWAR et al., 

2016). 

Para poder atingir o tecido alvo que se deseja tratar, é 

fundamental a escolha do comprimento de onda correto. A 

profundidade de penetração da luz nos tecidos depende do 

comprimento de onda dessa luz. Os lasers mais utilizados para 

FBM apresentam comprimento de onda que varia de 600-950 
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nm, compreendendo o laser vermelho (600-700 nm) e o 

infravermelho próximo (700-950 nm). São nesses 

comprimentos de onda que o laser apresenta uma boa 

penetração tecidual, com o pico de penetração entre 725-810 

nm (infravermelho próximo). Assim, os lasers vermelhos são 

mais utilizados quando deseja-se atingir tecidos mais 

superficiais, como nos eventos de cicatrização e reparo, 

enquanto os lasers infravermelhos próximo atuam em tecidos 

mais profundos (podendo penetrar até 10cm), quando deseja-

se atingir tecido ósseo ou nervoso (analgesia), por exemplo 

(CARROL et al., 2014; KUFFLER, 2016; PANDESHWAR et al., 

2016). 

Da mesma forma, para se obter o efeito de 

bioestimulação, é necessário a utilização de uma baixa 

potência, que varia de 1-1000 mW (PANDESHWAR et al., 

2016). Atualmente, existem, no mercado, aparelhos de bancada 

capazes de alterar a potência; entretanto, a maioria dos 

aparelhos portáteis possuem potência fixa, geralmente em 100 

mW. Nesses aparelhos, é possível modificar a energia por 

ponto de irradiação e, consequentemente, o tempo de 

irradiação. 

 Outros aspectos devem ser considerados durante a 

FBM, como a presença de sangue ou outros fluidos e a cor da 

pele do paciente. A hemoglobina e a melanina absorvem 

fortemente a luz; portanto, doses maiores são necessárias para 

poder atingir o tecido alvo (PANDESHWAR et al., 2016). 

Contudo, alguns cuidados precisam ser tomados em casos de 

pacientes de pele escura. Devido à grande quantidade de 

melanina, há uma ampla absorção de luz, podendo haver 

aquecimento e, consequentemente, queimaduras teciduais.  
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 Ainda há muitas dúvidas em relação a dose ideal do laser 

para biomodulação tecidual. Não existe padronização e, muitas 

vezes, os parâmetros não são descritos com precisão nas 

pesquisas realizadas, ou os termos são utilizados 

incorretamente. Por exemplo, energia (J) e densidade de 

energia (J/cm2) são, geralmente, utilizados para designar a 

dose de energia; entretanto, representam, de fato, cálculos 

diferentes. Dessa forma, isso dificulta a padronização da dose 

ideal de irradiação para cada tratamento específico (CARROL 

et al., 2014; FREITAS; HAMBLIN, 2016).  

 

MECANISMO DE AÇÃO DA FOTOBIOMODULAÇÃO 

 

 Os mecanismos bioquímicos através dos quais a FBM 

produz seus efeitos terapêuticos ainda não são totalmente 

estabelecidos. Há evidências que o efeito primário seja a 

estimulação de citocromos nas mitocôndrias que, por sua vez, 

gera a ativação de vias de sinalização intracelulares. Assim, o 

resultado é um aumento no metabolismo energético e uma 

melhor viabilidade celular (PANDESHWAR et al., 2016). 

 Inicialmente, a luz irradiada precisa ser absorvida pelos 

tecidos para promover seus efeitos biomoduladores; para isso 

são necessários os cromóforos, moléculas capazes de absorver 

a luz. O principal cromóforo que atua na FBM é a enzima 

citocromo C oxidase (CCO), presente nas mitocôndrias. Essa 

enzima atua na cadeia respiratória e na geração de ATP. 

Curiosamente, a luz age aumentando a disponibilidade de 

elétrons no CCO, o potencial de membrana e, 

consequentemente, aumenta a produção de ATP (adenosina 
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trifosfato) e AMPc (adenosina monofosfato cíclico) (CARROL et 

al., 2014; FREITAS; HAMBLIN, 2016). 

Em células estressadas, o óxido nítrico (NO) se liga ao 

CCO nas mitocôndrias, deslocando o oxigênio e inibindo a 

respiração celular e, consequentemente, diminuindo a 

produção de ATP. Nesse aspecto, a FBM atua dissociando o 

NO do CCO, modulando a respiração celular e modificando o 

potencial redox geral da célula. Essa mudança causa uma 

maior geração de espécies reativas de oxigênio (EROs), o que 

leva a uma ativação de fatores de transcrição, como o NF-κβ, 

que atuam em respostas celulares, como inibição da apoptose, 

proliferação, produção de colágeno, migração, modulação da 

inflamação, estimulação da angiogênese e reparo (CARROL et 

al., 2014; FREITAS; HAMBLIN, 2016; KUFFLER, 2016; 

PANDESHWAR et al., 2016). 

Os tecidos circunjacentes que não absorveram os fótons 

também podem ser afetados, indiretamente, por meio de 

moléculas bioativas liberadas pelas células que absorveram a 

luz. Dessa forma, as células sanguíneas e linfáticas circulantes 

também podem ser ativadas, o que leva a um efeito sistêmico, 

denominado de “efeito espectador” (CARROL et al., 2014).  

 

EFEITOS DA FOTOBIOMODULAÇÃO 

 

 As reações fotoquímicas da FBM podem produzir três 

efeitos clínicos: estimulação do reparo, modulação da 

inflamação e analgesia (MERIGO et al., 2019). 

 A FBM atua na estimulação do reparo de feridas, por 

meio da promoção da homeostase tecidual, angiogênese, 

aumento na proliferação, maturação e migração celular  
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(fibroblastos, células endoteliais e ceratinócitos), aumento da 

síntese e deposição de colágeno, modulação da inflamação, 

ativação de macrófagos e melhor contração da ferida por meio 

da estimulação de miofibroblastos (KUFFLER, 2016; MERIGO 

et al., 2019). 

 A modulação da inflamação é obtida, principalmente, 

através da ação em células inflamatórias e citocinas. Assim, a 

FBM é capaz de modular a liberação de citocinas, diminuindo 

os níveis teciduais do fator de necrose tumoral α (TNF-α) e 

aumentando os níveis de interleucina 1b (IL-1b), além de atuar 

nas células endoteliais, regulando, assim, a angiogênese. Além 

disso, reduz o influxo de neutrófilos para o local da inflamação, 

diminui os mediadores inflamatórios que inibem a síntese de 

colágeno, e estimula a produção de metabólitos anti-

inflamatórios (MERIGO et al., 2019). Como consequência da 

modulação da inflamação, a FBM também melhora o fluxo 

linfático, contribuindo, assim, para a redução do edema 

tecidual, entretanto, esse mecanismo de ação ainda não foi 

elucidado (CARROL et al., 2014; MERIGO et al., 2019). 

O mecanismo, pelo qual a FBM produz analgesia, ainda 

não foi completamente esclarecido. Uma das hipóteses mais 

aceitas está relacionada ao aumento do limiar dos nociceptores, 

exercendo um bloqueio nas fibras nervosas tipo A e C, por meio 

da alteração do fluxo axonal ou inibição de enzimas neurais. 

Adicionalmente, a FBM pode mimetizar o efeito de drogas anti-

inflamatórias, pela diminuição nos níveis de prostaglandinas e 

inibição da cicloxigenase 2 (COX-2), além de atuar aumentando 

a produção de endorfinas (CARROL et al., 2014; MERIGO et 

al., 2019). Outros mecanismos para o alívio da dor pela FBM 

também foram pesquisados, como a melhoria da 
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microcirculação local, aumento da oxigenação tecidual, 

mudança do metabolismo das vias anaeróbica para aeróbica, e 

a diminuição da produção de metabólitos ácidos que estimulam 

os receptores da dor (PANDESHWAR et al., 2016).  

 

APLICAÇÕES CLÍNICAS NA ESTOMATOLOGIA 

  

A FBM pode atuar no tratamento de diversas doenças na 

região orofacial. Na estomatologia, a FBM pode ser utilizada no 

tratamento de mucosite, líquen plano oral, ulceração aftosa 

recorrente, úlceras traumáticas, síndrome do ardor bucal, 

hipossalivação, parestesia, entre outras; visando o reparo de 

lesões, analgesia e/ou modulação da inflamação (CARROL et 

al., 2014; KATHURIA; DHILLON; KALRA, 2015; 

PANDESHWAR et al., 2016). 

 

Mucosite oral 

  

A mucosite oral (MO) é uma complicação grave causada 

devido a altas doses de radioterapia e quimioterapia para 

tratamento de tumores de cabeça e pescoço. São lesões que 

geram dor intensa, interferem na nutrição por via oral, aumenta 

o risco de infecções locais e sistêmicas, resulta em aumento da 

utilização de analgésicos, pode levar à internação hospitalar e 

afeta o prognóstico geral do paciente (BRANDÃO et al., 2018). 

Diante disso, a FBM pode ser considerada uma terapia 

promissora para tratamento e prevenção da MO devido à falta 

efeitos colaterais e ao baixo custo de tratamento, quando 

comparado com os benefícios que a terapia de promove 

(PANDESHWAR et al., 2016). Duas grandes instituições 
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internacionais, a “Multinational Association of Supportive Care 

in Cancer” (MASCC) e a “International Society of Supportive 

Care in Cancer” (ISOO), desenvolveram diretrizes baseadas em 

evidências para o manejo clínico da mucosite. O grupo 

recomenda a FBM como uma terapia adjuvante eficaz tanto no 

tratamento da MO como para prevenir a MO em pacientes 

submetidos a transplante de medula óssea e à radioterapia de 

cabeça e pescoço (LALLA et al., 2014). Recentemente, o grupo 

desenvolveu uma revisão sistemática de literatura para 

atualizar as diretrizes, sendo recomendada a FBM para 

prevenção e para dor relacionada à MO em pacientes com 

câncer submetidos às seguintes modalidades de tratamento: 

transplante de medula óssea, radioterapia de cabeça e pescoço 

sem ou com quimioterapia. Devido a evidências inadequadas, 

atualmente, não foi possível estabelecer uma diretriz para o 

manejo da MO relacionada à quimioterapia (ZADIK et al., 2019). 

 A MASCC/ISOO recomenda a utilização da FBM para 

prevenção, utilizando-se a luz vermelha, potência de 40mW, 

densidade de energia de 2 J/cm2, considerando a área do feixe 

de 1 cm2 (LALLA et al., 2014). Contudo, dependendo do efeito 

que se deseja atingir, os protocolos podem ser alterados. 

Diversos protocolos são citados na literatura, alguns estudos 

recomendam a utilização de laser vermelho ou infravermelho, 

com potência variando entre 10 a 150 mW, com densidade de 

energia de 2-3 J/cm2. Geralmente, recomenda-se a aplicação 

pontual, diariamente, a cada dois dias ou no mínimo três vezes 

por semana até a resolução (KATHURIA; DHILLON; KALRA, 

2015; ELAD et al., 2018). 
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Líquen plano oral 

 

O líquen plano oral (LPO) é uma doença mucocutânea 

inflamatória crônica, de etiologia desconhecida, na qual as 

células T CD8+ induzem apoptose de ceratinócitos basais 

(MUTAFCHIEVA et al., 2018). Devido a sua etiologia 

desconhecida, ainda não há terapia específica para o LPO, 

assim, seu tratamento ainda é sintomático. Atualmente, a 

terapia mais aceita para o LPO consiste em corticosteroides 

tópicos e sistêmicos para aliviar a sintomatologia. Entretanto, 

diante da natureza crônica da doença, o uso prolongado dessas 

medicações apresenta inúmeros efeitos colaterais indesejáveis, 

como atrofia da mucosa, infecções oportunistas (como a 

candidíase), insuficiência adrenal, desordens gastrointestinais, 

entre outros (AKRAM et al., 2017; AL-MAWERI et al., 2017). 

Além disso, alguns casos permanecem resistentes à terapia 

com esteroides. Para superar esses problemas, a FBM tem sido 

proposta como uma terapia alternativa para o tratamento da 

LPO (AKRAM et al., 2017; AL-MAWERI et al., 2017). De acordo 

com a revisão sistemática realizada por Akram et al. (2017), 

ainda é discutível se a FBM é mais eficaz quando comparado 

ao uso de corticosteroides no tratamento da LPO, uma vez que 

as evidências científicas são fracas. Contudo, quando avaliado 

a eficácia da FBM no tratamento do LPO sintomático, a revisão 

sistemática realizada por Al-Maweri et al. (2017) mostra que o 

laser é eficaz, sem nenhum efeito adverso relatado, podendo 

ser usado como alternativa ao uso da medicação.  

Apesar de eficaz, a dose ideal para o tratamento do LPO 

ainda não foi estabelecida, devido a diversidade dos 

parâmetros do laser. A literatura relata que doses entre 0,001 a 
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10 J/cm2 fornecem uma janela terapêutica para bioestimulação. 

Além disso, há uma variação em outros parâmetros, como no 

comprimento de onda (630-970 nm), potência (10mW – 3W), 

densidade de potência (10-1000 mW/cm2) e duração da 

radiação, variando de 5 a 8 minutos. Apesar desse amplo 

espectro, os estudos mostram que FBM é eficaz no tratamento 

do LPO (AL-MAWERI et al., 2017). 

 

Ulceração aftosa recorrente e úlceras traumáticas 

 

 A ulceração aftosa recorre (UAR) é caracterizada por 

uma ou múltiplas ulcerações recidivantes. Vários fatores foram 

investigados em sua etiologia, mas o mecanismo que 

desencadeia o desenvolvimento dessas lesões permanece 

desconhecido. O tratamento consiste basicamente no alívio da 

dor e na prevenção de infecções secundárias. Já a ulceração 

traumática difere da UAR por ser, geralmente, uma lesão única 

e relacionada a um trauma (SPANEMBERG et al., 2016). 

Para essas lesões, a FBM pode ser utilizada tanto para 

promover analgesia, como para acelerar o reparo tecidual. 

Assim, a escolha do protocolo varia de acordo com o efeito que 

se deseja obter, podendo ser utilizado o laser vermelho, quando 

o objetivo principal é o reparo, ou laser infravermelho, quando, 

especialmente, a analgesia é almejada (PANDESHWAR et al., 

2016). 

Em relação a UAR, a literatura relata que a FBM pode 

diminuir o tempo de cicatrização, a intensidade da dor, o 

tamanho e a recorrência das lesões, podendo, portanto, ser 

considerado um tratamento adequado para a doença 

(SPANEMBERG et al., 2016). 
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Síndrome do ardor bucal 

 

A síndrome do ardor bucal (SAB) é um distúrbio 

multifatorial complexo, caracterizado por uma sensação de 

queimação na mucosa oral, sem alterações detectáveis no 

exame físico (BARDELLINI et al., 2019). É uma doença 

relativamente comum, porém desafiadora quanto ao seu 

diagnóstico e tratamento (PANDESHWAR et al., 2016). Por ser 

multifatorial, o tratamento ou eliminação de fatores sistêmicos, 

locais ou psicológicos, frequentemente determinam a melhora 

da dor e dos sintomas da SAB. Se não for possível identificar a 

causa do distúrbio, o tratamento sintomático varia desde 

medicações tópicas a sistêmicas. Além disso, o 

acompanhamento psicoterapêutico pode ajudar a reduzir ou 

eliminar a dor (BARDELLINI et al., 2019). 

A maioria dos estudos relatam uma melhora na 

sintomatologia dos pacientes quando submetidos ao tratamento 

com FBM (SUGAYA et al., 2016; VALENZUELA; LOPEZ-

JORNET, 2017; SIKORA et al., 2018; BARDELLINI et al., 2019). 

Há diversos protocolos utilizados para o tratamento da SAB, 

Bardellini et al. (2019) compararam dois grupos, um grupo 

submetido a terapia de FBM, e um grupo placebo. Eles 

utilizaram o laser pulsado, com os dois comprimentos de onda 

(660-970 nm), potência de 3,2 W, tempo de tratamento de 

3´51´´ e área do feixe de 1 cm2. O tratamento foi realizado uma 

vez por semana, por 10 semanas, analisando a dor através da 

Escala Visual Analógica (EVA) e a qualidade de vida através do 

Perfil de Impacto da Saúde Bucal (Oral Health Impact Profile – 

OHIP). Como resultado, eles obtiveram uma melhoria 
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estatisticamente significativa dos sintomas após o tratamento 

completo, e na qualidade de vida após a sétima semana de 

tratamento. Já o estudo de Sikora et al. (2018) utilizaram o 

comprimento de onda de 830 nm, potência de 100 mW, na 

forma pulsada, densidade de energia de 12 J/cm2, área de feixe 

de 1 cm2, e observaram diminuição dos sintomas, por meio da 

EVA, mas não encontraram melhoria estatisticamente 

significativa na qualidade de vida, através do OHIP. 

 Geralmente, para tratamento da SAB, é utilizada a luz no 

comprimento de onda do infravermelho, com potência variando 

de 20 mW até 3,2 W, 6 J/cm2 até 200 J/cm2 (SUGAYA et al., 

2016; VALENZUELA; LOPEZ-JORNET, 2017; SIKORA et al., 

2018; BARDELLINI et al., 2019). Apesar da grande variação 

nos parâmetros utilizados, os estudos reportam uma melhora 

na sintomatologia dos pacientes portadores da SAB submetidos 

ao tratamento com FBM. 

 

Hipossalivação e xerostomia 

 

 A hipossalivação é definida como a diminuição do fluxo 

salivar e pode estar presente em pacientes portadores da 

síndrome de Sjögren, submetidos a radioterapia de cabeça e 

pescoço ou usuários de algumas medicações (DABIC et al., 

2016).  É considerada hipossalivação quando o fluxo salivar não 

estimulado é menor que 0,1 ml/min, ou menor que 0,5 ml/min 

quando estimulado (FIDELIX et al., 2018). Já a xerostomia é a 

sensação de boca seca relatada pelo paciente, que, 

geralmente, está associada a um quadro de hipossalivação. 

Além da xerostomia, os pacientes com hipossalivação 

apresentam desconforto oral, dificuldade na fala, deglutição e 
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mastigação, alteração no paladar, e aumento do risco de 

doenças orais. Dessa forma, a hipossalivação e a xerostomia 

podem causar uma redução substancial na qualidade de vida 

dos pacientes (MERCADANTE et al., 2017). 

 Segundo a literatura, a melhor terapia para a 

hipossalivação consiste na estimulação para aumento do fluxo 

salivar, quando há algum grau de parênquima residual de 

glândula salivar saudável, que pode ser realizado através da 

utilização de medicações sistêmicas, como a pilocarpina e 

cevimelina. Entretanto, tais medicações possuem efeitos 

adversos que podem restringir seu uso. Outras modalidades de 

tratamento incluem a utilização de substitutos salivares e 

acupuntura (MERCADANTE et al., 2017; BRZAK et al., 2018; 

FIDELIX et al., 2018). Atualmente, a FBM tem sido proposta 

como tratamento da hipossalivação, atuando na síntese de 

proteínas, crescimento, diferenciação e proliferação celular. 

Contudo, a literatura de ensaios clínicos e protocolos ainda é 

escassa (DABIC et al., 2016). 

Brzak et al. (2018) realizaram um estudo para comparar 

a eficácia de dois comprimentos de onda na melhora da 

hipossalivação. Um grupo foi submetido ao tratamento com o 

laser de 685 nm, com 30 W de potência, e o outro grupo 

recebeu a terapia com laser de 830 nm, com 35 W de potência. 

Todos os pacientes foram tratados diariamente, com aplicação 

realizada nas glândulas salivares maiores, por 10 dias 

consecutivos. Os resultados mostraram um aumento 

significativo na salivação dos pacientes após a finalização do 

tratamento em ambos os grupos, com melhor efeito no laser 

infravermelho (830 nm), o que pode ser explicado pela 
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diferença nas propriedades de absorção dos diferentes 

comprimentos de onda. 

 Todavia, alguns estudos não apresentam resultados 

satisfatórios. Fidelix et al. (2018) realizaram um ensaio clínico 

randomizado, com o objetivo de verificar a eficácia do seu 

protocolo na melhora da hipossalivação e xerostomia em 

pacientes portadores da síndrome de Sjögren. Eles utilizaram o 

laser de 808 nm, 100 mW de potência, energia de 4 J por ponto, 

sendo aplicados 16 pontos por sessão. O tratamento foi 

realizado duas vezes por semana, durante seis semanas. 

Quando comparado ao grupo controle (placebo), eles não 

obtiveram nenhuma diferença estatisticamente significativa na 

melhora da xerostomia ou do fluxo salivar. 

 Em pacientes submetidos a radioterapia de cabeça e 

pescoço, alguns trabalhos mostram que não há melhora 

estatisticamente significativa na hipossalivação com a FBM 

(SALEH et al., 2014). Dessa forma, a revisão sistemática e 

meta-análise desenvolvida por Mercadante et al. (2017) 

concluiu que a pilocarpina e cevimelina são as terapias de 

primeira escolha para pacientes com hipossalivação induzida 

por radioterapia de cabeça e pescoço. 

 

Parestesia 

 

 Durante vários procedimentos dentários e cirúrgicos de 

rotina, injúrias aos nervos podem acontecer, resultando em 

parestesia. A parestesia é caracterizada pela perda 

neurossensorial que pode ser transitória ou não. Ela pode 

ocorrer por diversas causas, como na exodontia de terceiros 

molares impactados, tratamentos endodônticos, bloqueio do 
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nervo alveolar inferior, cirurgia ortognática, instalação de 

implantes, remoção cirúrgica de cistos e tumores, e trauma 

facial (OLIVEIRA et al., 2015). 

A parestesia continua sendo um problema complexo e 

nem sempre é facilmente resolvida. Geralmente, o tratamento 

recomendado para a recuperação de tecidos nervosos tem sido 

o uso de medicamentos (vitaminas B e C, esteroides, anti-

inflamatórios), fisioterapia local, estimulação elétrica, 

acupuntura e microcirurgia. No entanto, ainda não há nenhuma 

terapia que promova a recuperação total do tecido nervoso 

lesionado (OLIVEIRA et al., 2015). 

Recentemente, a FBM tem sido aplicada para aceleração 

da recuperação e restauração da função normal do nervo 

lesado (OLIVEIRA et al., 2015; BITTENCOURT; PARANHOS; 

MARTINS-FILHO, 2017). Bittencourt, Paranhos e Martins-Filho 

(2017) realizaram uma revisão sistemática para avaliar a 

eficácia da FBM no tratamento de desordens neurossensoriais 

em pacientes submetidos a cirurgia ortognática, concluindo que 

os estudos individuais sugerem uma redução da dor pós-

operatória e uma aceleração na melhoria da parestesia. Assim, 

a FBM é capaz de promover uma melhora neurossensorial de 

pacientes com parestesia (OLIVEIRA et al., 2015; POL et al., 

2016), principalmente quando utilizado o laser infravermelho 

(OLIVEIRA et al., 2015). 

 

CONCLUSÕES 

 

 A FBM é uma modalidade terapêutica não invasiva que 

possuem efeitos de reparo tecidual, modulação da inflamação 

e indução de analgesia, podendo, assim, auxiliar o cirurgião-
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dentista no tratamento de diversas lesões que acometem a 

mucosa oral. Dessa forma, é essencial conhecer e entender o 

mecanismo de ação da FBM e os parâmetros de irradiação e 

dose do laser.  

Atualmente, o grande entrave na obtenção de protocolos 

clínicos está na dificuldade que muitos pesquisadores têm em 

descrever precisamente os parâmetros utilizados nas 

pesquisas. Por vezes, os termos energia (J) e densidade de 

energia (J/cm2) são utilizados para designar a dose de energia, 

entretanto, são, de fato, cálculos diferentes. De tal modo, isso 

dificulta a identificação da dose ideal de irradiação e 

reprodutibilidade dos protocolos descritos na literatura. 
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RESUMO: O carcinoma de células escamosas de lábio (CCEL) 
corresponde a 25% dos cânceres da cavidade oral e 
geralmente é precedido por um distúrbio oral potencialmente 
maligno conhecido como queilite actínica (QA). A 
hidroclorotiazida (HCTZ) é um diurético da classe dos 
compostos tiazídicos usados principalmente para tratar a 
hipertensão. Por possuir propriedades fotossensibilizantes, 
diversos estudos vêm investigando a associações entre o uso 
da hidroclorotiazida e o risco de desenvolvimento do câncer. O 
objetivo deste trabalho foi realizar uma revisão da literatura 
acerca do aumento do risco para o desenvolvimento do CCEL 
e da QA causado pelo uso prolongado do HCTZ. Este estudo é 
do tipo revisão de literatura descritiva. A pesquisa foi realizada 
a partir das bases PUBMED; SCOPUS e WEB OF SCIENCE. 
Nossa busca bibliográfica encontrou três artigos que avaliaram 
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o risco associado ao uso da HCTZ e o desenvolvimento da QA 
e do CCEL. Todos os trabalhos confirmaram o aumento do risco 
do desenvolvimento do CCEL e da QA associado a esse 
medicamento. Essa é a primeira revisão da literatura que 
relaciona o uso da HCTZ como um fator de risco para o 
desenvolvimento do CCEL e da QA. Como esse é um assunto 
relativamente novo, novos trabalhos devem ser realizados para 
que essa relação seja ainda mais confirmada. 
Palavras-chave: Carcinoma de Células Escamosas. Queilite 
Actínica. Hidroclorotiazida.  
 

INTRODUÇÃO 

 

O carcinoma de células escamosas (CCE) é a neoplasia 

mais comum na região de lábio, compreendendo cerca de 12% 

de todos os cânceres nessa região e 25% dos cânceres da 

cavidade oral (BORGES et al., 2018). Esse carcinoma é 

frequentemente precedido por um distúrbio oral potencialmente 

maligno conhecido como queilite actínica (QA) (EL-NAGGAR et 

al., 2017). Essas lesões ocorrem com mais frequência no lábio 

inferior de pacientes brancos do sexo masculino. Apresentam 

um prognóstico favorável quando comparado a outros locais 

intramurais do CCE, principalmente pela facilidade do 

diagnóstico precoce e por causa da baixa taxa de metástases 

regionais (OZTURK et al., 2015; STRIEDER et al., 2017).  

A exposição crônica à radiação solar é o principal fator 

de risco tanto para o CCE labial, quanto para a QA. A luz UV 

exerce efeito carcinogênico nos queratinócitos cutâneos, 

induzida diretamente pela interação com DNA ou indiretamente 

pela produção de radicais livres, que causam danos 

secundários ao DNA (LIU-SMITH; JIA; ZHENG, 2017). Além 
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disso, status sociodemográfico, imunossupressão, tabagismo e 

suscetibilidade genética são outros fatores de risco conhecidos. 

Recentemente, a Agência Nacional de Vigilância 

Sanitária (Anvisa), alertou sobre o aumento do risco de câncer 

de pele não-melanoma e o câncer de lábio decorrente do uso 

cumulativo da hidroclorotiazida (HCTZ) (ANVISA, 2018).  

O HCTZ é um agente anti-hipertensivo da classe dos 

diuréticos tiazídicos, bastante prescritos para o controle das 

desordens cardiovasculares (GÓMEZ-BERNAL et al., 2014; 

COGNETTA JR et al., 2016). Muitas vezes, é combinado com 

outros agentes no tratamento da hipertensão, por meio de 

prescrições separadas para hidroclorotiazida e outros agentes, 

ou pelo uso de produtos combinados nos quais um único 

comprimido contém hidroclorotiazida mais um outro 

medicamento anti-hipertensivo. 

Esse medicamento foi classificado como um possível 

composto cancerígeno pela Agência Internacional de Pesquisa 

do Câncer (IARC, 2016). Acredita-se que o HCTZ tem 

propriedades fotossensibilizantes pelo dano direto ou indireto 

aos componentes da pele, como a formação de dímeros de 

ciclo butano-pirimidina e de radicais livres.  À medida que a 

exposição à luz UV aumenta os danos ao DNA das células da 

pele, a exposição simultânea a longo prazo à HCTZ leva a uma 

maior probabilidade de malignidade da pele, como o 

desenvolvimento do NMSC (PEDERSEN et al., 2019). 

O objetivo deste trabalho foi realizar uma revisão da 

literatura acerca do aumento do risco para o desenvolvimento 

do CCE de lábio e da QA causado pelo uso prolongado do 

HCTZ. 
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MATERIAIS E MÉTODO 

 

Este estudo é do tipo revisão de literatura descritiva, que 

foi desenvolvida a partir de uma revisão bibliográfica de livros e 

trabalhos publicados em bibliotecas virtuais durante os anos de 

2014 a 2019.  

A pesquisa foi realizada a partir das bases PUBMED; 

SCOPUS e WEB OF SCIENCE, utilizando os seguintes termos 

de pesquisa em títulos e resumos: “Carcinoma, Squamous 

Cell”, “Squamous Cell Carcinoma of Head and Neck”, 

“Neoplasms, Squamous Cell”, “Squamous Cell Carcinoma of 

Head and Neck”, “Keratosis, Actinic”, “Precancerous 

Conditions” e “Antihypertensive Agents”. Além disso, foram 

incluídos termos livres relacionados ao tópico, usando os 

operadores booleanos “AND” e “OR” para combinar termos de 

pesquisa. Foram escolhidos artigos escritos nas línguas 

inglesa, portuguesa e espanhola. 

Os textos foram selecionados por sua relevância, através 

de leituras exploratória dos resumos e seletivas do material de 

pesquisa, bem como em sua revisão integrativa, contribuindo 

para o processo de síntese e análise dos resultados de vários 

estudos, criando um corpo de literatura compreensível. 

 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

QUEILITE ACTÍNICA 

 

A QA é uma condição inflamatória dos lábios que possui 

um potencial para malignização, ou seja, apresenta um risco 
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aumentado de crescimento celular desordenado e de 

transformação em carcinoma de células escamosas, resultante 

da exposição crônica e prolongada à radiação UV (PILATI et al., 

2017). 

Sua prevalência na população varia de 0,45 a 2,4%, 

acometendo principalmente grupos populacionais envolvidos 

em atividades ao ar livre (4,2% a 43,2%) (DE SANTANA 

SARMENTO et al., 2014). Cerca de 95% das QAs acontecem 

no lábio inferior. Isso se deve principalmente a exposição direta 

desse sítio à radiação UV (CALCAIANU et al., 2015). 

A QA é mais prevalente em homens, numa relação de 

1,5:1 entre homens e mulheres. As mulheres parecem ter 

menor risco para desenvolver a doença, uma vez que exercem 

menos atividades ao ar livre, além de utilizarem produtos 

protetores nos lábios, como batom ou bloqueador solar. Além 

disso, essa patologia acomete mais entre a quarta e quinta 

década de vida, com idade variando desde 50,6 a 64,3 anos 

(LOPES et al., 2015). 

Clinicamente, a QA é caracterizada como aguda e 

crônica. A QA aguda, são lesões que regridem quando o agente 

etiológico é removido, decorrem da exposição excessiva ao sol 

e é caracterizada por exibir lábios avermelhados, edema, 

formação de bolhas e até mesmo ulcerações seguidas de 

crostas. Já a QA crônica, caracteriza-se pela atrofia da parte 

vermelha do lábio, perda de elasticidade e presença de placas 

queratóticas que variam de finas a grossas, podendo ser 

ásperas e escamosas e podem se sobrepor irregularmente 

áreas eritematosas, além de úlceras e fissuras. Um aspecto 

relevante é a perda de uma separação clara entre a 
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semimucosa labial e a pele (DE SANTANA SARMENTO et al., 

2014).  

Devido à variedade de características clínicas, os 

achados histopatológicos são importantes para o diagnóstico da 

QA. Seu espectro histopatológico varia desde um epitélio 

pavimentoso estratificado atrófico, apresentando hiperceratose, 

com ou sem displasia epitelial, bem como degeneração 

basofílica das fibras colágenas e elásticas na lâmina própria, 

induzidas pela radiação UV. Também é possível encontrar 

processo inflamatório crônico. Além disso, CCE também pode 

ser um achado morfológico em casos com suspeita clínica de 

QA (LOPES et al., 2015). 

O tratamento da QA pode ser cirúrgico e não cirúrgico 

dependendo do grau de severidade encontrado. Em estágios 

iniciais, onde o paciente apresente alterações clínicas brandas, 

recomenda-se a utilização de filtro solar e hidratante labial para 

prevenir maiores agravos. Já em casos mais graves, com 

alterações clínicas severas, uma biópsia incisional é indicada 

com o objetivo de avaliar as alterações morfológicas presentes 

no epitélio; uma vez que esse diagnóstico seja de maior grau 

de severidade histopatológica a vermelhectomia pode ser 

indicada (LOPES et al., 2015; NEVILLE et al., 2015).  

Terapias não invasivas, como aplicação tópica de 5-

Fluorouracil (5-FU), imiquimode, diclofenaco e mebutato de 

ingenol foram relatadas na literatura para tratamento de casos 

leves a moderados, embora possam causar efeitos colaterais 

como eritema, edema, erosões e ulcerações e falta de adesão 

do paciente ao tratamento (ABYANEH et al., 2015; BARRADO 

SOLÍS et al., 2015; FLÓREZ; BATALLA; DE LA TORRE, 2017; 

YU et al., 2018; SINGER et al., 2019). O uso da terapia 
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fotodinâmica (PDT) para o tratamento da QA também tem sido 

reportado em muitos estudos, com resultados promissores 

(ABYANEH et al., 2015; STEEB et al., 2019).  

Por se tratar de uma lesão de crescimento lento, 

geralmente assintomática, os pacientes com frequência não 

estão cientes dessa condição, decorrendo um diagnóstico 

tardio e sua provável progressão para um carcinoma de células 

escamosas de lábio. 

 

CARCINOMA DE CÉLULAS ESCAMOSAS DE LÁBIO 

 

O câncer oral é a neoplasia maligna mais comum da 

região de cabeça e pescoço, sendo composto pelas 

neoplasias malignas de lábio e cavidade oral (INSTITUTO 

NACIONAL DE CÂNCER JOSÉ ALENCAR GOMES DA SILVA, 

2016a). Para o Brasil, estimam-se 11.200 casos novos de 

câncer da cavidade oral em homens e 3.500 em mulheres 

para cada ano do biênio 2018-2019 (INCA, 2017).  

O câncer de lábio é responsável por cerca de 25% a 30% 

de todos os cânceres orais (HAN et al., 2016), e 

aproximadamente 90% a 93% dos casos são de CCE (HU et 

al., 2019). De acordo com o boletim informativo estatístico 

Surveillance, Epidemiology, and End Results sobre câncer de 

lábio (SEER, 2016), o número de novos casos de câncer de 

lábio foi de 0,6 por 100.000 homens e mulheres por ano. Já o 

número de mortes por ano, foi de 0,02 por 100.000 entre 

homens e mulheres. Essas taxas foram ajustadas por idade e 

baseadas em casos e mortes de 2012-2016. 

O carcinoma de células escamosas de lábio (CCEL) é 

mais comum em caucasianos, com idade acima de 40 anos, 
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ocorrendo com mais frequência no lábio inferior, sendo esse 

sítio, vinte vezes mais prevalente que o lábio superior 

(BORGES; LANARO; ALBANO, 2018). Essa neoplasia 

geralmente é diagnosticada em estágio inicial, o que contribui 

para um melhor prognóstico. A taxa de metástase cervical do 

CCEL varia de 4% a 15% (WERMKER et al., 2015). 

As características clínicas desta enfermidade são 

variáveis, dependendo do estágio em que a lesão se encontra. 

As lesões geralmente são assintomáticas e aparecem, 

inicialmente, sob a forma de uma úlcera crônica que não 

cicatriza ou como uma lesão exofítica que, ocasionalmente, 

possui uma natureza verrucosa (NEVILLE et al., 2015). 

Histologicamente, caracteriza-se pela invasão de ilhas 

e/ou cordões de células epiteliais malignas por vezes crescendo 

como entidades independentes dentro do tecido conjuntivo. 

Estas células malignas apresentam variadas atípicas, tais 

como: hipercromatismo nuclear, nucléolos evidentes, alteração 

da relação núcleo-citoplasma, figuras de mitose típicas e 

atípicas, pleomorfismo celular e nuclear, pérolas de ceratina e 

disceratose. O estroma de sustentação é de tecido conjuntivo 

fibroso frouxamente organizado e constituído de intenso 

infiltrado inflamatório predominantemente mononuclear 

localizados principalmente na periferia dos ninhos epiteliais 

(NEVILLE et al., 2015). 

Segundo a classificação histológica da OMS (2017), os 

CCE podem ser graduados em bem diferenciados, onde as 

células neoplásicas são muito similares ao epitélio de origem; 

moderadamente diferenciados, onde existe certo grau de 

pleomorfismo nuclear e atividade mitótica, com pouca 

ceratinização; pobremente diferenciado, onde o tecido 
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neoplásico apresenta muitas alterações celulares e 

arquiteturais, com mínima ceratinização, tornando difícil 

identificação do tecido de origem. 

Excisão local, quimioterapia, radioterapia e suas 

combinações são regimes comuns de tratamento para o CCEL 

(GUPTA et al., 2014; LEVY et al., 2014). O estágio do câncer 

no diagnóstico, determina as opções de tratamento e tem uma 

forte influência na duração da sobrevida. Quanto mais cedo o 

câncer de lábio é detectado, maior a chance de uma pessoa 

sobreviver cinco anos após ser diagnosticada. Para o câncer de 

lábio, 87,2% são diagnosticados no estágio local e sua 

sobrevida em 5 anos é de 92,4% (SEER, 2016). 

 

FATORES DE RISCO 

 

A exposição solar crônica está bem estabelecida na 

literatura como sendo o principal agente etiológico para QA e o 

CCEL, levando a danos cumulativos e irreversíveis (XIANG et 

al., 2014; LOPES et al., 2015). A luz solar, especialmente a 

radiação UV, é um importante causador de inflamação da pele, 

bem como alterações imunes, envelhecimento precoce e, 

acima de tudo, o principal fator de risco para o câncer de pele 

(BILAÇ; ŞAHIN; ÖZTÜRKCAN, 2014). 

Outras fontes de exposição à radiação também podem 

contribuir para o desenvolvimento do CCEL e da QA, incluindo 

bronzeamento artificial, terapia com psoraleno-ultravioleta A, e 

radiação ionizante (RACZ; PRENS, 2015). A radiação ionizante 

terapêutica tem sido associada a um aumento de três vezes na 

incidência de CEC (BRAY et al., 2016). 
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A imunossupressão também tem sido fortemente ligada 

ao desenvolvimento do CCEL (ÖHMAN et al., 2015). Pessoas 

com o vírus da imunodeficiência humana (HIV), linfoma não-

Hodgkin e receptores de transplante têm sido associados a um 

risco aumentado de desenvolvimento e recorrência da CCE 

(BREWER et al., 2015). O aumento da incidência de CSCC 

também está ligado a medicamentos imunossupressores, 

incluindo inibidores de calcineurina (ciclosporina e tacrolimus), 

azatioprina, ácido micofenólico (micofenolato de mofetil e 

micofenolato de sódio) e prednisona (LEBLANC; HUGHES; 

SHEEHAN, 2014). O aumento do risco do CCEL em 

imunossuprimidos está relacionado à diminuição da vigilância 

imune, bem como também a alterações nos mecanismos de 

reparo do DNA.  

Outro fator de risco para CCEL inclui uso de tabaco. Os 

efeitos que o tabaco tem sobre a indução do CCEL vem do 

poder de provocar local e sistemicamente a formação de adutos 

com o DNA, ligação a receptores celulares, metilação de genes 

promotores e redução da função imune (QIU et al., 2017). Em 

uma meta-análise realizada por Leonardi-Bee et al. (2012) uma 

acentuada associação entre o tabagismo e CCE cutâneo foi 

mostrada, em especial nos pacientes fumantes atuais. 

Além disso, menor nível socioeconômico também está 

associado a um risco aumentado de desenvolvimento do CCEL 

e da QA. Subentende-se que pessoas com grau de instrução 

menores trabalham em locais abertos, onde encontram-se mais 

expostos à radiação solar e possuem menor poder aquisitivo 

para adquirir protetores solares físico e químico. 

Característica fenotípica da pele também é outro fator 

relacionado ao desenvolvimento de CCEL e da QA. Sabe-se 
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que pessoas de pele clara tem maior propensão ao 

desenvolvimento de CCE. A raridade da malignidade cutânea 

em populações de tez mais escura é secundária à fotoproteção 

proporcionada pela quantidade maior de melanina epidérmica, 

que filtra pelo menos o dobro da radiação UV que a epiderme 

dos brancos (AGBAI et al., 2014). 

 

HIDROCLOROTIAZIDA COMO UM NOVO FATOR DE 

RISCO PARA O DESENVOLVIMENTO DA QUEILITE 

ACTÍLICA E DO CARCINOMA DE CÉLULAS ESCAMOSAS 

DE LÁBIO 

 

Recentemente, tem sido dada atenção crescente a 

produtos químicos que podem atuar como agentes 

fotossensibilizadores, tendo assim o potencial de ampliar os 

efeitos cancerígenos da exposição à radiação UV 

(POTTERGARD et al., 2017; PEDERSEN et al., 2018). É 

importante notar que muitos medicamentos comumente usados 

são fotossensibilizadores, alguns sendo usados por curtos 

período e outros podem ser usados por longos períodos ou até 

a vida inteira para o tratamento de doenças crônicas (VITILIGO 

SUPPORT INTERNATIONAL, 2017). Um grande exemplo de 

medicamentos usados durante um longo tempo são os anti-

hipertensivos, cuja associação ao risco de câncer de pele foi 

examinada recentemente em uma revisão de literatura e 

metanálise (GANDINI et al., 2018). 

As propriedades fotossensibilizantes podem ser preditas 

às vezes pela estrutura química dos medicamentos. Sabe-se 

que os compostos em anel com ligações simples e duplas 

alternadas absorvem bem a radiação UV. Para que ocorra 
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fotossensibilidade, o medicamento absorve a radiação UV de 

comprimentos de onda distintos. A maioria das drogas 

fotoativas absorve luz na região UVA (comprimento de onda 

315–400nm), às vezes se estendendo para a parte visível do 

espectro (> 400nm), mas uma minoria de drogas exerce suas 

propriedades fotossensibilizantes também quando expostas à 

radiação na faixa de UVB (280-315nm). Essa minoria inclui 

diuréticos tiazídicos, bem como outros medicamentos 

comumente prescritos e vendidos sem receita (IBBOTSON, 

2018). 

A existência de múltiplos mecanismos biológicos 

subjacentes à fotossensibilização da pele induzida por drogas 

é bastante conhecida (MONTEIRO; RATO; MARTINS, 2016). 

Para a maioria dos medicamentos fotossensibilizantes, os 

danos à pele são limitados a reações fototóxicas agudas, que 

normalmente ocorrem dentro de um curto período após o 

primeiro uso, e geralmente cessam imediatamente (ou seja, em 

dias) após a interrupção do medicamento. Porém, para alguns 

medicamentos, incluindo os diuréticos tiazídicos, a 

idiossincrasia é uma ocorrência possível, na qual uma minoria 

de indivíduos mostra alta suscetibilidade a doses baixas de 

medicamento (e/ou com exposição muito baixa à radiação UV). 

A idiossincrasia está relacionada à predisposição genética, que 

pode ser causada por polimorfismos nos genes que regulam o 

metabolismo e a excreção de drogas (IBBOTSON, 2018). Em 

termos de mecanismos de carcinogênese, acredita-se que os 

diuréticos tiazídicos agem como um cromóforo quando ativados 

pela radiação UV de comprimentos de onda relatados 

anteriormente, causando danos diretos ao DNA (por exemplo, 



FOTOBIOMODULAÇÃO NA ESTOMATOLOGIA: CONCEITOS ATUAIS E 

APLICAÇÕES CLÍNICAS 

 

498 
 

dimerização da pirimidina) e possivelmente induzindo uma 

reação inflamatória crônica da pele (IARC, 2016). 

A hidroclorotiazida (HCTZ) é um diurético da classe dos 

compostos tiazídicos usados principalmente para tratar a 

hipertensão, porém, também pode ser utilizada para tratar o 

edema e a insuficiência cardíaca congestiva (IARC, 2016). 

Além dos efeitos diuréticos no rim, a HCTZ possui propriedades 

fotossensibilizantes, aumentando a sensibilidade da pele à 

exposição à luz solar. Esse medicamento é amplamente 

aprovado pelas agências reguladoras de medicamentos em 

todo o mundo. Nos EUA, foi aprovado pela Food and Drug 

Administration em 1959 (FDA, 2014). 

Diversos estudos investigaram associações entre o uso 

da hidroclorotiazida e o risco de desenvolvimento do câncer 

(FRIEDMAN et al., 2009; FRIEDMAN et al., 2012; TRAIANOU 

et al., 2012; POTTERGARD et al., 2017; PEDERSEN et al., 

2018). Os tipos de cânceres investigados ou observados 

nesses estudos incluíram aqueles relacionados à exposição à 

luz solar (por exemplo, malignidades labiais ou cutâneas) 

(FRIEDMAN et al., 2012; TRAIANOU et al., 2012; 

POTTERGARD et al., 2017; PEDERSEN et al., 2018) e o dos 

rins (por exemplo, carcinoma de células renais) (FRIEDMAN et 

al., 2009). 

No Brasil, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária 

(Anvisa), em 2018, alertou sobre o aumento do risco de câncer 

de pele não-melanoma decorrente do uso cumulativo da 

hidroclorotiazida (HCTZ) (ANVISA, 2018). Uma relação dose-

resposta cumulativa clara foi observada tanto para o carcinoma 

basocelular como para o carcinoma de células escamosas. 
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Como esse é um tema relativamente novo, tivemos que 

incluir referências mais antigas que as normas do evento exigia. 

Nossa busca bibliográfica encontrou três artigos que avaliaram 

o risco associado ao uso da HCTZ e o desenvolvimento da 

queilite actílica e do carcinoma de células escamosas de lábio 

(FRIEDMAN et al., 2012; TRAIANOU et al., 2012; 

POTTERGARD et al., 2017). Porém, o trabalho que aborda o 

risco associado ao desenvolvimento da QA fala apenas na 

queilite cultânea e não aborda o risco do uso focado apenas no 

HCTZ, mas sim dos tiazidas (TRAIANOU et al., 2012). A 

característica de cada estudo selecionado foi mostrado na 

tabela 1.  

Usando dados de 1994 a 2008 do Programa de 

Assistência Médica Kaiser Permanente no norte da Califórnia, 

EUA, Friedman et al. (2012) examinaram medicamentos 

potencialmente relacionados à ocorrência do câncer de lábio. O 

estudo incluiu 712 casos (dos quais 97,2% eram carcinomas de 

células escamosas de lábio) e 22 904 controles de participantes 

brancos não hispânicos. 

Foi observada uma razão de chances aumentada para 

câncer de lábio em pessoas com três ou mais prescrições de 

qualquer medicamento contendo hidroclorotiazida (OR, 2,19; 

IC95%, 1,74-2,76) ou exclusivamente hidroclorotiazida (OR, 

2,03; IC95%, 1,23- 3.36) pelo menos 2 anos antes da data de 

referência. O risco aumentou com o maior tempo de uso. Um 

ponto bastante positivo deste trabalho é que eles avaliaram o 

risco associado entre o uso do HCTZ e ao hábito de fumar, no 

entanto, não havia dados sobre fatores potencialmente 

modificadores ou de confusão, incluindo fatores relacionados à 

exposição ao sol e fenótipo da pele.  
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Já no estudo de Pottegard et al. (2017), foi realizada uma 

análise de dados dos registros médicos dinamarqueses de todo 

o país no período de 1995 a 2012. Os autores compararam o 

uso ou não da HCTZ entre pessoas diagnosticadas com CCEL 

(casos), com uso ou não da HCTZ entre pessoas sem o CCEL 

(controles). Estimando-se assim o risco para o desenvolvimento 

do CCEL associado ao uso da HCTZ.  

A população do estudo compreendeu a 633 casos de 

CCEL verificados por biópsia e os controles corresponderam a 

63.067 participantes sem câncer. Dos participantes que foram 

diagnosticados com o CCEL, 22,0% (n=139) utilizaram a HCTZ, 

sendo que destes, 14.8% (n= 94) tiveram alto uso da HCTZ.  

Esse trabalho mostrou que o uso contínuo da HCTZ está 

associado a um risco aumentado para o desenvolvimento do 

CCEL (OR-2,1; IC95%: 1,7–2,6). Além disso, observou-se um 

risco aumentado para os participantes que tiveram alto uso da 

HCTZ (≥25 000 mg) (OR-3,9 IC95%: 3,0-4,9). Outro dado 

importante encontrado nesse trabalho, foi na avaliação da 

relação entre a dose cumulativa da HCTZ, onde o uso acima de 

100.000 mg, correspondendo a mais de 10 anos de uso 

cumulativo, obtiveram um risco sete vezes maior do 

desenvolvimento do CCEL. A principal limitação desse estudo, 

foi a falta de informações sobre exposição aos raios UV, 

fenótipo da pele e tabagismo, que são os principais fatores de 

risco para câncer de lábio. 

Traianou et al. (2012), realizou um estudo multicêntrico 

de caso-controle hospitalar na Finlândia, Alemanha, Grécia, 

Itália, Malta, Polônia, Escócia e Espanha, incluindo 343 

pacientes com ceratose actínica (CA), 409 com carcinoma 

epidermoide cultâneo (CEC), 602 com carcinoma basocelular 
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(CBC), 360 com melanoma invasivo e 119 com melanoma in 

situ e 686 indivíduos controle. As informações foram coletadas 

por meio de questionários, avaliando quanto as características 

fenotípicas, presença de nevos, hábitos de exposição ao sol e 

o uso de drogas. 

Os resultados desse trabalho, mostrou que os diuréticos 

tiazídicos potencialmente fotossensibilizantes e os 

medicamentos cardíacos aumentaram o risco para o 

desenvolvimento de ceratoses actínicas, (OR 3,18; IC95% 

1,93–5,26) e (OR 4,56; IC95% 2,92–7,13), respectivamente. 

Apesar desse estudo focar nas ceratoses actínicas, essa é uma 

lesão de pele que possui a mesma etiologia e características 

histopatológicas que a QA, mudando apenas a localização da 

lesão. Portanto, uma inferência quanto ao aumento do risco do 

desenvolvimento dessas duas lesões em pessoas usuárias de 

medicamentos da classe do tiazídico, como o HCTZ, pode ser 

realizada. 

O conhecimento de novos fatores de risco para o 

desenvolvimento do CCEL e da QA é bastante importante para 

os profissionais da odontologia, uma vez que essas patologias 

geralmente são diagnosticadas por esses profissionais. A 

disseminação de informações referentes ao risco da exposição 

excessiva à radiação UV em pacientes que fazem uso 

prolongado da HCTZ é importante. Vale reforçar a necessidade 

de adoção de procedimentos de proteção físicos e artificiais, 

bem como exposição em horários de menor incidência solar, 

uma vez que a cessação do hábito de exposição à radiação UV 

é quase impossível em certos contextos. 

Tabela 1. Estudos que avaliaram o risco associado ao 

uso de tiazidas (incluindo hidroclorotiazida) e o 
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desenvolvimento da ceratose actínica e do carcinoma de 

células escamosas de lábio. 
Autor; 

local; 

período 

Total de 

casos/ 

Total de 

controles 

Medicação  Dose 

usada 

OR 

(IC95%) 

Covariáveis 

Friedman 

et al. 

(2012); 

Norte da 

California, 

USA;  

1994 - 

2008 

Caso: 712 

Controle: 

22904 

Hidroclo-

rotiazida 

Nunca 

usou; ≥3 

prescri-

ções de 

HCTZ, 

não 

ajustado; 

≥3  

Prescri-

ções de 

HCTZ, 

ajustado 

2,19 

(1,74-

2,76) 

 

2,03; 

(1,23- 

3.36) 

Corresponde 

a idade, sexo 

e ano de 

entrada na 

coorte entre 

os casos e 

os controles. 

Faz análise 

ajustada 

para 

fumantes de 

cigarro. 

Inclui 

somente 

brancos não 

hispânicos; 

exclui 

receptores 

de 

transplante e 

soropositivos 

Pottegard 

et al. 

(2017); 

Dina-

marca; 

1995 - 

2012 

Caso: 633 

Controle: 

63067 

Hidroclo-

rotiazida 

Uso 

cumula-

tivo: 

1–

4.999mg; 

5.000–

9.999mg; 

10.000–

24.999 

mg; 

25.000 –

49.999 

mg; 

2,1 

(1,7–2,6) 

Exclui 

pessoas sem 

diagnóstico 

hitopatológi-

co; com 

câncer 

prévio; que 

receberam 

transplante 

de órgão; 

usuários de 

azatioprine e 

com 
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≥50.000 

mg 

diagnóstico 

de HIV 

positivo. 

Faz análise 

ajustada 

quanto ao 

histórico 

médico de 

diabetes; 

doença 

pulmonar 

crônica 

obstrutiva; 

insuficiência 

renal 

crônica; ou 

condições 

associadas 

com alto 

consumo de 

álcool; nível 

educacional 

e índice de 

comorbidade 

de  Charlson. 

Trainou et 

al. (2012); 

Finlândia, 

Alemanha, 

Grécia, 

Itália, 

Malta, 

Polônia, 

Escócia e 

Espanha 

 

Ceratose 

actínias: 

343;  

Carcinoma 

epider-

moide 

cultâneo: 

409; 

Carcinoma 

basoce-

lular: 602; 

Melanoma 

invasivo: 

360;  

Tiazidas Não 

avaliado 

3,18 

(1,93–

5,26)  

Foram 

avaliadas as 

característi-

cas 

fenotípicas; 

presença de 

nevos; 

hábitos de 

exposição ao 

sol; 

habitação 

em país 

tropical; nível 

educacional; 

Queimadu-
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Melanoma 

in situ: 119; 

Controle: 

686  

ras solares 

na infância; 

Ocupação ao 

ar livre; 

atividades de 

laser ao ar 

livre e 

presença de 

sardas. 

 

CONCLUSÕES  

 

Essa é a primeira revisão da literatura que relaciona o 

uso da hidroclorotiazida como um fator de risco para o 

desenvolvimento do CCEL e da QA. Encontrou-se apenas 3 

artigos que abordaram esse tema, os quais confirmaram o 

aumento do risco do desenvolvimento do CCEL e da QA. Como 

esse é um assunto relativamente novo, novos trabalhos devem 

ser realizados para que essa relação seja ainda mais 

confirmada.  
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RESUMO: A citologia clínica compreende um ramo das 
ciências morfológicas, em especial a patologia, que apresenta 
suma importância e aplicabilidade na prática odontológica. É 
um exame complementar utilizado para auxílio diagnóstico e 
rastreamento de alterações celulares, desde as neoplasicas até 
as infecciosas, como as fúngicas. Muitas doenças possuem 
características clínicas (sinais e sintomas) comuns, 
necessitando de outras ferramentas para chegar a um 
diagnóstico definitivo. Dessa forma, o cirurgião dentista utiliza 
exames complementares, incluindo exames citológicos. O 
objetivo foi realizar um levantamento a partir da revisão de 
literatura, ressaltando a importância do conhecimento e 
aplicabilidade do exame citológico, na ciências odontológicas, 
para melhorar não só o conhecimento sobre o assunto, como 
também abordar doenças na cavidade bucal, onde o 
diagnóstico pode se associar com o exame citológico. Além de, 
correlacionar com o exame histológico. Foram utilizados dados 
de bases digitais Scielo, Bireme, além de trabalhos de 
conclusão de curso, para realização do levantamento de 
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literatura, onde foi priorizando artigos dos últimos cinco anos de 
publicação. O conhecimento da citologia é importante nos 
cursos de saúde, principalmente na odontologia, para o correto 
diagnóstico e tratamento de das patologias bucais.  
Palavras-chave: Odontologia. Citologia clínica. Diagnóstico. 
 

INTRODUÇÃO 

 

Segundo Genovese (1996), o avanço no campo das 

ciências proporcionou notar que a relação entre o sinal 

patognomônico e a doença, nem sempre é biuníca. Logo, 

alguns sinais podem ser comuns para várias doenças, o que 

pode causar dificuldade, assim na elaboração de um 

diagnóstico. Para contornar esse entrave, utiliza-se exames 

complementares, devido sua importância e aplicabilidade 

indispensáveis para o estabelecimento do diagnóstico; como 

também, para a elaboração do prognóstico, do planejamento 

terapêutico e da proservação do paciente. 

Para chegar ao diagnóstico final em odontologia, quase 

sempre, utiliza-se uma série de comparações entre o que se 

obtém na observação, somado ao conhecimento clínico das 

entidades patológicas além, de aspectos microscópicos 

presentes. Assim sendo, a análise histopatológica poderá testar 

hipóteses clínicas, podendo se configurar como instrumento 

conclusivo do processo de diagnóstico. O reconhecimento das 

diferentes doenças da cavidade bucal é fundamental na prática 

clínica dos cirurgiões-dentistas, assim como a identificação dos 

seus diferentes fatores etiológicos, que podem ser de origem 

traumática, reacional, iatrogênica, congênita, imunológica, 

infecciosa, neoplásica entre outras (MARTINS. Et al, 2017). 
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O cirurgião-dentista tem papel primordial no diagnóstico 

de alterações patológicas que envolvem a boca. Nessa prática, 

a realização de um excelente exame clínico é obrigatória, sendo 

que muitas vezes o cirurgião-dentista necessitará de alguns 

exames complementares para auxiliar seu raciocínio 

diagnóstico (BRAZAU-SILVA. et al, 2018). 

Qualquer alteração persistente, onde o exame clínico 

não possibilita o diagnóstico, deve ser imediatamente 

biopsiada, porém o cirurgião-dentista deve apresentar uma 

hipótese diagnóstica, para a orientação histopatológica. Assim 

sendo, existem alguns tipos de técnicas diferentes para a 

execução de uma biopsia, sendo elas: Citologia Oral ou 

Esfoliativa, a qual consiste na raspagem da lesão, fixando esse 

material sobre uma lâmina de vidro para posterior análise 

microscópica; Punção Aspirativa por Agulha Fina, na qual é 

realizada a coleta do material por aspiração, através de uma 

agulha fina, em lesões que apresentam no seu interior, 

substância mole ou fluida e, posteriormente, análise do 

material, entre outras técnicas (SOBOLEVSK, 2018). 

A citologia oral ou Esfoliativa é capaz de identificar 

alterações celulares prévias ao aparecimento de lesões 

clinicamente indetectáveis, para controle periódico de pacientes 

em exposição crônica aos carcinógenos do fumo e do álcool, os 

quais induzem ao câncer oral além, de ser utilizada como meio 

de rastreamento de alterações celulares em população de alto 

risco para o desenvolvimento deste tipo de câncer (ABRAHIM, 

2017, p. 24-25).  

A punção aspirativa por agulha fina nos fornece 

informações importantes, uma vez que nos permite ter 

avaliação de viscosidade, citologia, bioquímica, marcadores 
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tumorais e, mais recentemente, marcadores moleculares ou 

mutações génicas do órgão estudo (NAKAY, 2014). É ainda, 

uma ferramenta valiosa para avaliação pré-operatória do câncer 

de cabeça e pescoço, onde é utilizada a mais de 40 anos em 

lesões de glândula parótida (ALTIN, 2019). 

O exame citológico consiste no estudo da morfologia das 

células isoladas ou livres de diversos tecidos, órgãos e fluidos, 

sendo de grande importância para o diagnóstico, pois, uma vez 

encontradas as alterações nas células coletadas para análise, 

pode significar que há modificações estruturais e celulares do 

tecido implícito. O exame citológico é um exame complementar 

de boa utilidade para o diagnóstico de neoplasias, sendo 

considerado simples, pouco invasivo, seguro, de baixo custo e 

de rápida confecção, podendo ser realizado diante de inúmeras 

situações clínicas (BRAZ, 2019). 

A facilidade da coleta do material associado a facilidade 

de preparação das lâminas, acompanhado aos baixos risco 

para os pacientes, a celeridade na obtenção de resultados, sem 

indução de plano anestésico e/ou sedativo são fatores 

vantajosos e que devem ser levados em consideração quando 

esse exame for solicitado (GOMES, 2015). 

A citopatologia é um método de análise de células 

esfoliadas que tem seu emprego mais conhecido no controle do 

câncer ginecológico. Recentemente surgiram estudos 

utilizando a citopatologia em boca como um recurso de 

rastreamento de indivíduos com maior risco para câncer bucal 

(VILAÇA, 2019). SEKINE e colaboradores em 2017, exploraram 

a precisão da citolopatologia bucal (através da coloração do 

Papanicolau) em comparação com o diagnóstico 

histopatológico, concluindo que o exame histopatológico deve 
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ser recomendado quando houver qualquer alteração epitelial 

após a realização da citologia esfoliativa. Dessa forma a 

citopatologia não substitui a biópsia e o exame histopatológico, 

mas representa uma ferramenta importante para o 

monitoramento dos pacientes ao longo do tempo (SALGUEIRO, 

2017, p. 14). 

Porém, tal como em outros meios de diagnóstico, 

existem limitações. A perda da arquitetura tecidular é comum, 

tornando muitas vezes impossível a visualização da relação 

intercelular originária dos tecidos de onde a amostra foi retirada. 

Deve sempre ser levado em consideração o contexto clínico de 

onde são provenientes as amostras. É também importante 

reconhecer que os resultados são sempre dependentes quer da 

qualidade das amostras quer das capacidades do citologista 

que as avalia. A citologia não é considerada pela comunidade 

científica como uma alternativa à histologia e sim, como um 

complemento, que pode conduzir a diagnósticos e decisões 

mais céleres (GOMES, 2015). 

A prevenção primária, os diagnósticos clínicos e 

histopatológicos precoces e a reabilitação maxilofacial estão no 

quadro de obrigações da odontologia e cada cirurgião dentista 

deve conhecer o assunto, suas possibilidades de atuação e os 

limites legais entre as profissões que atuam no tratamento da 

saúde bucal (SILVA, 2017).  

A área da citopatologia tem ganho cada vez mais espaço 

na área médica e odontológica, por contribuir de forma efetiva 

na identificação de doenças e, para além disso fomentar ao 

clínico de certezas no campo diagnóstico, logo, a citopatologia 

oral pode ser de extrema valia, complementando os achados do 

exame clínico e auxiliando no diagnóstico final, bem como na 
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detecção de lesões pré-malignas e malígnas em estágios 

iniciais, nos grupos de alto risco, como etilistas, fumantes e 

mascadores de tabaco (VILAÇA, 2019). Ademais, em doenças 

causadas por fungos, como na Paracoccidioidomicose e a 

candidíase oral, as quais acomentem pacientes em UTI, os 

quais necessitam de ações que minimize ações traumáticas na 

região bucal. Demostrando, a importância do conhecimento e 

aplicabilidade do exame citológico no campo da odontologia. 

 

MATERIAIS E MÉTODO 

 

Para a constituição do presente estudo, foi realizado uma 

revisão de literatura, com artigos científicos oriundos de bases 

de pesquisa como SciElo, Bireme sobre a importância da 

citologia nas ciências odontológicas. Aplicando correlações 

cito-histológicas, em doenças que possuam sítios na cavidade 

bucal. Realizando uma analise detalhada em artigos científicos, 

revisões de literatura e teses de mestrado. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Diversas doenças que acometem a cavidade oral podem 

ser diagnosticadas por exames citológicos, como: câncer bucal, 

câncer de glândulas salivares, paraccocidioide micose, 

Papilomavírus Humano (HPV), mucosite oral, candidíase, entre 

outras enfermidades. Porém, embora contenham correlações o 

exame citológico com o exame histológico, faz necessário uma 

biópsia caso o exame citologia seja inconclusivo, ou seu 

resultado precise de mais critérios morfológicos que possam ter 

sido perdidos na coleta citológica.  
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Atingindo milhões de pessoas atualmente, o câncer é 

considerado uma das principais causas de morbidade e 

mortalidade em todo o mundo. Conforme a Organização 

Mundial da Saúde (OMS), em 2012, a doença contou com cerca 

de 14,1 milhões de casos novos e foi responsável por um total 

de 8,2 milhões de mortes, dos quais 30% eram passíveis de 

prevenção. No Brasil, o câncer é a segunda causa de morte 

dentre as doenças crônico-degenerativas e, portanto, é 

considerado um grave problema de saúde pública. Para o 

biênio de 2016-2017, estima-se a ocorrência de cerca de 600 

mil novos casos de câncer no país, com destaque para os 

cânceres que incidem na região de cabeça e pescoço, 

principalmente para a cavidade bucal, que é a principal área 

acometida (SOUZA, 2016).  

 O Carcinoma de células escamosas é a neoplasia 

maligna de maior prevalência na cavidade oral, compreendendo 

mais de 90% dos tumores que acometem esta região do corpo 

humano. Possuem elevado índice de morbidade e mortalidade, 

devendo ser considerando que na maioria dos casos, o 

diagnóstico se dá tardiamente (GOMES, 2017). 

Os principais fatores de risco relacionados ao câncer 

bucal são: idade avançada, aditivos alimentares, alimentação 

não balanceada, pesticidas, níquel, asbesto, poluição 

ambiental, higiene bucal deficiente, exposição solar, tabagismo, 

alcoolismo, infecção pelo papiloma vírus humano além de 

lesões pré-cancerígenas, como as leucoplasias. A prevenção 

pode ser feita a partir do combate aos fatores de risco, 

associado às consultas frequentes ao cirurgião-dentista para 

avaliação do estado de saúde bucal (PINHEIRO, 2019). 
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Além dos fatores extrínsecos, os fatores intrínsecos são 

de suma importância para o câncer oral, influênciando na 

modificação da doença, como: fatores genéticos, imunológicos 

e nutricionais. A respeito do fator raça, não existe na literatura 

embasamento suficiente para tal correlação (SOBRAL; 

ALMEIDA; FONTES, 2014). 

Levando-se em consideração a alta morbidade e 

mortalidade, ocasionada por essa doença, é necessário a 

prevenção e o diagnóstico precoce, para melhorar o 

prognóstico do paciente, focando principalmente nos fatores de 

risco. Graças ao seu campo de atuação, o cirurgião-dentista é 

o profissional da saúde que exerce papel estratégico na prática 

dessas ações, tendo em visto que a boca, por suas 

características fisiológicas, histológicas e funcionais, se torna o 

local em que grande parte das lesões precursoras da doença 

se desenvolvem (SALEH, 2014). 

As manifestações clínicas aparecem como lesões 

exofíticas, endofítica, leucoplásica, eritroplásica ou 

eritroleucoplásica. Os tipos leucoplásicos e eritroplásicos nas 

fases iniciais possuem características semelhantes às lesões 

pré-malignas da leucoplasia e eritroplasia, podendo um 

diagnóstico errado, por isso é necessário a realização de 

biopsias. Nos tumores avançados podem ser evidenciados 

pontos de hemorragia e tecido  necrótico, apresentando 

consistência  endurecida  com  bordas  elevadas,  podendo  

levar  em  alguns  casos se fixar na língua, provocar trismo e 

estar infiltrado em nervos, consequentemente provocar dor 

local ou otalgia reflexa (PERALTA-MAMANI, 2017). 

Para o tratamento de todas as variantes do câncer oral é 

indiscutível a necessária uma abordagem multidisciplinar. As 
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formas de tratamentos podem ser realizadas com radioterapia, 

quimioterapia e intervenções cirúrgicas. Entretanto, as taxas de 

sobrevida e prognostico não são animadoras para pacientes 

com a doença avançada (ECONOMOPOULOU et al., 2017). 

Histologicamente, apresenta características de células 

em ilhas e/ou cordões invasivos compostos por células 

epiteliais escamosas malignas, infiltrado inflamatório crônico 

intenso (contendo linfócitos), pleomorfismo tanto celular, como 

nuclear. Pode ser visto, ainda células escamosas ou ninho de 

células invadindo o interior do tecido conjuntivo. As células dos 

tumores superficiais e dos tumores profundos invasivos 

apresentam citoplasma eosinófilo com grandes núcleos. 

Algumas células podem invadir os tecidos adiposo, muscular, 

ósseo, linfático e vão destruindo, os tecidos com sua 

progressão (FEITOSA, 2019). 

O diagnóstico citológico do carcinoma de células 

escamosas, é realizado após raspagem da região onde será 

encontrado célula displásicas (regiões ulceradas, com placas 

esbranquiçadas), com alta relação núcleo-citoplasma, 

núcleolos múltiplos e evidentes, podendo apresentar aspecto 

veosinofílico, além de células em girino. 

Ao se ter a suspeita de carcinoma de celulas escamosas 

no exame clínco, por apresentar lesão e esbranquiçada com 

pontos avermelhados, bordas endurecidas e invertidas com 

limites indefinidos (SILVA et al., 2015). O cirurgião poderá ter 

um diagnóstico citológico por meio da esfoliação da região, 

principalmente onde há suspeita de displasias (áreas ulceradas, 

placas brancas).  

Existe um consenso na literatura, ao afirmar que cerca 

de 80% dos tumores de glândulas salivares são considerados 
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benignos, tendo o adenoma pleomórfico o mais comum 

(MAAHS, 2015). Sendo considerado como um tumor “misto”, 

em virtude de seu variado tipo histológico, geralmente bem 

delimitado por tecido conjuntivo fibroso, sendo que a sua 

arquitetura histológica interna variada apresenta tecido com 

células epiteliais ductais e mioepiteliais (FERREIRA, 2014). 

Apesar de ser benigno e de possuir prognóstico 

favorável, apresenta risco de transformação maligna (Biguelini, 

G. et al., 2015). O carcinoma ex-Adenoma Pleomórfico se 

caracteriza como uma neoplasia maligna que está relacionada 

com malignização de um Adenoma Pleomórfico recorrente ou 

pré-existente (MARIANO et al., 2016).  

A etiopatogenia dos tumores de glândula salivar não é 

bem definida, embora ocorra avanços da biologia molecular 

com relação às alterações genéticas envolvida em algumas 

neoplasias. Sabe-se, entretanto, que alguns fatores de risco 

podem ser associados com o surgimento dessas doenças, 

como o tabagismo e a exposição à radiação ionizante 

(CASTRO, 2016). A exposição a fontes de radiação, entre as 

quais se inclui a radioterapia em regiões de cabeça e pescoço, 

estão associadas ao desenvolvimento do adenoma 

pleomórfico. Existe ainda, evidencia de que o baixo consumo 

de vitaminas A e C aumentam o risco para o desenvolvimento. 

(ROCHA, 2017). 

Lesões em glândulas salivares necessitam, para o 

diagnóstico, diversas modalidades, incluindo a perfeita 

integração de informações clínica e exames imaginológicos, 

sorológicos e avaliação citológica ou histológica. A aspiração 

por agulha fina e biópsia são amplamente utilizados para 

fornecer diagnóstico na maioria dos casos. Ademais, a 
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aspiração por agulha fina, é eficaz para distinguir um processo 

não neoplásico e neoplásico, identifica entidades neoplásicas 

comuns, incluindo o auto grau de malignidade da origem 

glândular, e metástases em outros locais do corpo. É ainda um 

exame que possui rápido resultado, o que auxilia no tratamento, 

visto que em casos malíguinos devem ser rápidos e efetivos 

(WEI, 2017). 

O diagnóstico do adenoma pleomórfico é difícil, dada a 

complexidade histológica e comportamental desse tumor. A 

história clínica deve ser analisada de forma detalhada, embora 

o exame histológico seja fundamental. Porém, a biópsia 

incisional é contra-indicada devido ao risco de células tumorais 

migrarem para outras regiões. Já a citologia aspirativa por 

agulha fina é um excelente método para para determinar se o 

tumor é maligno ou benigno, embora não serve para definir o 

tratamento. Ademais, ainda que seja benigno, a citologia por 

aspiração de agulha fina ajuda a confirmar o diagnóstico, já que 

as características clinicas dessa doença são semelhantes a 

foma maligna (MENDES, 2018). 

Histológicamente apresenta uma forma bifásica no qual 

as células epiteliais, com forma poligonal, formam uma 

estrutura variável com as células mioepiteliais, estas 

apresentando forma fusiforme. Essa estrutura pode ser 

mucoide, mixoide, cartilaginosa ou hialina. Temos também, a 

disposição das células epiteliais que podem dispostos em 

estruturas semelhantes a ductos, folhas, aglomerados ou fitas 

entrelaçadas, e consistem em células poligonais, fusiformes ou 

forma estrelada. Sendo encotrado áreas com metaplasia 

escamosa e pérolas epiteliais. (MASILELA, 2015; PASSI et al., 

2017). 
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Dentro das doenças infecciosas, destaca-se o 

Papilomavírus Humano (HPV), o qual apresenta características 

citológicas como: displasia nuclear, aumento nuclear, além de 

coilócitos. Os exames indicados para a genotipagem do 

papilomavirus humano são: imunohistoquímica e hibridização in 

situ sendo esses considerados de baixa sensibilidade; 

hibridização Southern Blot, considerado como moderada 

sensibilidade e, por fim, a reação da polimerização em cadeia 

considerado como de alta sensibilidade (SILVA, 2018). 

Recentemente, alguns pesquisadores estabeleceram a 

existência de uma forte relação entre o papilomavírus humano 

(HPV) e o carcinoma de células escamosas orofaríngeo, devido 

a capacidade oncogênica de proteínas presentes no vírus. 

Porém, ainda não existe um consenso a respeito da relação do 

vírus com o carcinoma de células escamosas intraoral (WANG 

et al., 2017). 

A atividade oncogênica do papilomavírus humano (HPV) 

é classifica em relação ao potencial de seus genes na mudança 

para formas malignas, sendo elas: baixo risco (6 e 11) os quais, 

são responsáveis por formas benignas; e o de alto risco (16, 18, 

31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59) que são responsáveis por 

formas malignas de câncer (SARAIYA et al., 2015; TANAKA; 

ALAWI, 2017). O processo de carcinogênese do papilomavírus 

humano (HPV) de alto risco é explicado pela expressão de 

oncoproteínas de teor viral e 6 e 7. A variante de alto risco é 

associada as suas oncoproteínas virais E6 e E7 atuando em 

células tumorais (NIDIAYE, et al., 2014; TANAKA; ALAWI, 

2017). 

Na literatura existe a hipótese que o papilomavírus 

humano, infecte queratinócitos e permaneça de forma inativa, 
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sendo suprimida pelo sistema imunológico do indivíduo, tendo 

sua transmição de forma assintomática em qualquer direção. 

Com a infecção finalizada pelo sitema imunológico, o vírus 

permanece dentro da célula escamosa, não gerando nelas, 

displasias celulares. O exame citológico pode mostrar um 

diagnóstico com resultados dentro de uma faixa que pode ser 

de normalidade ou com presença de lesão intraepitelial, 

podendo ser de baixo ou alto grau oncogêncio. Caso o paciente 

fique imunossuprimido, o vírus poderá sair do estado latente e 

causar diferenciação as células epiteliais basais do hospedeiro 

infectado (OLESEN, 2019). 

De fato, nem no exame histológico nem no citológico é 

identifico o papilomavírus, mas em ambos são possíveis 

observar as alterações citológicas apresentadas por esse vírus, 

na qual o achado patognomonico encontrado em ambos os 

exames são a presença de coilócitos, que são alterações 

caracterizadas por halos claros perinucleares, bem definidos, 

os quais aparecem apenas nas células quando parasitadas pelo 

HPV. (MARRA; LIN; CLIFFORD, 2018)  

A Paracoccidioidomicose é uma micose sistêmica 

restrita à América Latina, causada pelo fungo dimórfico 

Paracoccidioides brasilienses. A infecção ocorre através da 

inalação do fungo, atingindo, primariamente, os pulmões, 

podendo se disseminar para outros órgãos e sistemas pela via 

linfo-hematogênica, desenvolvendo lesões secundárias em 

mucosas, linfonodos, na pele e nas glândulas adrenais. 

(TRAINOTTI, 2016). 

A Paracoccidioidomicose possui duas formas clínicas da 

doença, aguda/subaguda e crônica. Na aguda/subaguda atinge 

predominantemente crianças e adolescentes possuindo rápida 
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evolução, podendo ainda apresentar linfadenomegalia, 

manifestações digestivas, hepatoesplenomegalia, 

envolvimento ósteo-articular e lesões cutâneas. A forma crônica 

acomete pacientes entre a terceira e sexta década de vida, com 

predomínio pelo sexo masculino, evoluindo lenta e 

silenciosamente acometendo pulmão, tegumento e laringe 

(tosse, dispneia, expectoração, lesões ulceradas em pele e 

mucosa naso-orofaríngea, odinofagia, disfagia; disfonia), 

sistema linfático (adenomegalia), adrenais (astenia, 

emagrecimento, hipotensão, escurecimento de pele, dores 

abdominais) e, sistema nervoso central (cefaléia, déficit motor, 

síndrome convulsivo, alteração de comportamento e/ou nível de 

consciência) (JUNIOR, 2018). 

O diagnóstico definitivo desta doença é obtido com a 

detecção do agente etiológico em fluidos biológicos ou tecido, 

principalmente por exame micológico direto e/ou 

histopatológico. Na cavidade bucal se apresenta como 

estomatite moriforme, de evolução lenta, com fundo de aspecto 

de finas granulações vermelhas e pode estar sob a forma de 

ulceração, com dores, sangramento, mobilidade dos dentes e 

sialorreia (MACEDO, 2016). 

O diagnóstico da doença dá-se através da suspeita 

clínica, em seguida pela evidenciação do P. brasilienses pelo 

exame citológico coletado das lesões, análise do escarro, 

punção do exsudato proveniente dos linfonodos, e análise 

histopatológica após biopsia das lesões. O fungo apresenta-se 

em aspecto de “roda-de-leme”, devido a gemulação múltipla, 

sendo melhor evidenciado em colorações argênticas, como a 

prata amoniacal de gomori ou a prata metanamina (MARCUCCI 

et al., 2014). 
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A candidíase se consiste em uma infecção múltiplas 

variedades de síndromes clínicas, que são causadas pelo fungo 

do gênero Candida. É de conhecimento que existam fatores 

predisponentes para a candidíase, os quais são: a presença de 

prótese intraorais, deficiência nutricionais, doenças 

metabólicas, uso de drogas antibacteriana, deficiência 

fisiológica das glândulas salivares e imunossupressão 

(FREIRE, 2017). 

Normalmente não possui sintomatologia, onde muitas 

vezes o cirurgião dentista é quem percebe a presença do fungo. 

Porém, existe relatos de desconforto em alguns pacientes que 

apresentam tumefação, dor, sensação de ardência na boca e 

dificuldade de deglutição. O que acarreta em diminuição de 

qualidade de vida ao indivíduo. Ademais, existe quatro formas 

de manifestação da doença: eritematosa, pseudomembranosa, 

crônica hiperplasia e queilite angular (FERREIRA, 2015). 

O diagnóstico de candidíase oral é fundamentado tanto 

sinais presentes ao exame físico, como também dos relatos do 

paciente oriundos da anamnese. Várias técnicas são utilizadas 

para coleta de material clínico na investigação da Candida nos 

tecidos orais, são eles: esfregaço, bochecho, cultura, coleta da 

saliva total e biópsia da mucosa. A variação da técnica a ser 

utilizada deve ser direcionada pelo tipo de lesão a ser 

investigada, pois cada uma possui vantagens e desvantagens 

(SIQUEIRA, 2014). 

Com a técnica de esfregaço células epiteliais são 

coletadas por meio de uma raspagem da área investigada, 

utilizando para isso espátula de metal ou uma microescova. Em 

seguida é realizado esfregaço em uma lâmina de vidro, fixação 

em álcool e, posteriormente, coloração de Papanicolau ou PAS 
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(ácido periódico de Schiff) para avaliação em microscópico. 

Como vantagem desta técnica temos, o baixo custo, fácil 

execução, resultado rápido, ser minimamente invasiva e 

indolor, o que é de grande importante para o paciente  que está 

debilitado (SIQUEIRA, 2014). 

 

CONCLUSÕES 

 

O exame citológico é de suma importância, não só para 

a prática odontológica, como também para as demais áreas da 

saúde. Assim, é importante o conhecimento não só da sua 

função, como também, sua realização. Desde a coleta, fixação, 

até sua interpretação microscópica. Ficando necessário para o 

cirurgião-dentista diferenciar o que é uma alteração patológica. 

Ademais, a citopatologia proporciona a descoberta se a lesão é 

de ordem inflamatória ou neoplásica, além de informar qual tipo 

de neoplasia (benigna ou maligna), com facilidade, custo baixo 

e em menor tempo. Para que assim, o cirurgião dentista, possa 

diagnosticar e iniciar o tratamento, ou solicitar outro exame 

complementar, como a biópsia, exames radiográficos. Para 

concluir o diagnóstico e iniciar o tratamento, possibilitando 

maiores chances de remoção da doença no paciente.   
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RESUMO: O tabagismo é um problema de saúde pública de 
âmbito mundial, é uma das maiores ameaças à saúde pública 
que o mundo já enfrentou, sendo responsável por mais de sete 
milhões de mortes anuais, mais de seis milhões dessas mortes 
são resultado do uso direto do tabaco, enquanto mais de 890 
mil mortes são resultado da exposição de não fumantes ao 
fumo passivo. Estando vinculado a mais de 20 tipos de câncer, 
o tabagismo é considerado uma doença social, de início 
precoce, atingindo grande amplitude etária, que afeta a 
qualidade de vida, sem distinção de sexo e nível econômico, 
acarretando danos nas saúdes oral e sistêmica. È um fator de 
risco relacionado ao câncer de cabeça e pescoço, sendo um 
dos principais responsáveis pelo carcinoma epidermóide da 
cavidade oral e apontado também como fator causador da 
halitose, doença periodontal, desequilíbrio da microbiota oral, 
manchamento dental e alterações salivares. O hábito de fumar 
é um dos principais fatores desencadeantes do câncer de boca, 
sendo a pior consequência do malefício do cigarro. 
Dependendo da dose, o tabagismo está associado a um risco 
três vezes maior, tanto na progressão de tumores, quanto na 
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redução da sobrevida dos portadores. Diante disso, este 
capítulo teve por objetivo realizar uma revisão de literatura 
concernente aos impactos do tabagismo sobre a saúde bucal. 
Para isso, utilizou-se 23 artigos levantados da base de dados 
Pubmed/Medline, publicados nos últimos cinco anos. 
Palavras-chave: Tabagismo. Impactos do Tabagismo. Saúde 
Bucal. 
 

INTRODUÇÃO 

 

A epidemia de tabaco é uma das maiores ameaças à 

saúde pública que o mundo já enfrentou, sendo responsável 

pela morte de mais de sete milhões de pessoas por ano. Mais 

de seis milhões dessas mortes são resultado do uso direto do 

tabaco, enquanto mais de 890 mil mortes são resultado da 

exposição de não fumantes ao fumo passivo. A previsão é que, 

persistindo o atual modelo de consumo, em 2020, serão dez 

milhões de mortes ao ano, sendo que 70% dessas perdas irão 

ocorrer nos países em desenvolvimento (OPAS, 2018). 

Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), o 

tabagismo é a maior causa evitável de doenças, invalidez e 

causa de mortes prematuras no mundo, além de ser 

considerado uma doença social e mundial, com efeitos 

ecológicos e econômicos, afetando a saúde coletiva e individual 

dos indivíduos (WHO, 2019). 

O tabagismo tem grande impacto negativo na qualidade 

de vida dos indivíduos, sendo vinculado a mais de 20 tipos de 

câncer. O tabaco, por conter substâncias carcinógenas, é um 

dos principais fatores de risco do câncer da cavidade oral, 

confirmado por estudos epidemiológicos em todo o mundo. O 

hábito de fumar é um dos principais fatores desencadeantes do 

câncer de boca, que é uma denominação que inclui câncer de 
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lábio e cavidade oral, incluindo mucosa jugal, gengiva, assoalho 

de boca, língua e palato, sendo a pior consequência do 

malefício do cigarro (FREITAS et al., 2010; WUNSCH et al., 

2010). O fumante que expõe o não fumante à fumaça do tabaco 

no dia a dia fornece a esse também, o risco de desenvolver 

câncer (WUNSCH et al., 2010).  

O uso de tabaco também é considerado causa primária 

de muitos outros problemas e doenças bucais, dentre as quais 

se destacam a doença periodontal, perdas dentárias e defeitos 

congênitos (FREITAS et al., 2010). O cigarro também é 

considerado o maior fator de risco em prevalência, extensão e 

gravidade das doenças periodontais. Ele está associado ao 

aumento na profundidade de sondagem, perda de inserção 

clínica, perda óssea alveolar e perda dentária (AAP, 2005; 

TOMAR et al., 2000). Além disso, o tabagismo pode ser 

responsável por aproximadamente 50% dos casos de 

periodontite encontrados entre adultos (SUSIN et al., 2004).   

Diante do panorama estabelecido entre o tabagismo e a 

saúde bucal, o presente capítulo objetivou, através de uma 

revisão da literatura atual, analisar os impactos do tabagismo 

que mais frequentemente interferem na saúde bucal.  

 

MATERIAIS E MÉTODO 

 

Trata-se de um estudo de revisão da literatura recente 

sobre os impactos do tabagismo na saúde bucal. O 

levantamento bibliográfico foi realizado no mês de julho de 

2019, por meio da base de dados online do National Center for 

Biotechnology Information- NCBI (PubMed) 

(https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/), sendo utilizado os 

termos “impact of tobacco smoking” e “oral health” como 
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mecanismo de busca. Foram incluídos na busca todos os 

artigos publicados em inglês sobre o tema, com no máximo 

cinco anos de publicação. Destes, foram selecionados somente 

aqueles disponíveis livremente em sua versão completa (Free 

Full Text) e estudos em humanos. 

 Após a triagem inicial, os artigos baixados foram 

sequencialmente numerados e lidos, para constatação da 

adequação ao tema. Os critérios de inclusão foram estudos 

envolvendo os impactos do tabagismo na saúde bucal, estudos 

transversais (prospectivos e retrospectivos), estudos 

longitudinais, ensaios clínicos randomizados, estudos de caso-

controle e metanálise. Foram excluídos os estudos de relatos 

de casos, revisões de literatura e artigos que não se referiram 

estritamente ao tema.  

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

De um total de 42 artigos disponíveis com texto 

completo, 14 artigos (33,3%) foram excluídos por não se 

referirem estritamente ao tema (impacto do tabagismo sobre 

doenças sistêmicas, comprometimento da barreira 

hematoencefálica induzida pela fumaça, cessação do 

tabagismo, dependência química da nicotina, aconselhamento 

profissional sobre a cessação do tabagismo e estilo de vida 

influenciando na qualidade de vida), cinco artigos (11,9%) foram 

excluídos por ser revisão de literatura, resultando em número 

final de 23 (57,5%) artigos incluídos no estudo.  

Dos 23 artigos utilizados, doze (52,2%) foram 

classificados como estudo transversal, três (13,04%) foram 

classificados como estudo de coorte prospectivo; três (13,04%), 

como estudo piloto; dois artigos (8,69%), como caso controle; 
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um (4,35%), como estudo clinico observacional; um (4,35%) foi 

classificado como estudo longitudinal e um (4,35%), como 

revisão sistemática.  

 

Indiscutivelmente, o cigarro é uma pandemia mundial, 

sendo responsável por mais de sete milhões de mortes anuais 

no mundo, é considerado um sério problema de saúde pública. 

Há 1,1 bilhão de fumantes no mundo e pelo menos 367 milhões 

de usuários de produtos derivados do tabaco, que não 

produzem fumaça (OPAS, 2018). O tabagismo também é 

considerado uma doença social, devido ao impacto negativo 

que o uso do tabaco e a exposição ao fumo passivo exercem 

sobre a saúde, afetando a saúde coletiva e individual das 

pessoas (WHO, 2019).  

Há várias doenças relacionadas ao mesmo, sendo este 

vinculado a mais de 20 tipos de câncer. Quanto mais precoce a 

idade de início de uso do tabaco, maior a probabilidade de 

dependência. Fatores ambientais, sociodemográficos, 

comportamentais e pessoais, como baixa renda, baixo nível de 

escolaridade, ocupação em atividades com baixa qualificação 

estão correlacionados entre as maiores taxas de tabagismo, e 

isso se repete em pesquisas realizadas em diferentes países 

(WUNSCH et al., 2010).  

A maioria dos indivíduos inicia o vício ainda na 

adolescência, sendo que os homens iniciam mais 

precocemente, antes dos 15 anos de idade. A queda da idade 

de início do tabagismo é um fator a ser considerado com relação 

às incidências de câncer. Entre as mulheres fumantes atuais, 

as maiores taxas de incidência foram observadas para câncer 

de pulmão, seguido por bexiga, pâncreas, cavidade oral e 

faringe. Entre os homens fumantes atuais, as maiores taxas de 
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incedência foram pulmão, bexiga, cavidade oral, faringe e rim. 

As taxas de incidência entre os fumantes no geral, são mais 

altas nos homens do que nas mulheres (FREEDMAN et al., 

2015).  

Um total de 80% de indivíduos do sexo masculino são 

afetados pelo câncer relacionado ao tabagismo. O fator 

principal que contribui para essa diferença das taxas de câncer 

entre gêneros pode ser o maior número de homens que fumam 

em comparação as mulheres, as taxas de incidência são pelo 

menos três vezes mais altas para indivíduos do sexo masculino 

em todos os cânceres relacionados ao tabaco (FARAZI et al., 

2015).  

Houve um aumento gradual de mortes por câncer 

relacionadas ao tabagismo, de 2484, em 2005, para 2999 em 

2010, e para 4148, em 2015, em Qingdao, na China. Este 

número de mortes foi maior em pessoas sexo masculino e 

acima de 55 anos em todos os cânceres, exceto em relação ao 

câncer cervical. Isso pode estar atribuído aos efeitos em longo 

prazo, visto que grupos de indivíduos com mais idade fumam 

há mais tempo e têm dificuldade maior em parar, porém, em 

indivíduos mais jovens entre idades de 30 a 44 anos, esta taxa 

diminuiu de 9% para 2% entre 2005 e 2015. Os cânceres 

relacionados ao tabagismo geralmente se desenvolvem após 

aproximadamente 20 a 30 anos, e entre os ex-fumantes o risco 

da doença diminui lentamente (XU et al., 2018).  

Os fatores sociodemográficos também influenciam no 

hábito do tabagismo, há uma pior sobrevida do câncer em 

relação as características demográficas. Fumantes que vivem 

em habitações públicas apresentam maiores dificuldades em 

cessar o vício, já que vivem em áreas com maiores taxas de 

tabagismo, vivem com outros fumantes que fumam no local.  
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Para indivíduos que possuem um melhor nível socioeconômico, 

um ambiente livre de fumo é uma boa opção para conseguir 

abandonar o vício, porém, isso é uma dificuldade em 

populações de baixa renda. A cessação do tabagismo é 

essencial para a saúde dos fumantes, por isso a importância de 

locais habitacionais livre do fumo (GUO et al., 2015). Além 

disso, fumantes tendem a apresentar menor nível educacional 

em comparação aos não fumantes (FREEDMAN et al., 2015).  

De acordo com Sabnis et al. (2016), há uma diferença 

significante entre a taxa de prevalência do uso de tabaco em 

crianças que vivem em áreas rurais das que vivem em áreas 

urbanas. A área rural apresenta um número muito maior de 

fumantes que a zona urbana, sendo os jovens os mais afetados. 

Um total de 83,2% dos estudantes de zona urbana participou 

de pesquisas e mostraram que tem consciência de que a 

mastigação do tabaco pode causar câncer de boca, 53,6% 

desses tinham conhecimento da fatalidade e mortalidade 

causadas por câncer de boca, e apenas 33,4% de estudantes 

da zona rural tinha esse conhecimento. Com relação ao efeito 

prejudicial do tabagismo passivo, 66% dos estudantes de áreas 

urbanas e 46% dos estudantes de áreas rurais concordaram 

com esse fato. O maior uso de tabaco entre jovens ocasiona um 

maior número de adultos com complicações de saúde no futuro 

e as áreas rurais são mal equipadas para lidar com tais 

problemas. Devem ser feitos esforços para o controle do uso do 

tabaco entre os jovens, visto que o tabagismo é uma das causas 

evitáveis de morte.  

Já Farazi et al. (2015) verificaram maior quantidade de 

fumantes moradores da zona urbana, onde o nível de educação 

é mais alto, se comparado com as aréas rurais, cujo nível 

educacional é mais baixo, apesar de haver diversos outros 
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fatores a serem considerados, como o ambiente, a exposição 

ocupacional, que podem estar relacionados ás diferenças 

urbanas e rurais nas taxas de câncer. No geral, a taxa de câncer 

relacionado ao tabaco foi maior entre homens nos distritos 

urbanos. 

De acordo com Ratneswaran et al. (2016), é importante 

também reconhecer os diferentes níveis de consciência e 

impacto emocional dos riscos associados ao tabagismo, em 

diferentes coortes socioculturais. Indivíduos com diferentes 

níveis econômicos, sociais e culturais apresentam uma 

diferença considerável no nível de consciência em relação aos 

impactos que o hábito do tabagismo pode acarretar, onde 

quanto mais alto o nível de educação, maior o conhecimento 

desses impactos.  

O tabagismo é um fator muito forte de risco relacionado 

ao câncer de cabeça e pescoço, o risco é multiplicado 

potencializando os efeitos cancerígenos e há uma prevalência 

muito maior de fumantes atingidos pelo carcinoma orofaríngeo 

quando comparado aos não fumantes. O ato de fumar pode 

induzir alterações moleculares no carcinoma, podendo causar 

impactos no tratamento, na sobrevivência e na recorrência da 

doença. O papiloma vírus humano (HPV) é um dos causadores 

do câncer de cabeça e pescoço, quase 25% dos pacientes com 

HPV positivo apresentam histórico de tabagismo. Indivíduos 

HPV positivo que não são fumantes apresentam melhor 

prognóstico para o carcinoma orofaríngeo em comparação com 

os fumantes, que apresentam os piores prognósticos. O 

tabagismo e o papiloma vírus humano são considerados fatores 

de risco independente para o carcinoma orofaríngeo 

(ANANTHARAMAN et al., 2016).  
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O tabagismo também mostrou ser um preditor 

independente da progressão da doença em pacientes com 

carcinoma de células escamosas da cavidade oral, sendo que 

a doença em fumantes é mais agressiva. A maioria dos 

fumantes com tumores na cavidade oral tinham o assoalho da 

boca comprometido, diferentemente dos não fumantes. Os 

tumores que acometem indivíduos que fumam, apresentam um 

maior número de alterações genéticas, incorporando cerca de 

oito características morfológicas celulares diferentes, como 

diferenciação nuclear, diferenciação citoplasmática, mitose, 

padrão de crescimento e profundidade de invasão, 

consequentemente há maior agressividade de manifestação 

doença. Há uma relação entre pacientes com histórico de 

tabagismo e uma maior expressão de metaloproteinases da 

matriz (MMP) 2 e 9, proteínas que são participantes do 

processo de degradação da matriz extracelular e da migração 

celular. Em pacientes com carcinoma epidermóide de cabeça e 

pescoço, o tabaco foi associado a mutações da proteína p53, 

aumentando a atividade mitótica da célula e oferecendo 

resistência a apoptose da mesma. Pacientes fumantes exigem 

um maior gerenciamento do tratamento e maiores e mais 

constantes avaliações (FEGHALI et al., 2019).    

Dependendo da dose, o tabagismo está associado a um 

risco três vezes maior, tanto na progressão (tempo entre 

diagnóstico e a metástase ou recidiva do tumor) de tumores 

quanto na redução da sobrevida dos portadores e na sobrevida 

do câncer em estágio inicial em cavidade oral, laringe e faringe 

(FRIEMEL et al., 2016). 

Além disso, o tabagismo apresenta grande impacto 

negativo na qualidade de vida das pessoas, e tanto fumantes 

ativos quanto fumantes passivos estão em risco de 
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desenvolverem o câncer bucal. A fumaça exalada pelo fumante 

é a corrente primária ou principal, corresponde a 25% de 

fumaça de tabaco presente nos ambientes, e aquela resultante 

da queima da ponta do cigarro ou qualquer outro produto 

derivado do tabaco é a corrente secundária. Esta corrente 

secundária que é produzida pela combustão do cigarro 

corresponde aos restantes 75%, e contém maiores 

concentrações de todos os componentes carcinogênicos do 

tabaco. Em decorrência disso, a fumaça inalada pelos fumantes 

passivos é responsável por grande parte das doenças 

relacionadas ao tabaco incidentes nestes indivíduos (WUNSCH 

et al., 2010), já que inalam as mesmas substâncias tóxicas, 

como monóxido de carbono, nicotina, amônia, cetonas, 

formaldeído (FREEDMAN et al., 2015; WHITEMAN et al., 

2015).  

Os riscos do tabagismo atual são considerados 

semelhantes entre homens e mulheres, devido aos padrões de 

fumo que se tornaram semelhantes com o passar dos anos. 

Mudanças generalizadas no processo de construção do cigarro 

podem ter afetado o comportamento de fumar e a distruibuição 

dos agentes cancerígenos presentes na fumaça, influenciando 

na associação entre o tabagismo com alguns tipos de câncer e 

riscos constantes (FREEDMAN et al., 2015).  

Fumantes ativos possuem níveis mais altos de agentes 

mutagênicos e carcinógenos orais, estando mais susceptíveis a 

alterações do microbioma oral, aumentando assim o risco para 

o câncer de boca. Os indíviduos que pararam de fumar, após 

12 meses, apresentam níveis mutagênicos e carcinogénicos 

comparáveis ao de não fumantes. A cessação do fumo reduz o 

risco de desenvolvimento de câncer (FRENCH et al, 2018).  
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A localização anatômica também interfere diretamente 

no desenvolvimento clínico do câncer. O câncer de base da 

língua é considerado o mais agressivo, devido sua localizaçao 

estar mais susceptível aos carcinógenos da fumaça do cigarro. 

Na língua, por ser uma área com alta vascularização, também 

é facilitada a ocorrência de metástase, levando a um pior 

prognóstico. O câncer de língua apresenta casos em estágios 

mais avançados, pelo seu diagnóstico mais tardio, 

diferentemente do câncer de lábio, diagnosticado mais 

precocemente, por estar em uma localização mais acessível e 

com melhor visibilidade. Já o câncer de orofaringe possui a 

segunda maior taxa de diagnóstico em estágios avançados, por 

ser esta área também de dificil acesso e visibilidade. A maior 

agressividade do câncer de boca em fumantes ocorre devido ao 

aumento da permeabilidade da membrana, consequentemente 

uma maior exposição do conteúdo intracelular ao tabaco. O 

marcador inflamatório Cox 2, que geralmente está relacionado 

á agressividade das neoplasias, é mais frequente nos fumantes 

(BEZERRA et al., 2018).  

Há diversas variáveis associadas ao aumento de 

sobrevida dos pacientes com câncer de boca e faringe, como a 

idade, o diagnóstico precoce ou tardio, nível socioeconômico, 

hábito de fumar, as características clínicas do tumor, como o 

local anatômico, estado de diagnóstico e tratamento.  Além 

disso, o tabagismo diminui a sobrevida dos paciente com 

câncer de boca e faringe, principalmente em populações de 

baixo nível socioeconômico. A cessação do uso do tabaco é 

essencial a saúde dos fumantes, embora muitos fumantes 

tenham tentado parar de fumar, as taxas de sucesso são 

relativamente baixas (GUO et al., 2015).  
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Atualmente os jovens experimentam o tabaco em idade 

cada vez mais precoce, isso mostra a necessidade de 

campanha antitabagistas nas escolas, para que esses jovens 

não desenvolvam esse hábito, visto que hábitos de longas 

datas são difíceis de cessar, e a maioria dos fumantes tem 

dificuldade em parar logo após a primeira tentativa. Dentre os 

efeitos adversos do tabagismo na cavidade oral, além das 

neoplasias malignas, podem-se citar o manchamento dos 

dentes e restaurações dentárias, halitose, distúrbios do paladar 

e do olfato, comprometimento da cicatrização de feridas e 

doença periodontal. O câncer de boca na maioria das vezes é 

descoberto em estágio avançado devido a dificuldade de auto 

inspeção da mucosa oral no dia a dia, a avaliação dos tecidos 

orais geralmente se restringe ao dentista durante o exame 

odontológico de rotina (KOMAR et al., 2018).  

 A inflamação é um dos principais processos que 

contribuem para os danos no tecido oral induzido pela fumaça 

do cigarro, por haver indução da expressão de mediadores 

inflamatórios, como as MMPs, que promovem destruição do 

tecido periodontal, as lesões de cárie radicular, desordens de 

ATM, além de metástases em alguns tipos de tumores. O fumo 

induz estresse oxidativo  que provoca excesso de radicais 

livres, fator considerado crítico em muitas doenças bucais 

(ZANETTI et al., 2018, 2019). 

Há uma associação entre o uso do tabaco e baixa 

higiene oral, o tabagismo causa desequilíbrio na microbiota 

oral, diminuindo o número de microrganismos protetores da 

mucosa, favorecendo o início e a evolução da cárie dentária. A 

baixa higiene oral entre fumantes é responsável pela formação 

de placa, trazendo impactos na saúde bucal, como na 

periodontite (GORDAN et al., 2014).   
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O hábito de fumar pode ser responsável por 

aproximadamente 50% dos casos de periodontite encontrados 

entre indivíduos adultos (SUSIN et al., 2004). O tabagismo está 

associado ao aumento na profundidade de sondagem, perda de 

inserção clínica, perda óssea alveolar e perda dentária (AAP, 

2005; TOMAR et al., 2000).  

Fumantes tem maior prevalência de bactérias 

periodontopatogênicas em relação a indivíduos que 

apresentam gengiva saudável, com aumento considerável de 

bactérias do complexo vermelho, que estão associadas á 

doença periodontal. O hábito de fumar pode promover 

mudanças que tornam o ambiente oral e gengival mais 

favorável ao crescimento de algumas espécies de bactérias, 

enquanto para outras espécies, essas mudanças torna o 

ambiente menos favorável ao crescimento. Devido a este fato, 

fumantes apresentam esgotamento de bactérias consideradas 

benéficas, e enriquecimento da microbiota subgengival com 

espécies patogênicas. Pacientes com periodontite crônica, não 

fumantes, as bactérias são responsáveis pelo papel principal na 

patogenia, causando placa subgengival, enquanto que nos 

fumantes, o tabagismo é o principal responsável, causando 

alterações nos tecidos gengivais e nos sulcos gengivais. Os 

fumantes tem menores quantidades de imunoglobulina G, 

(anticorpo responsável pela memória específica contra 

determinado antígeno), contra as bactérias subgengivais 

(KARASNEH et al., 2017).  

O cigarro também pode aumentar o potencial 

mineralizante da saliva, acarretando maior deposição de 

cálculo, consequentemente um maior risco de desenvolver 

doenças periodontais graves. A nicotina causa vasoconstrição 

do tecido gengival, reduzindo o sangramento e causando uma 
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diminuição do fluido gengival crevicular que é um marcador 

bioquímico da doença periodontal, essa diminuição causa 

prejuízos da resposta imunológica ao crescimento bacteriano 

nos tecidos dentinários. A vasoconstrição gengival leva á 

inibição dos primeiros sinais de gengivite (TATULLO et al., 

2016).  

O fluxo sanguíneo para as gengivas fica diminuído pelo 

tabagismo, consequentemente há diminuição de oxigênio e 

nutrientes, impedindo que estas se mantenham saudáveis, 

deixando-as assim mais vulneráveis a infecções bacterianas. 

Fumantes com doenças periodontais devem ser avaliados 

regularmente por um profissional para obter o tratamento de 

rotina e melhorar sua higiene bucal (MUNDIANY, 2019).  

Apesar disso, o tabagismo não deve ser considerado o 

principal fator de risco para a doença periodontal, e sim um fator 

modificador, já que existem outros fatores mais relacionados 

como a presença de biofilme, além de fatores genéticos, 

condições sistêmicas, entre outros (PETRUŢIU, 2014).  

A exposição à fumaça do tabaco acarreta disfunção das 

glândulas salivares, e consequente hipossalivação, além de 

redução da resposta imune inata e desequilíbrio da microbiota 

oral, devido à capacidade reduzida de bactérias autóctones, 

que são responsáveis por controlar o sistema imunológico e 

prevenir infecções patogênicas. A fumaça também pode 

desencadear alterações funcionais e estruturais na saliva e no 

ambiente oral, com mudanças morfológicas nas glândulas 

salivares e disfunção das mesmas, acarretando hipossalivação 

(VALLÉS et al., 2018).  

Junta-se a isso, a maior negligência dos fumantes em 

relação à adesão de medidas de autocuidado oral, manutenção 

do estado saudável da boca, negligenciando sua higiene oral, 
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se comparados a não fumantes. Poucos fumantes relatam uso 

de creme dental com flúor regularmente, uso de fio dental e 

escovação dos dentes pelo menos duas vezes ao dia, o 

tabagismo é desfavorável á saúde oral (GHASEMI et al., 2015).  

 

CONCLUSÕES  

 

O tabagismo é um problema de saúde pública de âmbito 

mundial que afeta a qualidade de vida, sem distinção de sexo, 

afetando grande amplitude etária e indivíduos de diferentes 

níveis econômicos, podendo acarretar diversos danos, tanto na 

saúde oral, quanto sistêmica.  

Na cavidade oral, o tabaco é um dos principais fatores 

responsáveis pelo carcinoma epidermóide, sendo apontado 

também como fator causador da halitose, doença periodontal, 

manchamento dental, desequilíbrio da microbiota oral, evolução 

cárie dental e até mesmo alterações salivares.  

Autoridades sanitárias devem focar na prevenção do 

tabagismo, através de ações que visem a informar a população 

sobre os males causados pelo tabaco e assim sensibilizá-los a 

uma mudança de comportamento. Também devem apresentar 

mais programas de intervenção e de controle do tabagismo, 

focando principalmente na implantação de mais ambientes 

restritos a fumantes, proibir o fumo em ambientes públicos, em 

especial ambientes com crianças, proibir publicidades e 

patrocínio de produtos que contenham tabaco, e mais normas 

para diminuição do acesso ao produto, com maior fiscalização.    
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RESUMO: O Carcinoma epidermoide (CE) é a neoplasia 
maligna mais comum da cavidade oral, representando 90% de 
todos os casos nesta localização. O processo de carcinogênese 
representa a transformação de uma célula normal em uma 
maligna, devido a alterações genéticas cumulativas, 
influenciadas pela predisposição genética do paciente e/ou 
fatores ambientais.  No que concerne a iniciação tumoral, 
estudos propõem que subpopulações celulares com 
propriedades auto-renovação e diferenciação sejam as 
responsáveis por eventos relacionados ao surgimento, recidiva 
e metástase tumoral. Estas células caracterizam-se por 
expressar diversos marcadores, muitos dos quais associados 
ao processo de embriogênese, momento em que as células 
apresentam menor grau de diferenciação. Aliado ao fenótipo de 
desdiferenciação celular das células-tronco tumorais, o 
processo de transição epitélio-mesênquima consiste na 
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transformação do fenótipo epitelial em um fenótipo 
mesenquimal a fim de facilitar a migração, invasão e metástase 
tumoral. Diversas pesquisas com carcinoma epidermoide oral e 
de cabeça e pescoço tem sido realizadas a fim de estabelecer 
ligações entre estas propriedades das células malignas de 
forma a propor que as células-tronco tumorais seriam as 
responsáveis pela metástase e recidiva por adquirirem 
propriedades mesenquimais, elucidando as vias de 
desenvolvimento do câncer oral. Estes estudos têm como 
finalidade descobrir possíveis alvos terapêuticos específicos 
para cada neoplasia, já que o tumor segue um curso único em 
cada indivíduo. 
Palavras-chave: Carcinoma epidermoide oral. Células-tronco 
tumorais. Transição epitélio mesênquima. 
 

INTRODUÇÃO 

 

O Carcinoma epidermoide (CE), também denominado de 

Carcinoma de células escamosas ou Carcinoma espinocelular, 

caracteriza-se como a neoplasia maligna mais prevalente em 

cavidade oral, representando 90% de todos os casos de câncer 

nesta localização (KHAMMISSA et al., 2014). O Carcinoma 

epidermoide oral (CEO) envolve as regiões de lábio e cavidade 

oral (mucosa jugal, gengiva, palato duro, língua e assoalho de 

boca) e resulta de fatores etiológicos extrínsecos e intrínsecos 

agindo em associação (NEVILLE et al., 2016). Entre os fatores 

extrínsecos estão o uso de tabaco e álcool e a exposição à 

radiação UV, enquanto os intrínsecos incluem o desequilíbrio 

alélico relacionado a genes supressores de tumor, oncogenes 

e enzimas que metabolizam carcinógenos, bem como hábitos 

alimentares e deficiência imunológica (RAM et al., 2017). 
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A transformação maligna resulta de uma desregulação 

cumulativa dos mecanismos de crescimento e morte celular. No 

processo de carcinogênese, a instabilidade genômica reflete a 

propensão e a suscetibilidade do genoma adquirir várias 

alterações, dentre elas citam-se, a ativação de mutações ou à 

amplificação de oncogenes, que promovem a sobrevivência e 

proliferação das células tumorais, bem como a inativação de 

genes supressores de tumores, envolvidos na inibição da 

proliferação celular (ALI et al., 2017). Tem sido crescente o 

número de evidências que suportam um modelo hierárquico na 

carcinogênese o qual propõe que o desenvolvimento, 

crescimento e metástase do câncer são guiados por uma 

pequena população de células-tronco tumorais (CTT) (RAM et 

al., 2017). Estas constituem um grupo heterogêneo de células 

altamente tumorigênicas que exibem a capacidade de se 

multiplicar de forma assimétrica, resultando em células com 

capacidade de auto-renovação e pertencentes a subgrupos 

menos indiferenciados pela escala hierárquica (BAILLE et al., 

2017). Desse modo, ressalta-se a importância em estudar 

genes associados à embriogênese e tumorigênese (BAILLE et 

al., 2017). 

 A transição epitélio-mesênquima (TEM) é um processo 

caracterizado por baixa expressão de marcadores epiteliais e 

alta expressão de marcadores mesenquimais (CHEN et al., 

2014). Através desse mecanismo, células epiteliais que 

apresentavam propriedades de adesão entre si, passam a 

adquirir um fenótipo mesenquimal que lhes confere a 

característica de migração individual (TSAI et al., 2014). No 

conceito do câncer, a TEM é considerada como um passo 
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fundamental na progressão da metástase de células tumorais 

(CHEN et al., 2014). 

 Recentemente, a interação entre TEM e células-tronco 

tumorais tem sido uma área de pesquisa com hipóteses a serem 

elucidadas. Pesquisas têm demonstrado que a TEM pode 

promover propriedades de pluripotência em células tumorais de 

mama (GENG et al., 2014). Além disso, este programa também 

tem sido associado a manutenção da propriedade de células 

responsáveis pelo início de tumores em CEO (ZIDAR et al., 

2018). Estudos tem relacionado a expressão de OCT4 a 

diversos marcadores de TEM, como Slug, N-caderina e E-

caderina, bem como ao processo de metástase em CEOs e em 

câncer de pulmão (CHEN et al., 2014; TSAI et al., 2014). No 

entanto, poucos estudos têm evidenciado a relação do OCT4 

com o Twist, cuja sobre-expressão também está associada a 

TEM (IZADPANAH et al., 2017). 

A proteína twist modula muitos genes alvos através de 

elementos-E-box responsivos (domínio ligante), associando-se 

ao processo de metástase tumoral (ZHU et al., 2016). A sobre-

expressão ectópica de Twist aumenta a capacidade invasiva e 

metastática de células cancerosas humanas, promovendo a 

baixa regulação de E-caderina e a consequente indução de 

TEM (ZHU et al., 2016; ILLAM et al, 2017). 

Diante do exposto, esta revisão visa discutir o papel das 

células-tronco tumorais, bem como do programa de transição 

epitélio-mesênquima no processo de patogênese do Carcinoma 

epidermoide oral, estabelecendo a relação entre as proteínas 

OCT4 e Twist. 

 

MATERIAIS E MÉTODO 
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O presente estudo caracteriza-se como revisão de 

literatura, a qual objetivou analisar retrospectivamente estudos 

e revisões que discutam sobre células-tronco tumorais, 

transição epitélio-mesênquima e a ligação entre ambos em 

carcinoma epidermoide oral e de cabeça e pescoço. 

Para a busca dos artigos, foram utilizadas as bases 

eletrônicas PubMed, Scopus e Web of Science, em que foram 

selecionados artigos publicados entre o período de janeiro de 

2014 e outubro de 2019. Para a localização dos artigos, foram 

utilizados os descritores “Cancer stem cells” e “Epithelial 

mesenchymal transition” de forma separada e, posteriormente, 

realizou-se o agrupamento dos descritores: Cancer stem cells 

AND Epithelial mesenchymal transition AND Oral squamous 

Cell carcinoma OR Head and neck squamous Cell carcinoma.  

Os critérios de inclusão dos artigos foram: artigos em 

inglês, que discutiam as propriedades gerais das células-tronco 

tumorais e do processo de transição epitélio-mesênquima além 

de artigos que estabeleciam correlações entre estes dois 

processos em carcinoma epidermoide oral e de cabeça e 

pescoço. Foram excluídos: casos clínicos. 

Os estudos selecionados nas bases de dados foram 

pesquisados e analisados por dois revisores (D. A. C. S. e J. L. 

M. S.) de forma independente, inicialmente pelo título e 

posteriormente pelo resumo. Ambos os autores mostraram 

concordância na pré-seleção, e foram selecionados apenas 

artigos em que nenhum avaliador apresentou dúvidas para a 

seleção.  

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
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As células-tronco (CT) são células indiferenciadas, ou 

não especializadas, cuja principal característica é a sua 

capacidade de divisão celular assimétrica, em que uma célula-

filha dá origem a um clone comprometido que tem a capacidade 

de proliferar e se diferenciar (capacidade de multipotência), 

enquanto a outra célula-filha permanece indiferenciada, 

contribuindo para a manutenção a longo prazo da população de 

CT (capacidade de auto-renovação) (SAITO et al., 2015; 

LUCAS; PEREZ; GALVEZ, 2017). 

O potencial de diferenciação ou a plasticidade de CT é 

sua capacidade de produzir progênies que expressam vários 

fenótipos. A manutenção de muitos tecidos e órgãos é realizada 

por CT específicas do tecido. Em geral, CT se dividem muito 

raramente, mas na presença de estímulo apropriado, como por 

exemplo, uma demanda crescente de células, elas podem 

proliferar e diferenciar. Esta situação é observada, por exemplo, 

nas CT da epiderme (DULAK et al., 2015). 

Como as células-tronco são responsáveis por todo o 

crescimento e renovação normal dos tecidos no organismo, tem 

sido proposto que uma subpopulação de CT no câncer, as 

células-tronco tumorais (CTT), podem ser as responsáveis pela 

iniciação do tumor, proliferação em tumores secundários, 

modulação do microambiente, evasão da apoptose e 

senescência celular (RODINI et al., 2017) 

Esta subpopulação de CTT compartilha muitas 

características de CT normais, incluindo auto-renovação e 

diferenciação em uma população heterogênea de células 

cancerosas, constituída por células progenitoras e células 

cancerosas mais diferenciadas (SIMPLE et al., 2015). A 
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desregulação das principais vias de sinalização celular em CTT, 

tais como Wnt, Notch, Hedgehog, TGF-β, PI3K/Akt/mTOR, 

dentre outras, tem envolvimento com a tumorigênese, uma vez 

que contribui para a desregulação de sua proliferação (ISLAM 

et al., 2015). 

A maioria das neoplasias malignas é composta por uma 

variedade de tipos celulares com distintos fenótipos genéticos, 

epigenéticos e morfológicos, assim como comportamental. 

Atualmente, há dois modelos que podem explicar essa 

heterogeneidade e a patogênese do câncer: o modelo da 

evolução clonal e o das células-tronco tumorais (ISLAM et al., 

2015). 

A hipótese da evolução clonal retrata que as células 

tumorais adquirem ao longo do tempo várias combinações de 

mutações dentro de um tumor. Segundo este modelo, na 

iniciação do câncer uma única célula aleatória, sendo esta 

célula denominada de célula transformada, adquire múltiplas 

mutações e, por consequência, uma seletiva vantagem de 

crescimento sobre as células normais adjacentes. A progressão 

tumoral aumenta a instabilidade genética e a proliferação 

descontrolada, o que permite a produção de células com 

alterações genéticas adicionais e, por conseguinte, com novas 

características comportamentais. Casualmente, estas células 

podem deixar um grande número de descendentes. Novas 

mutações podem proporcionar resistência a terapias e 

insensibilidade ao sinal apoptótico. Assim, novas 

subpopulações com variadas células podem ser formadas e 

outras subpopulações podem sofrer redução, resultando na 

heterogeneidade do câncer. Através deste processo, qualquer 

célula tumoral pode potencialmente se tornar invasiva e causar 
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metástase ou tornar-se resistente às terapias e causar 

recorrência (VLASHI; PAJONK, 2015). 

Por outro lado, a teoria de células-tronco tumorais é um 

conceito progressivo que elucida vários fatores relacionados à 

biologia celular de câncer humano. Esta hipótese descreve que 

um subconjunto particular de células cancerígenas com 

propriedades de CT, denominadas "células-tronco tumorais" 

podem levar à iniciação, progressão e recorrência do câncer. 

Tais células apresentam como característica a auto-renovação 

indefinida e a capacidade de se diferenciar em diferentes 

linhagens de células, propriedades de CTA normais. Esta auto-

renovação e diferenciação por sua vez, geraria todos os tipos 

de células cancerígenas e, por consequência, a 

heterogeneidade do câncer. Simultaneamente, as outras 

células tumorais diferenciadas em um câncer não teriam a 

capacidade ilimitada de auto-renovação e não poderiam se 

diferenciar para produzir todos os tipos de células 

cancerígenas, dividindo-se de forma simétrica (DAWOOD et al., 

2014). 

A origem das CTT pode ser explicada por três teorias 

diferentes. O primeiro modelo postula que CT normais 

específicas de tecido sofrem várias alterações genéticas e 

epigenéticas para originar CTT. Este modelo ganha significado 

devido ao fato de que CT normais e cancerígenas 

compartilharem atributos como auto-renovação e resistência a 

medicamentos, embora difiram em sua capacidade de 

proliferação desregulada, invasão e propriedades metastáticas. 

Um segundo modelo afirma que as CTT são originárias de CT 

que adquirem um fenótipo pré-canceroso durante o estágio de 

desenvolvimento propriamente dito. Por último, a terceira teoria 
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parte do pressuposto que as CTT originam-se de células 

tumorais maduras que sofrem desdiferenciação em uma CT 

através de modificações nas vias de sinalização e mecanismos 

regulatórios (Figura 1) (SIMPLE et al., 2015). 

 

 

Figura 1. Representação esquemática das três teorias sobre a origem de 

células-tronco tumorais. Fonte: Adaptado de SIMPLE et al. (2015).  

A carcinogênese oral requer um processo de vários 

passos que leva a transformação de uma célula normal em uma 

célula cancerosa. Dentro da mucosa oral, em que as células 

epiteliais diferenciadas têm uma alta taxa de renovação (14 

dias) é provável que as CT normais, tenham uma maior 

possibilidade de acumular as alterações genéticas necessárias 

para a transformação maligna. Tais alterações afetam a 

progressão do ciclo celular, mecanismos de reparo do DNA, 

diferenciação e apoptose e podem ser causadas por mutações 
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aleatórias, por exposição a agentes cancerígenos químicos ou 

físicos, ou por erros nos processos de reparo do DNA (FELLER 

et al., 2013; SIMPLE et al., 2015). O acúmulo de mudanças 

genéticas adicionais em queratinócitos pré-cancerígenos 

transformados pode conferir-lhes um domínio de crescimento 

sobre as células vizinhas normais, resultando em sua maior 

representação no epitélio afetado. Isso cria um campo de 

epitélio apresentando uma pré-cancerização (FELLER et al., 

2013).  Esta hipótese pode ser confirmada pela observação 

recente de que a exposição à nicotina na mucosa oral, a longo 

prazo, pode levar a uma alta regulação do marcador de células-

tronco tumorais ALDH, sugerindo uma possível indução de 

comportamento de CTT devido à agressão deste carcinógeno 

(SIMPLE et al., 2015). 

Diversos marcadores de CTT, como, por exemplo, 

ALDH, CD44, Bmi-1, CD133, OCT4, NANOG, SOX2, CD24, 

Snail, Twist, Keratin 14, Msi-1, Lgr5 e c-Met têm sido 

identificados como passíveis de utilização para a informação 

diagnóstica e prognóstica em câncer de pulmão, mama, 

gástrico, leucemia, carcinomas de cabeça e pescoço, dentre 

outros (DAI et al., 2014; PAPAGERAKIS et al., 2014). Nenhum 

marcador foi demonstrado como padrão ouro para identificar 

células-tronco tumorais. É provável que estas existam em uma 

sobreposição de hierarquia de populações de células que 

podem expressar marcadores de células-tronco embrionárias 

como OCT4, NANOG, SOX2, SALL4, STAT3, assim como 

CD44 e o marcador de células epiteliais p63, sugerindo um 

fenótipo diverso. Consequentemente, a maioria das pesquisas 

de caracterização das CTT depende do uso de combinações 

desses marcadores (BAILLIE et al., 2016). 
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Recentemente, verificou-se que CTT são resistentes à 

radioterapia e à quimioterapia, o que poderia explicar a recidiva 

do câncer, visto que, sua presença em quantidades mínimas 

não eliminadas pelo tratamento, pode recompor um tumor. 

Além disso, os tratamentos terapêuticos podem provocar 

mutações genéticas e a expansão dessas células, resultando 

em uma resistência adquirida pela terapia. Logo, identificar as 

vias moleculares que mantêm as CTT, bem como caracterizar 

o seu fenótipo constituem etapas essenciais para a eficácia dos 

tratamentos e para a erradicação definitiva do câncer (RYCAJ; 

TANG, 2014). 

No tocante às pesquisas das células-tronco tumorais em 

carcinoma epidermoide oral, a transição epitélio-mesênquima 

tem sido um evento bastante estudado, caracterizando-se pela 

alteração da expressão de componentes estruturais epiteliais 

por componentes mesenquimais que tornam viável a perfusão 

das células neoplásicas epiteliais pelos tecidos adjacentes 

(CHEN et al., 2017). Esse processo pode ser induzido em 

microambiente hipóxico que é comum às células neoplásicas 

(ANGADI et al., 2016).  

A TEM regula amplamente a invasão e metástase, já que 

a ocorrência desta durante a progressão do tumor permite às 

células do tumor ainda não invasivo, adquirir a capacidade de 

infiltrar os tecidos vizinhos e consequentemente enviar 

metástases para locais distantes. A evidência mais convincente 

para o envolvimento de TEM na oncogênese é a capacidade 

dos seus marcadores de induzir agressividade tumoral 

(DIEPENBRUCK; CHRISTOFORI, 2016). 

Moléculas de adesão celular, pertencentes à classe de 

caderinas e cateninas têm um papel fundamental tanto na 
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adesão célula-célula quanto nas junções de células-matriz 

extracelular. Como o processo de invasão exige um 

comportamento agressivo das células tumorais epiteliais, estas 

tornam-se capazes de enfraquecer ou perder esta adesividade 

a fim de desenvolver (LAMOUILLE; DERYNCK, 2014). 

Moléculas de adesão celular, pertencentes à classe de 

caderinas e cateninas têm um papel fundamental tanto na 

adesão célula-célula quanto nas junções de células-matriz 

extracelular. Como o processo de invasão exige um 

comportamento agressivo das células tumorais epiteliais, estas 

tornam-se capazes de enfraquecer ou perder esta adesividade 

a fim de desenvolver motilidade (LAMOUILLE; DERYNCK, 

2014). 

Na última década, grupos de pesquisadores têm 

identificado muitas vias de sinalização e fatores de transcrição 

específicos que induzem a TEM e a invasão e metástase de 

carcinomas, tais como: as vias do TGFβ, WNT e Tirosina-

quinase, bem como a transcrição dos fatores Snail, Slug, ZEB, 

E47, e Twist que suprimem a expressão da E-Caderina 

(HEUBERGER; BIRCHMEIER, 2010). 

Diante do exposto, têm sido postulados “Hallmarks” para 

a TEM. As células que se apresentam neste processo 

apresentam perda de expressão ou função da E-caderina e 

reduzida abundância de proteínas de junção estreita, como 

zona occludens 1 (ZO-1) e occludina, bem como aumento 

concomitante de típicos marcadores de células mesenquimais, 

tais como vimentina, fibronectina, proteína específica de 

fibroblasto 1 (FSP-1), α-actina do músculo liso (α-SMA) e N-

caderina. A perda de uniões aderentes entre as células 

desencadeia uma mudança na composição do citoesqueleto 



INTERAÇÃO ENTRE TRANSIÇÃO EPITÉLIO-MESÊNQUIMA E CÉLULAS-

TRONCO TUMORAIS EM CARCINOMA EPIDERMOIDE ORAL E DE CABEÇA E 

PESCOÇO 

 

558 
 

que altera a polaridade celular para formar um fenótipo 

fusiforme. Estas células clivam e invadem a lâmina basal e 

migram ao longo de uma matriz recém formada de fibronectina 

e colágeno de tipo I. Logo, ao longo deste processo, a presença 

de biomarcadores epiteliais é reduzida, enquanto a dos 

marcadores mesenquimais prevalecem (GONZALEZ; MEDICI, 

2014). 

Com o objetivo de esclarecer a participação do Twist na 

carcinogênese oral, Silva et al. (2014) realizaram um estudo 

que consistia de análise imuno-histoquímica bem como de um 

experimento in vitro. Nesta primeira parte foi utilizada uma 

amostra composta por tecidos parafinados de mucosa oral 

normal, leucoplasia e CEO. Já o procedimento in vitro, envolveu 

linhagens de células de CEO e de queratinócitos normais. O 

perfil imuno-histoquímico evidenciou diferenças 

estatisticamente significativas na expressão do Twist e da E-

caderina entre mucosa oral normal e displasias epiteliais, sendo 

evidenciado o aumento dos níveis de Twist e a diminuição da 

E-caderina ao longo do processo de carcinogênese, 

principalmente em estágios iniciais. Além disso, o Western-blot 

e a análise de imunofluorescência mostrou diferenças 

estatisticamente significativas na expressão de Twist e E-

caderina entre queratinócitos normais e linhagens celulares de 

CEO, sugerindo que a baixa regulação de E-caderina ocorre de 

forma dependente do Twist em CEO. 

Diante da possibilidade das células-tronco tumorais 

adquirirem o fenótipo mesenquimal através do processo de 

TEM de forma a facilitar a invasão e a mestástase em 

Carcinoma epidermoide oral e de cabeça e pescoço, diversos 

estudos laboratoriais tem sido realizados a fim de esclarecer as 
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proteínas e os mecanismos epigenéticos envolvidos, dentre 

estes os miRNAs.  

O estudo recente de Izadpanah et al. (2017) demonstrou 

que a sobre-expressão ectópica do Twist em linhagens de 

células derivadas de carcinoma epidermoide de esôfago induziu 

o aumento da expressão do gene do OCT4, marcador 

relacionado a pluripotência celular. Os autores sugeriram que a 

proteína ETS2 pode agir como um link entre a expressão de 

ambos os genes estudados, porém a via pela qual estes genes 

e suas respectivas proteínas interagem, permanece incerta. 

Em 2016, Yu et al. observaram que células derivadas de 

Carcinoma epidermoide oral, com alta expressão de ALDH, 

apresentavam baixos níveis de expressão do miRNA204 que 

regula negativamente a transcrição do gene do Slug e Sox4. 

Logo, os baixos níveis deste miRNA resultaram no aumento da 

expressão destes genes, favorecendo a transição epitélio-

mesênquima. Este estudo realizou experimentos in vitro e in 

vivo. Os ratinhos com tumores orais cujas células 

apresentavam este mesmo fenótipo apresentavam maior 

índices de metástase e pior sobrevida em comparação ao que 

apresentavam tumores com fenótipo negativo para ALDH. 

Também realizando experimentos in vitro e in vivo, Chen 

et al. (2018) investigaram a proteína denominada receptor de 

TNF associada ao fator 6 (TRAF6). Os autores descobriram que 

tecidos derivados de carcinomas de cabeça e pescoço que 

apresentavam uma alta expressão do gene TRAF6 estavam 

associados ao pior prognóstico do paciente. Além disso, 

quando era realizado o silenciamento do gene do TRAF6 em 

células neoplásicas derivadas de uma linhagem de carcinoma 

de cabeça e pescoço, havia uma diminuição nos níveis de 
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expressão de CD44, ALDH1, KLF4 e SOX2, proteínas 

relacionadas a manutenção das propriedades de CTT, além da 

sub-regulação na expressão de Vimentina, Slug e N-caderina. 

Os resultados indicaram a participação desta proteína em 

ambos os processos, além de sugerir um possível alvo 

terapêutico nos casos de tumores positivos para TRAF6. 

Curiosamente, o estudo de Andrade et al., 2017 teve 

como objetivo avaliar o fenótipo de tumores com alta expressão 

para o marcador CD44 em comparação a tumores não 

manipulados (wilde type). Os pesquisadores observaram que 

nos casos com alta expressão para CD44 havia uma sub-

regulação do Nanog e Bmi-1, sugerindo que há subpopulações 

diferentes de CTT a depender do nível de desdiferenciação 

celular, e que a subpopulação de CD44 seria a responsável 

pela iniciação das propriedades de pulripotência. Além disso, os 

baixos níveis de Slug e Snail e altos níveis de E-caderina 

encontrados nos tumores com alta expressão de CD44 em 

relação ao wilde type, indicam que o processo de TEM não é 

ativado nos estágios iniciais de desdiferenciação de células 

tronco tumorais. 

 

CONCLUSÕES  

 

Em decorrência da alta prevalência em cavidade oral 

dentre as neoplasias malignas, entender o processo de 

carcinogênese em carcinoma epidermoide nesta localização, 

tem sido um constante desafio. Além disso, o fato desta 

neoplasia apresentar diferentes prognósticos, estimula as 

pesquisas em vias celulares que poderiam estar relacionadas a 

determinado comportamento clínico.  
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Com base na teoria de que tumores poderiam originar-

se de células com propriedades de pluripotência e que a 

migração destas células ocorreria através do processo de TEM, 

pesquisas em CEO e de cabeça e pescoço tem sido realizadas 

com o intuito de correlacionar os mais diversos marcadores 

envolvidos nestes dois processos e elucidar um possível alvo 

terapêutico. No entanto, dada a diversidade de vias, proteínas 

e fatores epigenéticos envolvidos, as pesquisas têm sugerido 

alvos terapêutico muito específicos que podem ser favoráveis 

ou não a determinados casos. Mais pesquisas são necessárias 

a fim de continuar elucidando os mecanismos de patogênese 

de Carcinoma epidermoide oral e de cabeça e pescoço. 
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RESUMO: Dentre as doenças sexualmente transmissíveis, a 
sífilis é uma das patologias que têm maior taxa de incidência 
em todo planeta. Segundo a Organização Mundial da Saúde 
(OMS), acomete cerca de 12 milhões de pessoas no mundo, 
sendo 900 mil no Brasil. Diante disso, o presente estudo 
objetivou evidenciar as manifestações bucais desta condição e 
o papel do cirurgião-dentista nas diversas etapas do processo 
diagnóstico e terapêutico, por meio de uma revisão 
sistematizada da literatura disponível nas bases de dados 
Google Acadêmico, PubMed e SciELO. Apesar da via sexual 
ser a mais comum, outras vias de contaminação também 
existem, sendo elas parenteral e vertical. É uma doença 
sistêmica, curável, causada pela bactéria Treponema pallidum 
e que apresenta diversas manifestações clínicas. Estas 
manifestações dependem do estágio clínico da doença sífilis, 
sendo então classificada como sífilis primária, secundária e 
terciária. A sífilis secundária é a que mais causa repercurssões 
orais. Apesar da evolução científica quanto as formas de 
prevenção e tratamento, ainda há uma progressão de novos 
casos, potencializando o que já é um problema de saúde 
pública mundial. Por essa razão, o cirurgião-dentista deve estar 
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preparado para reconhecer as manifestações orais e sistêmicas 
desta patologia para oferecer ao paciente infectado um prévio 
e correto diagnóstico que, consequentemente, irá resultar em 
um tratamento precoce, melhor prognóstico e condições de 
saúde.  
Palavras-chave: Sífilis, Manifestações orais, Diagnóstico. 
 

INTRODUÇÃO 

 

A sífilis é uma das doenças mais comumente notificadas 

e tornou-se problema de saúde pública em razão da sua alta 

indicência. Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), 

acometeu pelo menos 12 milhões de pessoas por ano no 

mundo. No Brasil, novos dados são publicados a cada ano pelo 

Ministério da Saúde (MS) em conjunto com a Secretaria de 

Vigilancia em Saúde (SVS) e Sistema de Informação de 

Agravos de Notificação (SINAN) por meio de boletins 

epidemiológicos. Os dados advêm de notificações que devem 

ser feitas pelos serviços públicos e privados de municípios e 

estados de todo território nacional, mediante a Portaria de 

Consolidação nº 4, de 28 de setembro de 2017, atual vigente 

que define a Lista Nacional de Notificação Compulsória de 

doenças, agravos e eventos de saúde (SECRETARIA DE 

VIGILÂNCIA EM SAÚDE; MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2019). 

A sífilis é uma doença de origem bacteriana causada 

pela Treponema pallidum, bactéria espiroqueta anaeróbia 

gram-negativa. Tem caráter sistêmico, apresentando variáveis 

quanto suas vias de contaminação e estágios de infecção, os 

quais irão determinar os sinais e sintomas que serão 

apresentados em cada indivíduo. Quanto às vias de 

contaminação, esta infecção é transmitida principalmente pelo 
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ato sexual desprotegido, mas também pode ser transmitida 

pelas vias verticais (sendo classificada de sífilis congênita) e 

parenterais (através do contato direto com a mucosa, sangue 

ou saliva de pacientes infectados), sendo esses classificados 

como sífilis adquirida, assim como a transmissão sexual. 

(KALININ, 2015; ANDRADE et al., 2018). 

Quanto ao estágio de infecção, o Ministério da Saúde e 

a OMS preconizam a classificação de acordo com 

características clínicas, imunológicas e histopatológicas em três 

fases: primária, secundária e terciária. Para fins de tratamento, 

a sífilis é classificada em recente, com menos de um ano e 

tardia. (KALININ, 2015; ANDRADE et al., 2018). A presença de 

lesões orais pode ser um dos primeiros sinais clínicos de 

manifestação da doença. (COSTA; RESTON, 2018).  

Contudo, o objetivo desta pesquisa é apresentar as 

manifestações clínicas bucais da sífilis e enfatizar a importância 

do conhecimento do cirurgião-dentista frente a essa patologia, 

para que então sejam tomadas as decisões terapêuticas 

adequadas. 

 

MATERIAIS E MÉTODOS 

 

 O presente estudo foi feito através de uma pesquisa de 

literatura realizada nas bases de dados: Google Acadêmico, 

PubMed e SciELO. Os descritores utilizados para a busca 

foram: Sífilis AND Manifestações orais AND Diagnóstico, não 

havendo restrições quanto ao tipo de estudo. Tais descritores 

foram extraídos do Portal de Descritores das Ciências da Saúde 

(DECs). 
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Foi utilizada uma janela temporal entre 2015 e 2019 

como um dos critérios de pesquisa em todas as bases de 

dados. Nas plataformas SciELO e PubMed não houve 

restrições quanto ao idioma, ao contrário do Google Acadêmico, 

onde foi selecionado apenas artigos em português como forma 

de moderar o numeroso resultado de 535 trabalhos. Após ser 

filtrado apenas artigos em português, 16 estudos foram 

exibidos, os quais 9 artigos foram excluídos por não condizerem 

com o tema, resultando em 7 artigos que continham relevância 

científica para esta pesquisa. 

Já no PubMed, foram encontrados 40 resultados que, 

após a limitação da janela temporal, passou a exibir 8 artigos, 

nos quais apenas 3 foram selecionados para serem incluídos 

no presente estudo.  

Para a base de dados SciELO, foi encontrado 3 artigos 

que, após a limitação da janela temporal, passou à 1 artigo, o 

qual foi selecionado após a leitura completa deste. Portanto, um 

total de 11 estudos seguiram os critérios de seleção e foram 

mantidos para a elaboração da presente pesquisa literária. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

A síflis ou lues como é também nomeada, é uma doença 

sistêmica, infecciosa e de evolução aguda ou crônica que, por 

sua vez, pode atingir qualquer órgão e tecido do corpo, 

incluindo a mucosa oral (SILVA, 2017; CARVALHO; 

FERREIRA, 2019). 

Esta condição é uma infecção causada pela Treponema 

pallidum, bactéria espiroqueta anaeróbia facultativa e não 

classificável pela coloração gram, pois cora fracamente. O T. 
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pallidum apresenta diversas vias de contágio, apresentando 

tropismo positivo para vários orgãos humanos, com implicações 

clínicas complexas. Esses microorganismos têm os seres 

humanos como o único hospedeiro conhecido e não pode 

sobreviver fora de seu hospedeiro natural, por habilidades 

metabólicas limitadas, sendo incapazes de sintetizar seu 

próprio nutriente. Além disso, espiroquetas da sífilis como 

outros treponemas virulentos não podem ser cultivadas in vitro 

(ANDRADE et al., 2017; TEIXEIRA, 2018). 

Quanto a transmissão, pode ser classificada em 

congênita e adquirida. Na sífilis congênita, a bactéria é passada 

de forma vertical, ou seja, da mãe infectada para o feto através 

da via transplacentária e/ou ou pelo contato do bebê com lesão 

genital ativa durante o parto. Já na sífilis adquirida, o indivíduo 

contrai as bactérias através de contato sexual sem uso de 

preservativos com a pessoa previamente infectada, ocorrendo 

a inoculação deste microorganismo em áreas genitais (anal, 

vaginal e peniana) e/ou bucal. A infecção também ocorre em 

razão do contato direto com as lesões muco-cutâneas 

infectantes, fluídos como mucosa e sangue ou por tranfusões 

sanguíneas, o qual este último apresenta baixo risco em 

detrimento ao controle biológico do sangue coletado nos 

centros de doação (SEIBT; MUNERATO, 2016; MEDEIROS, 

2016; SILVA, 2017). 

Adicionalmente Kalinin (2015), afirma que a transmissão 

pode se dá também pelo beijo, quando há cancros ou lesões 

secundárias na boca ou até mesmo por escovas de dentes 

compartilhadas com pessoas infectadas. A infecção também 

pode ocorrer na prática profissional quando não é estabelecida 

a correta biossegurança, salientando a importância do uso 
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adequado de todos os equipamentos de proteção individual 

(EPI) para o profissional de saúde e sua equipe, especialmente 

o cirurgião-dentista, uma vez que a prática odontológica lida, 

frequentemente, com fluídos biológicos. 

 O período de incubação se dá por um tempo médio de 

21 a 30 dias após o contato com o indivíduo infectado, porém 

pode variar de 10 a 90 dias, dependendo do quantidade e 

virulência dos Treponemas e da resposta do hospedeiro 

(ANDRADE et al., 2018). Uma vez abaixo do epitélio, essas 

bactérias se multiplicam localmente e se disseminam através 

da corrente sanguínea e dos vasos linfáticos para todo tecido 

e/ou orgão do corpo (COSTA; RESTON, 2018).  

 A Organização Mundial da Saúde (OMS) preconiza a 

classificação de acordo com suas características clínicas, 

imunológicas, histopatológicas e com o tempo decorrido após a 

exposição em três fases: primária, secundária e terciária. A 

literatura trás ainda uma quarta classificação, denominada de 

latente, caracterizada pela sororreatividade e por outras 

evidências da doença. Este é o estágio de transição entre a fase 

secundária e terciária, a qual esta última representa de maior 

gravidade para a saúde do indivíduo (TEIXEIRA, 2018; 

ANDRADE et al., 2018). As lesões orais da sífilis pode ser um 

dos primeiros sinais clínicos de manifestação da doença, 

apresentando características diversas, o que aumenta a 

complexidade do diagnóstico (SOUZA, 2017; COSTA; 

RESTON, 2018). 

 Segundo Costa e Reston (2018) a sífilis primária ocorre 

quando a infecção se torna clinicamente visível na pele e/ou 

mucosas. O tempo de incubação é diretamente proporcional ao 

tamanho do inóculo e pode variar de 3 a 90 dias.  
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A lesão principal da sífilis primária é denominada de 

cancro duro, cancro sifilítico/luético ou protossifiloma (KALININ, 

2015). Esta condição se desenvolve nos locais de infecção ou 

de inoculação do treponema, podendo ocorrer em região genital 

ou extragenital, como cavidade oral, dedos, nariz, pálpebras, 

braço e mamilo, embora sejam incomuns. A ferida se apresenta 

usualmente como pápula, placa, ou nódulo de aspecto erosivo 

ou ulcerado, medindo aproximadamente de 1 a 2 cm de 

diâmetro. Geralmente é uma ferida única, indolor, com bordas 

de contorno elevado e consistência fibrosa, de fundo liso e 

brilhante, porém, quando localizada nos lábios, pode apresentar 

aspecto crostoso e acastanhado. Além dos lábios, quando o 

cancro se localiza em boca, os locais de predileção são língua, 

mucosa jugal, palato e tonsilas, mas pode acometer qualquer 

superfície mucosa, apresentando tamanho variado de 0,3 a 3 

cm (KALININ, 2015; MEDEIROS, 2016; SILVA, 2017; 

ANDRADE et al., 2017; TEIXEIRA, 2018; COSTA; RESTON, 

2018). 

Segundo Udd e Lund (2016), alterações nos hábitos 

sexuais, como o sexo oral são responsáveis pelo aumento da 

ocorrência da sífilis primária na cavidade oral. 

Posteriormente a manifestação do cancro, ocorre 

também a linfadenopatia regional (que surgem nas regiões 

próximas da inoculação do treponema) múltipla, não supurativa, 

móvel e indolor, podendo ser dolorosa quando há uma infecção 

secundária. Esta condição pode ser notada entre a 2ª ou 3ª 

semana após o contato sexual desprotegido com a pessoa 

contaminada pela bactéria (KALININ, 2015; MEDEIROS, 2016; 

TEIXEIRA, 2018). 
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Importante ressaltar que cancro têm regressão 

espontânea, em média de duas a seis semanas após seu 

aparecimento, não deixando cicatriz visível, o que leva a pessoa 

a considerar-se curada (MEDEIROS, 2016; SILVA, 2017). 

Caso não haja o diagnóstico e tratamento para a sífilis 

primária, a doença evolui para a segundo estágio, chamada de 

sífilis secundária. Este estágio é caracterizado por 

manifestações mucosas, cutâneas e sistêmicas, em razão da 

disseminação sanguínea e linfática da T. Pallidum, provocando 

a colonização de vários órgãos e tecidos do corpo. Os sinais e 

sintomas clínicos são inespescíficos, assemelhando-se a 

qualquer outra condição sistêmica apresentando cefaleia, 

lacrimejamento, secreção nasal, febre baixa, anorexia, perda de 

peso, linfoadenopatia cervical e desconforto geral.  Os 

pacientes podem relatar também dor de garganta ou rouquidão 

devido a inflamação da faringe, laringe ou das tonsilas 

palatinas. Mialgia e artralgia também podem estar presentes 

(SEIBT; MUNERATO 2016; SILVA, 2017; SOUZA, 2017; 

TEIXEIRA, 2018; ANDRADE et al., 2018). 

Quanto as lesões cutâneas, estas se mostram como 

máculas simétricas de coloração rósea ou vermelhas, indolores 

que podem evoluir para forma papular ou pustular, denominada 

de roséola sifilítica. Esta condição se dissemina por todo o 

corpo, podendo surgir também lesões papulosas palmo-

plantares que é bem característico desta fase, mas não é sinal 

patognomônico, uma vez que pode ser comum no líquen plano 

(SILVA, 2017; SOUZA, 2017). 

Segundo Kalinin (2015), em regiões úmidas e que haja 

atrito de pele como lábios, sulco interglúteo, vulva, ânus, região 

inguinofemoral, entre outras ocorrem lesões papulares, 
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erosivas, hipertróficas, maceradas, vegetantes, normocoradas, 

que são chamadas de condiloma plano ou ainda de condiloma 

latum, uma vez que simulam as lesões do condiloma 

acuminado, lesão presente na infecção viral por Papipoma 

Virus Humano (Human Papiloma Virus – HPV) e são 

consideradas as lesões mais altamente contagiosas de todas 

as fases da sífilis. Quando acomete a face, as erupções máculo-

papulares tendem a se agrupar ao redor da boca e nariz, 

assemelhando-se a dermatite seborréica. 

A presença de lesões intraorais nessa fase é muito 

frequente – cerca de 70% dos pacientes apresentam – e podem 

acometer várias regiões da cavidade bucal (KALININ, 2015). 

Segundo Costa e Reston (2018), os locais mais comumente 

afetados incluem a língua, os lábios e a mucosa jugal. Porém 

podem atinger também toda a mucosa oral, palato duro e mole, 

comissura labial, tonsilas palatinas e úvula. Esses achados 

corroboram o estudo de Seibt e Munerato (2016), em sete 

pacientes com sífilis secundária, onde a mucosa labial e a borda 

da lingua foram os locais anatômicos mais afetados (em quatro 

pacientes), seguidos pelos palatos duro e mole (dois pacientes) 

e, além da língua (ventre), apenas um paciente apresentou 

lesões na comissura labial, úvula e tonsilas palatinas. As 

informações obtidas sobre a topografia das lesões tiveram 

concordância com a literaura. 

 As lesões intraorais indolores se apresentem como 

múltiplas manchas ou placas mucosas elevadas ovais, 

redondas e/ou sinuosas, que são cobertas por 

pseudomembranas brancas ou acinzentadas podendo estar, 

associadas a áreas eritematosas. Essas placas mucosas 
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sinuosas podem unir-se para dar origem a lesões chamadas de 

caminho de caracol (KALININ, 2015; PAULO et al., 2015). 

Lesões ulceradas, semelhantes às lesões primárias, com 

bordas irregulares e esbranquiçadas, também podem ser 

observadas. Podem ocorrer, ainda, máculas vermelhas ou 

áreas erosivas na mucosa, lesões nodulares e 

maculopapulares. Quando ocorre em lingua, essas lesões de 

aspecto erosivo podem apresentar sintomatologia dolorosa 

local em razão da despapilação das papilas filiformes (KALININ, 

2015; PAULO et al., 2015; SOUZA, 2017; TEIXEIRA, 2018). 

Placas brancas com aspecto verrucoso, as chamadas 

'leucoplasias semelhantes' também são descritas como outra 

forma frequente de doença. As lesões em comissura labial 

podem apresentar-se na forma de condiloma plano, 

caracterizadas como nodulares e firmes (KALININ, 2015; 

PAULO et al., 2015; SOUZA, 2017; TEIXEIRA, 2018). 

A apresentação clínica da sífilis oral secundária pode ser 

ampla e variada, dificultando o diagnóstico. 

O diagnóstico diferencial pode ser feito com várias lesões 

traumáticas e infecciosas: ulceração aftosa, ulceração oral 

associada ao HIV, líquen plano, eritema multiforme, 

tuberculose, linfoma, micose, leshmaniose, úlcera eosinofílica, 

carcinoma espinocelular oral, sialometaplasia necrosante, 

citomegalovírus, gonorréia, infecções granulomatosas e 

eritroplasia (SEIBT; MUNERATO, 2016; ANDRADE et al., 2018; 

COSTA; RESTON, 2018).  

Ao contrário da sífilis primária, as condições orais da 

sífilis secudária não estão associadas aos hábitos sexuais 

orais. Todas as lesões apresentadas no estágio secundário da 

sífilis sofrem variações, podendo agravar ou amenizar, durante 
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meses ou por vários anos (SEIBT; MUNERATO, 2016; SOUZA, 

2017). 

Não havendo o diagnóstico e tratamento correto do 

estágio secundário, a sífilis entra em um estado de latência até 

evoluir para o estágio terciário da infeccção, sendo denominada 

de sífilis latente (SL). Esta fase é caracterizada geralmente por 

ausência de sinais e sintomas, o que leva a crer que os 

pacientes obtiveram cura, porém os testes sorológicos são 

positivos, indicando que os treponemas ainda estão presentes 

nos gânglios linfáticos e no baço. Os testes rápidos são 

essenciais, e deve-se fazer um acompanhamento sorológico 

para confirmação do sucesso do tratamento. É dividida quanto 

ao tempo de infecção por sífilis latente precoce (ocorre dentro 

de um ano da infecção) e tardia (ocorre após um ano da 

infecção). O indivíduo que está no período de SL precoce têm 

mais potencial de transmitir a doença, enquanto que na SL 

tardia esse potencial diminui, porém é caracterizada por 

manifestações cutâneo-mucosas (gengivas superficiais e 

profundas) e, por alterações cardiovasculares ou neurológicas 

(KALININ, 2015; TEIXEIRA, 2018; COSTA; RESTON, 2018). 

Após a sífilis secundária e latente, a infecção evolui para 

o estágio terciário, considerado o mais crítico de todas as fases 

da sífilis adquirida, pois o comprometimento sistêmico é mais 

grave e com maior impacto à saúde (SILVA, 2017). 

Segundo Teixeira (2018), neste estágio pode haver 

envolvimento do sistema nervoso central (SNC), sistema 

cardiovascular, pele ou mucosa. Dentre as alterações trazidas 

ao sistema vascular, é relatado o aneurisma da aorta 

ascendente, hipertrofia ventricular esquerda e falência cardíaca 

congestiva. O comprometimento do SNC pode causar a tabes 
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dorsalis (lenta alteração das células e fibras nervosas que 

levam informação sensorial para o cérebro), psicose, demência, 

paralisia motora e morte. Medeiros (2016), ressalta ainda que 

os danos neurológicos dificultam a realização das atividades de 

autocuidado de rotina, como a higienização oral, aumentando a 

propensão a cáries e doenças periodontais. 

A manifestação clínica oral característica dessa fase é 

denominada goma sifilítica, uma lesão nodular e ulcerada, 

porém indolor, que leva a grande destruição tecidual, podendo 

atingir mucosa, tecidos moles e duros, pele, língua, glândula 

parótida e orgãos internos. Na boca, a goma sifilítica acomete, 

normalmente a língua ou palato, nesse ultimo pode ocorrer a 

perfuração do osso palatino, causando a comunicação 

oronasal, dificultando a deglutição e ocasionando a voz 

anasalada. Já a língua, pode apresentar-se aumentada, com 

forma irregular e lobulada e/ou com atrofia difusa e perda das 

papilas dorsais. Outra condição que acomete a cavidade oral é 

a leucoplasia sifilítica, que se desenvolve devido ao atrito com 

os dentes e a redução do suprimento sanguíneo pela infiltração 

gomatosa (KALININ, 2015; TEIXEIRA, 2018; COSTA; 

RESTON, 2018). 

Quando a pele é acometida, as lesões começam como 

nódulos subcutâneos que se rompem e formam úlceras 

perfuradas com um tecido necrótico branco amarelado, 

conferindo-a, assim, um aspecto de “couro lavado”, deixando 

uma cicatriz papilar (COSTA; RESTON, 2018). 

Outra forma de contágio já discutida anteriormente se dá 

de forma vertical, ou seja, da mãe para o feto via 

transplacentária (entre a 9ª e 16ª semana de gestação) ou pelo 
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contato de lesões ativas durante o parto natural, sendo 

demoninada de sífilis congênita (SILVA, 2017). 

É o modo de transmissão de maior impacto para a saúde 

pública, visto a incidência de parto prematuro, óbito fetal e 

neonatal e, infecção congênita no recém-nascido (COSTA; 

RESTON, 2018). 

No Brasil, de acordo com o último boletim epidemiológico 

divulgado pela Secretaria de Vigilância Sanitária e Ministério da 

Saúde, no período de 2005 a junho de 2019, foram notificados 

no Sinan 324.321 casos de sífilis em gestantes. Em 2018, foram 

notificados 62.599 casos de sífilis em gestantes (taxa de 

detecção de 21,4/1.000 nascidos vivos); 26.219 casos de sífilis 

congênita (taxa de incidência de 9,0/1.000 nascidos vivos); e 

241 óbitos por sífilis congênita (taxa de mortalidade de 

8,2/100.000 nascidos vivos). Nesse período, verifica-se que a 

taxa de incidência de sífilis congênita aumentou 3,8 vezes, 

passando de 2,4 para 9,0 casos por mil nascidos vivos, e a taxa 

de detecção de sífilis em gestantes aumentou 6,1 vezes, 

passando de 3,5 para 21,4 casos por mil nascidos vivos. Ainda 

em 2018, comparando com o ano de 2017, observou-se 

aumento 25,7% na taxa de detecção em gestantes e de 5,2% 

na incidência de sífilis congênita. Em parte, o aumento 

observado na detecção de sífilis em gestantes pode ser 

atribuído à mudança no critério de definição de casos para fins 

de vigilância, que o tornou mais sensível, enquanto o aumento 

menos acentuado de sífilis congênita pode ser atribuído ao 

novo critério mais específico (SECRETARIA DE VIGILÂNCIA 

EM SAÚDE; MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2019). 

Para efeitos de classificação a sífilis congênita apresenta 

dois estágios: a sífilis congênita precoce, quando diagnosticada 
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até dois anos de vida ou tardia, quando diagnosticada com mais 

de dois anos de vida. Na sífilis precoce, o bebê é prematuro e 

de baixo peso. Após o nascimento são observadas algumas 

principais características, sendo elas: hepatomegalia com ou 

sem esplenomegalia, lesões cutâneas de sífilis (como as lesões 

da sífilis adquirida), periostite, osteíte ou osteocondrite, 

pseudoparalisia dos membros, icterícia, anemia, linfadenopatia 

generalizada e rinite sifilítica. Além dessas, outras 

características clínicas incluem: petéquias e/ou púrpuras, 

fissura peribucal, síndrome nefrótica, edema, convulsão e 

meningite. (KALININ, 2015). 

Ainda de acordo com Kalinin (2015), a sífilis congênita 

tardia é conhecida como a tríade de Hutchinson, que consistem 

em três características, que são: Ceratite intersticial (torna a 

superfície da córnea opaca, resultando na perda progressiva da 

visão); Surdez provocada pelo comprometimento do VIII 

(oitavo) par de nervo craniano; e os Dentes de Hutchinson, que 

é a característica de maior relevância para a Odontologia.  

Os dentes de Hutchinson fazem parte das 

caracterísiticas patognomônicas da sífilis congênita tardia e 

ambas dentições (decídua e permanente) podem ser afetadas. 

Os molares se apresentam com projeções bulbosas na 

superfície do dente e estreitamento do terço oclusal, sendo 

chamados de molares em amora ou molares de Moon. Já os 

incisivos superiores podem apresentar um aumento do 

diâmetro mésio-distal no terço médio e ausência do lóbulo 

central de desenvolvimento, de forma que se assemelhem a um 

barril ou a uma chave de fenda, sendo denominados incisivos 

de Hutchinson (MEDEIROS, 2016). 
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Além disso, Kalinin (2015) relata que podem existir 

outras manifestações na região cabeça e pescoço associadas 

a sífilis congênita tardia, como a bossa frontal ou fronte 

olímpica, atresia da maxila, palato ogival, nariz em cela, 

aumento da clavícula adjacente ao esterno (sinal de 

Higoumenaki), abaulamento anterior da tíbia como resultado da 

periostite (tíbia de sabre), articulação de Clutton (aumento da 

articulação e sinovite indolor, normalmente afetando a 

articulação dos joelhos) e escápula escafóide (concavidade da 

borda vertebral da escápula). 

De acordo com Carvalho e Ferreira (2019) as lesões 

orais apresentadas pelas sífilis são variadas e têm 

características distintas, o que torna o diagnóstico mais 

complexo. 

Como o T. pallidum não é cultivável, é necessária uma 

associação de características clínicas, achados 

histopatológicos e testes sorológicos para concluir o diagnóstico 

de sífilis (UDD; LUND, 2016; ANDRADE et al., 2018; TEIXEIRA, 

2018). Segundo Kalinin (2015), podemos lançar mão de outros 

exames diagnóstico, como o radiográfico, exame do líquor 

cefalorraquidiano (caso haja hipótese de neurossífilis) ou 

quando há a presença do sinal patognomônico: A tríade de 

Hutchinson, e dependem apenas da sua fase e de suas lesões. 

Os testes sorológicos podem ser treponêmicos ou não. 

Os testes sorológicos não treponêmicos detectam anticorpos 

IgM e IgG contra o material lipídico liberado pelas células 

afetadas em decorrência da infecção sifilítica e pela cardiolipina 

liberada pelas bactérias. Já os testes treponêmicos detectam 

anticorpos específicos IgM e IgG contra componentes celulares 

do T. pallidum.  Os testes comumente empregados são: o VDRL 
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(Veneral Disease Research Laboratory) e o FTA-Abs 

(Fluorescent Treponemal Antibody-absorption) (COSTA; 

RESTON, 2018). Exames sorológicos treponêmicos são 

positivos a partir dos primeiros dias de infecção e podem 

continuar positivos para o resto da vida, o que é chamado de 

cicatriz sorológica. Já os exames não treponêmicos se 

positivam um pouco mais tarde, ou ao final da sífilis primária ou 

no início da fase secundária, e tendem a se negativar com o 

tratamento adequado ou nas fases tardias, latente e terciária 

(KALININ, 2015). 

O diagnóstico da sífilis pode ser dado também pela 

demonstração dos micro-organismos espiralados no exame de 

campo escuro de um esfregaço do exsudato de uma lesão 

ativa. Quando as lesões são em boca, resultados falso-positivos 

são prováveis, devido à aparência morfológica de outros 

treponemas existentes na flora oral, tais como o Treponema 

microdentium, T. macrodentium e T. mucosum. A manifestação 

do micro-organismo no esfregaço ou material de biópsia deve 

ser confirmada com o uso de testes de anticorpos 

imunofluorescentes específicos ou testes sorológicos citados 

anteriormente (TEIXEIRA, 2018). 

O exame radiográfico de ossos longos é usado para 

diagnóstico em casos suspeitos de sífilis congênita. A 

radiografia de ossos longos pode auxiliar no diagnóstico para o 

rastreamento de alterações ósseas como a periostite, osteíte ou 

osteocondrite que, muitas vezes, são as únicas alterações nos 

recém-nascidos (KALININ, 2015). 

Já no exame histopatológico a presença de acantose 

irregular do epitélio oral, exocitose de linfócitos e neutrófilos 
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podem sugerir o diagnóstico de sífilis (COSTA; RESTON, 

2018). 

Quanto mais precoce o diagnóstico da síflis, seja ela 

adquirida ou congênita, melhor será a resposta ao tratamento 

terpêutico. O tratamento consiste, basicamente, em 

antibioticoterapia utilizando a penicilina G benzatina, como 

também pela instrução quanto a práticas sexuais seguras, afim 

de prevenir a reinfecção pela sífilis, como também o contágio 

ao HIV e outras DSTs. Exames pré e pós-natal consiste em 

prática preventiva e possibilita um diagnóstico e tratamento 

precoce para a sífilis congênita. Estes pacientes devem ser 

monitorados para confirmação da cura da doença com testes 

sorológicos em 6 a 12 meses após o início do tratamento 

(SILVA, 2017; SOUZA, 2017; ANDRADE et al., 2018). 

 

CONCLUSÕES  

 

Diante do exposto, conhecendo a etiopatogenia desta 

condição, cabe aos profissionais da saúde, a divulgação de 

informações preventivas, afim de amenizar os riscos e sequelas 

trazidos à saúde dos indivíduos infectados. 

O cirurgião-dentista deve estar apto a reconhecer essas 

variações, como também realizar o diagnóstico diferencial 

dessas lesões, com a finalidade de traçar um plano de 

tratamento correto contribuindo assim para a remissão da siflis 

e melhora na qualidade de vida do paciente. Além de 

características clínicas, o cirurgião-dentista deve atentar-se 

para a solicitação de exames histopatológicos, radiográficos e, 

principalmente, testes sorológicos para concluir o diagnóstico 

correto. 
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RESUMO: Transtornos alimentares são condições 
psicossociais graves, e estão relacionados ao 
comprometimento nutricional afetado por práticas inadequadas 
para a perda de peso, como por exemplo, o vômito auto 
induzido e o uso abusivo de medicamentos como laxantes e 
diuréticos. Dentre os principais tipos, podemos destacar a 
bulimia nervosa e a anorexia nervosa, ambas possuem como 
característica a preocupação excessiva com o peso e o medo 
constante de engordar. Existe uma série de repercussões tanto 
sistêmicas, quanto orais que serão sinais clínicos decisivos na 
identificação do transtorno o presente estudo objetivou relatar 
as diferentes manifestações bucais dos transtornos alimentares 
e a importância do cirurgião-dentista no diagnóstico precoce 
desses distúrbios. Foi realizada uma busca na base de dados 
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Medical Publications (PubMed), para o levantamento 
bibliográfico, após a aplicação dos critérios de inclusão e 
exclusão, foram selecionados 16 artigos para esta revisão. O 
cirurgião-dentista possui uma relevância bastante significativa, 
pois é um dos primeiros profissionais da saúde que pode 
diagnosticar o transtorno alimentar, através de exame clínico e 
observação dos sinais e sintomas que acometem os indivíduos. 
Por isso, é necessário que ele esteja apto para fazer o 
reconhecimento e posteriormente encaminhar para o 
tratamento com ações educativas, curativas e preventivas, 
através de uma equipe multiprofissional da saúde. 
Palavras-Chave: Saúde bucal. Transtornos da Alimentação. 
Manifestações Bucais. 
 
INTRODUÇÃO 

 

Cotidianamente, observamos que os padrões de beleza 

e estéticos estão cada vez mais restritivos e intangíveis, com 

corpos mais magros e definidos, sendo necessária uma 

demanda de esforço inexequível para a grande maioria da 

população, originando transtornos alimentares graves a essas 

pessoas. (DOS SANTOS et al, 2017). 

Transtornos alimentares são definidos como sendo 

doenças psicossociais graves, associadas a distúrbios na 

alimentação de maneira persistente, afetam a saúde física, 

mental e social do indivíduo e ocasionam repercussões 

sistêmicas e locais (PALLIER et al., 2019). 

Estes transtornos possuem fatores etiológicos 

multifatoriais que podem estar relacionados a fatores genéticos, 

psicológicos, neuroquímicos, nutricionais também podendo 

estar associado a traços de personalidade, ideais culturais de 
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beleza, a conflitos familiares, históricos de abuso sexual e 

estresse cumulativo (PALLIER et al., 2019; VIEIRA et al., 2019). 

Podemos identificar que os transtornos alimentares se 

apresentam em diferentes formas e se subdividem em tipos 

específicos de doenças, como é o caso da bulimia nervosa e 

anorexia nervosa (DOS SANTOS et al, 2017). 

A bulimia nervosa caracteriza-se por episódios 

recorrentes de uma ingestão descontrolada de alimentos de 

forma compulsiva, em um único momento, seguido por uma 

sensação de culpa, vergonha ou frustração e o ato 

compensatório impróprio como uso descabido de laxantes, 

diuréticos, inibidores de apetite, vômitos auto induzidos, além 

da prática de exercícios físicos de maneira exacerbada e dietas 

inadequadas (ALVES et al., 2018).   

Já a anorexia podemos encontrar de duas formas, a 

primeira é a restritiva que é aquela que se baseia na extrema 

repulsão alimentar e dietas rigorosas. A anorexia purgativa se 

diferencia por existirem episódios de compulsão alimentar, 

indução de vômito, uso de laxantes e diuréticos para prevenir a 

o ganho de peso (ANTUNES et al., 2016; LIMA, 2018). 

Ambos transtornos alimentares podem afetar indivíduos 

de ambos os sexos e em qualquer faixa etária, contudo, sua 

maior prevalência acomete pessoas do sexo feminino e na faixa 

etária mais jovem (DYNESEN et al., 2018). 

Existem sinais e sintomas caraterísticos dos distúrbios 

alimentares que irão direcionar o profissional no momento do 

diagnóstico. Essas características se apresentam através de 

repercussões, que podem ser sistêmicas, afetando o corpo de 

maneira geral, ou bucais, estando localizadas na região de 



MANIFESTAÇÕES BUCAIS DOS TRANSTORNOS ALIMENTARES E A 

IMPORTÂNCIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA NO DIAGNÓSTICO PRECOCE. 

 

 

585 
 

orofaringe, quando acometem os tecidos moles e dentes 

(SILVERSTEIN et al. 2019). 

Devido a apresentação dos sinais clínicos bucais o 

cirurgião-dentista quando capacitado desempenha papel de 

considerável relevância na identificação e diagnóstico desses 

transtornos alimentares (DYNESEN et al., 2018). 

Dessa forma, o presente estudo objetivou relatar as 

diferentes manifestações bucais dos transtornos alimentares e 

a importância do cirurgião-dentista no diagnóstico precoce 

desses distúrbios. 

 

MATERIAIS E MÉTODOS 

 

Foi realizada uma busca na base de dados Medical 

Publications (PubMed). Para o levantamento bibliográfico, 

foram utilizadas as palavras-chave: “Saúde bucal”, “Desordens 

alimentares”, “Bulimia nervosa” e “Anorexia nervosa”, e também 

os seus correspondentes na língua inglesa: “Oral Health”, 

“Eating Disorders”, “Bulimia nervosa” e “Anorexia nervosa”, é 

assim em inglês obtidas de acordo com o Medical Subject 

Headings (MeSH), usando o operador booleano “AND”. Foram 

incluídos no estudo artigos que abordassem as repercussões 

orais decorrentes de transtornos alimentares e que buscassem 

confirmar a importância do cirurgião-dentista no diagnóstico 

precoce desses distúrbios, no período de novembro de 2014 a 

novembro de 2019. Os trabalhos que não estavam disponíveis 

na íntegra e que não estavam no idioma inglês ou português, 

foram excluídos. Após a aplicação dos critérios de inclusão e 

exclusão, foram selecionados 16 artigos para esta revisão. 
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RESULTADOS E DISCUSSÃO  

 

Transtornos alimentares são definidos na literatura como 

distúrbios de comportamento ou síndrome psiquiátrica grave, 

que podem resultar em sérios danos psicossociais e a saúde do 

indivíduo de uma forma geral. Dentre os principais tipos 

conhecidos, podemos citar a bulimia nervosa e a anorexia 

nervosa, que se subdivide em dois tipos, a anorexia restritiva e 

a purgativa (PESSOA, 2016; DOS SANTOS et al, 2017; LIMA 

2018).  

A bulimia nervosa se caracteriza pela ingestão 

compulsiva de grandes quantidades de alimentos, de forma 

rápida, seguida pela sensação de culpa com posterior ato de 

purgação, indução ao vômito, uso descabido de medicamentos 

ou exercícios físicos exagerados. (LIMA, 2018; ANTUNES et 

al., 2016). 

A anorexia nervosa é definida como sendo um distúrbio 

comportamental, se caracterizando pela inanição acentuada e 

auto imposta, pela busca incansável pela magreza e medo 

crônico de engordar, levando o indivíduo a sérios níveis de 

desnutrição, o acometido vive em função da sua dieta, forma e 

peso corporal (ANTUNES et al. 2016). 

A anorexia nervosa se subdivide em dois tipos, podendo 

ser restritiva, que se diferencia por ser uma doença onde o 

paciente fará uma exacerbada restrição de consumo calórico, 

rejeição sistemática de alimentos líquidos ou sólidos, 

acarretando uma perda de peso corporal significativa e abaixo 

dos padrões recomendados, podendo se dar de forma 
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repentina ou progressiva. Já na anorexia purgativa, o indivíduo 

acometido por este transtorno se utiliza de laxantes, diuréticos 

ou a indução do vômito como forma de perda de peso (ALVES 

et al., 2018; LIMA, 2018; LOURENÇO et al., 2018).  

Outras características fundamentais para diferenciar a 

anorexia nervosa são os fatores psicológicos, onde é a 

autopercepção do indivíduo é distorcida, medo intenso, 

sofrimento e preocupação com o peso e alimentação (DOS 

SANTOS et al, 2017). 

Em ambas o paciente tem de 15 a 30% de peso abaixo 

do normal ultrapassando os limites considerados como 

saudáveis, imagem corporal distorcida, excessiva preocupação 

com calorias e medo de ganhar peso. (DOS SANTOS et al, 

2017; ANTUNES et al., 2016; LIMA, 2018).    

 

Prevalência 

 

A prevalência dessa condição é difícil de ser mensurada, 

pois muitas pessoas que possuem tais distúrbios, tendem a 

negar ou ocultar a sua existência, evitam buscar ajuda através 

de profissionais da saúde. Esses transtornos podem afetar 

indivíduos de ambos os sexos e em qualquer estágio da vida, 

porém a literatura estima que estes, acometam mais pessoas 

do sexo feminino, na faixa etária de adolescentes e jovens 

adultas, em uma proporção de 10:1 quando comparada ao sexo 

oposto (DYNESEN et al., 2018; SILVERSTEIN et al. 2019; 

ANTUNES et al., 2016).  

Em estudo realizado em 14 países, a prevalência ao 

longo da vida, é que esses transtornos ocorram aos 20 anos, 
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sendo que para bulimia nervosa seja cerca de 1% na população 

feminina é acometida, e para a anorexia nervosa, seja em torno 

de 0,8%, ambas mais prevalentes nas classes econômicas 

mais altas. (PALLIER et al., 2019; ROSTEN et al., 2017). 

Outro estudo recente, realizado com 46 pacientes, 

identificou que a idade média no momento do diagnóstico foi de 

21,4 anos, os tipos de transtornos alimentares diagnosticado na 

maioria dos pacientes, cerca de 69% foram a bulimia nervosa e 

anorexia purgativa, e 59% destes realizaram consultas 

odontológicas (SILVERSTEIN et al. 2019). 

 

Repercussões Sistêmicas  

 

De acordo com a literatura pesquisada, uma série de 

complicações médicas ou repercussões sistêmicas são 

observadas nos indivíduos acometidos por estes distúrbios 

alimentares, devido à desnutrição, abuso de medicamentos e 

vômitos induzidos. Alguns órgãos ou tecidos podem ser 

afetados, como é o caso do ósseo, endócrino, cardiovascular, 

os rins e até mesmo o esmalte dental, dependendo do grau de 

comprometimento correlacionado com a gravidade e duração 

da doença. (MASCITTI et al. 2018; SILVERSTEIN et al. 2019; 

ANTUNES et al., 2016). 

Podemos observar que existem comprometimentos 

metabólicos como por exemplo hipoglicemia, redução dos 

níveis hormonais da glândula tireoide. Os distúrbios 

alimentares, devido à má nutrição, também irão afetar o 

crescimento e desenvolvimento normal das pessoas 

acometidas gerando alterações ósseas, reduzindo a 
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neoformação do osso, por diminuição da ingestão de cálcio, 

vitamina D e proteínas que auxiliam contra a queda da 

densidade óssea mineral (ANTUNES et al., 2016). 

 Complicações que são frequentemente associadas a 

desordens alimentares são arritmias cardíacas, anemia, e na 

mais comum na anorexia são os sinais de pele pálida, seca e 

sem brilho, perda do contorno do quadril e nádegas. Outro sinal 

característico é a presença de úlceras nas superfícies das mãos 

e calos nos dedos, é conhecido como “Sinal de Russel”, estas 

lesões que surgem como resultado de um trauma na pele, 

decorrente do uso das mãos como instrumento indutor do 

vômito (ANTUNES et al., 2016; PESSOA, 2016). 

 No sistema respiratório pode ocorrer o edema pulmonar 

secundário à falência cardíaca. Já as alterações 

gastrointestinais, podemos exemplificar as constirpações e 

danos irreversíveis ao intestino por causa do uso indiscriminado 

de laxantes a longo prazo (ANTUNES et al., 2016). 

 

Repercussões orais 

Manifestações bucais são observadas comumente em 

pacientes afetados pelos transtornos alimentares, o achado 

clínico mais característico é a perimólise ou erosão dentária, 

que é definida como sendo a perda irreversível de tecidos duros 

do dente. Isto ocorre, por haver um processo químico 

decorrente do contato entre a superfície do esmalte e o ácido 

estomacal ou vômito auto induzido, que possui ph médio de 2,9, 

bem abaixo do ph crítico de 5,5 considerado necessário para 

propiciar a desmineralização do esmalte. (ROSTEN et al., 2017; 
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ANTUNES et al., 2016; VIEIRA et al. 2019; LIMA et al. 2018; 

DOS SANTOS et al, 2017). 

Os sinais ou características clínicas mais comuns da 

perimólise são: perda de brilho do esmalte, mudanças de 

aspecto de cor e textura. Em dentes restaurados, podemos 

observar que o material restaurador é projetado para além da 

região de preparo cavitário e em casos de restaurações 

amálgama, ocorre o que se conhece por “ilhas de amálgama” 

onde também se observa a sua projeção. (DOS SANTOS et al, 

2017; ANTUNES et al., 2016).  

Com o decorrer do tempo as coroas dentárias se tornam 

mais finas com bordas incisais delgadas e fraturadas, podendo 

ocorrer diastemas nos dentes posteriores, observamos 

depressões côncavas erosivas nas superfícies palatinas e 

oclusais dos dentes superiores, assim como nas superfícies 

vestibulares e oclusais dos dentes inferiores posteriores. Ocorre 

também a perda de dimensão vertical causada pelo desgaste 

progressivo do esmalte, e hipersensibilidade dentinária. Devido 

ao intenso desgaste de esmalte, ocorre a exposição da 

dentinária, que é responsável pela hipersensibilidade à 

alimentos frios ou quentes e diferenças de pressão osmótica 

(DOS SANTOS et al, 2017; ANTUNES et al., 2016; ALVES et 

al., 2018). 

O hábito de realizar higiene oral, através de escovações 

vigorosas logo após os episódios de vômitos, irá favorecer o 

desgaste dos dentes através do processo de abrasão. As 

substâncias ácidas presentes na ingestão de frutas ácidas, 

bebidas e ácidos estomacais, não permitem o processo natural 

de remineralização dentária que é realizado pelo cálcio 
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presente na saliva. Então, neste estado o esmalte se encontra 

enfraquecido, propenso ao desgaste da ação abrasiva de 

cremes dentais e da escovação (DOS SANTOS et al, 2017; 

ANTUNES et al., 2016). 

A hipertrofia ou inchaço das glândulas parótidas, também 

pode estar presente, e são ocasionados devido ao esforço na 

indução do vômito. O inchaço também pode se explicar pelo 

fato de que em pacientes acometidos por transtornos 

alimentares, existe a necessidade de uma maior produção de 

saliva para neutralizar os ácidos presentes na cavidade oral, 

principalmente no dorso da língua. O acometimento das 

glândulas e dor à palpação, estarão relacionados à frequência 

em que o paciente induz o ato de regurgitar, podendo ser 

revertido caso, haja a cessação do hábito (ALVES et al., 2018; 

ANTUNES et al., 2016). 

A xerostomia ou hipossalivação são bastante frequentes, 

e podem ocorrer por diversos fatores, podendo ser devido ao 

uso de medicamentos como antidepressivos, devido a 

desnutrição ou o constante ato de regurgitar, hábitos que irão 

reduzir o fluxo salivar (ROSTEN et al., 2017; JOHNSON et al., 

2017). 

A hipossalivação pode causar alterações no paladar, 

halitose, dificuldades na fonação, deglutição, além de 

ressecamento da mucosa bucal e diminuição das propriedades 

de limpeza, capacidade tampão e pH da saliva. Possui como 

causas mais frequentes alterações emocionais, o jejum 

habitual, doenças autoimunes, síndromes, desidratação 

(JOHNSON et al, 2017; DOS SANTOS et al, 2017; ALVES et al 

2018; ANTUNES et al., 2016).  
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O diagnóstico da hipossalivação é dado através de 

exame clínico, observando o estado de hidratação da mucosa 

bucal ou pela presença ou não de lesões eritematosas, cariosas 

e queilite angular. Já para diagnosticar a xerostomia é 

necessário que o paciente relate a sensação de boca seca, e 

para haver a confirmação da baixa produção salivar, pode ser 

executado o exame de sialometria (DOS SANTOS et al, 2017; 

ALVES et al 2018; LOURENÇO et al, 2018).  

 O aumento do índice de cárie ou aumento de sua 

progressão, nos pacientes que são acometidos pelos 

transtornos alimentares, pode ser dar pelo fato da redução do 

fluxo salivar, diminuindo a capacidade tampão da saliva que 

protege os dentes. Também pode estar associado ao fato de 

que os pacientes acometidos por tal transtorno, quando estão 

em seus picos de compulsão alimentar, escolhem os alimentos 

mais acessíveis como carboidratos e alimentos açucarados, 

que favorecem o surgimento e avanço da cárie (ROSTEN et al., 

2017; JOHNSON et al, 2017; LIMA et al. 2018). 

 Em alguns casos, pode haver uma deficiência na higiene 

oral, decorrentes da sensibilidade e a presença de xerostomia, 

fatores importantes para a evolução do processo carioso 

(ALVES et al 2018). No entanto, em alguns estudos, a relação 

entre transtornos alimentares e aparecimento de lesões 

cariosas, não atingiu um consenso, tendo o mesmo padrão da 

população em geral, sendo um tema ainda controverso (DOS 

SANTOS et al., 2017; ROSTEN et al., 2017).   

 O bruxismo também é uma condição passível de ser 

encontrada, e se caracteriza por ser um hábito deletério e 

parafuncional, onde o paciente irá apertar ou ranger os dentes, 
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de forma involuntária e o paciente não tem consciência do seu 

ato. Normalmente está associado a quadros de ansiedade, 

estresse ou traços de personalidade (DOS SANTOS et al., 

2017; LIMA, 2018). 

 Por se tratar de uma condição psicossomática, os 

transtornos alimentares, geram um quadro de ansiedade, 

podendo ser um fator iniciador ou gatilho para o bruxismo. Seu 

tratamento é feito através dos alívios de sinais e sintomas, 

normalmente utilizando placas oclusais miorrelaxantes (LIMA et 

al. 2018; DOS SANTOS et al., 2017).  

Em pacientes com transtornos alimentares, o bruxismo 

associado a atos de regurgitação pode intensificar a erosão 

dentária que estes pacientes estão sujeitos (LIMA et al. 2018; 

DOS SANTOS et al., 2017). 

 Podemos observar também o aparecimento de 

alterações na mucosa bucal e tecidos moles, estes costumam 

aparecer antes do que a erosão dentária, variando o tipo para 

cada paciente, sendo as mais comuns a candidose, úlceras, 

queilite angular, e lesões eritematosas (LIMA et al. 2018; DOS 

SANTOS et al., 2017). 

 Sabemos que a candidose é uma doença fúngica do tipo 

oportunista, que se manifesta clinicamente quando o paciente 

está com um quadro imunológico debilitado, podendo estar 

associado às deficiências nutricionais, diminuição do fluxo 

salivar, sendo observada comumente em pacientes com 

transtornos alimentares (DOS SANTOS et al., 2017; LIMA et al. 

2018). 

 Lesões ulceradas ou úlceras, são as alterações da 

mucosa mais prevalentes nos indivíduos acometidos por 
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bulimia e anorexia. Se caracteriza por ser uma degeneração do 

epitélio de revestimento das mucosas, originada por traumas no 

vômito auto induzido, quer seja com o uso de objetos ou o 

próprio dedo (ALVES et al., 2018; DOS SANTOS et al., 2017). 

 Na literatura, alterações periodontais em pacientes com 

transtornos alimentares, ainda é um tema bastante controverso. 

Alguns autores acreditam que esses pacientes possuem maior 

acometimento por possuírem uma deficiência na higiene bucal, 

persistente inflamação do tecido gengival e irritação do 

periodonto pelo ácido estomacal. Outros autores acreditam que 

raramente esses pacientes terão doença periodontal, pois esta 

ocorre em fases da vida mais adulta e os transtornos 

alimentares em adolescentes e adultos jovens (DOS SANTOS 

et al., 2017; LIMA et al. 2018). 

 Em estudo recente, foi evidenciado que distúrbios 

alimentares têm um impacto negativo no periodonto, 

promovendo um aumento na recessão gengival e na gengivite. 

Foi demonstrado que o índice médio de placa, sangramento na 

sondagem e perda de inserção clínica aumenta em pacientes 

com anorexia nervosa, diferentemente dos pacientes com 

bulimia nervosa, mostrando que a saúde periodontal e dentária 

deve ser considerada rigorosamente em pacientes com 

distúrbios alimentares (CHIBA et al., 2019; LORENÇO et al., 

2018).    

 Outro achado literário demonstrou através de estudo 

que, quando comparado pacientes com distúrbios alimentares 

e pacientes controle, os primeiros possuem saúde bucal e 

periodontal piorada, em comparação aos outros. Além disso, 

quando comparado entre os pacientes com diferentes tipos de 
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transtorno alimentar, observamos que os pacientes com 

anorexia nervosa, apresentam piores condições periodontais, 

maior acúmulo de placa, inflamação gengival e perda de 

inserção do de pacientes com bulimia nervosa. Ademais, 

pacientes com anorexia nervosa, relataram escovar os dentes 

com menos frequência do que pacientes com bulimia nervosa, 

e consequentemente menos eficientes no controle de placa, 

favorecendo o acometimento de gengivite. Por outro lado, 

pacientes com bulimia nervosa possuem maior acometimento e 

severidade de desgaste erosivo do que pacientes com anorexia 

nervosa e pacientes do grupo controle (PALLIER et al, 2019). 

 Portanto, os presentes dados obtidos sugerem que 

devem ser tomadas diferentes abordagens de saúde bucal em 

pacientes portadores de transtornos alimentares, de acordo 

com o tipo de diagnóstico (PALLIER et al, 2019).     

 

O papel do cirurgião-dentista 

 

É muito importante que os pacientes sejam 

acompanhados por uma equipe multidisciplinar, composta por 

nutricionistas, médicos e psicólogos, atuando de forma a tratar 

e prevenir os agravamentos que acometem esses pacientes 

(ALVES et al., 2018; PESSOA, 2016).  

O cirurgião-dentista, possui papel primordial no 

diagnóstico precoce dos transtornos alimentares, sendo o 

primeiro profissional da área da saúde a suspeitar de uma 

emergência, pois pode avaliar os sinais característicos do 

transtorno na cavidade oral, favorecendo um melhor 

prognóstico e chances de recuperação do paciente, inserindo-
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o rapidamente em um tratamento transdisciplinar 

(JOHANSSON et al., 2015; DOS SANTOS et al., 2017; ALVES 

et al., 2018; DYNESEN et al., 2018; ANTUNES et al., 2016). 

Sua relevância, no entanto, vai além do diagnóstico, 

deve abranger todas as etapas e fases do planejamento 

integral, abordando cuidados de urgência e emergência, terapia 

causal, cuidados preventivos e restauradores, visando a 

melhoria da saúde bucal que irá repercutir em uma melhor 

qualidade de vida para os pacientes (DOS SANTOS et al., 

2017; PESSOA, 2016). 

Deste modo, atuando nos cuidados preventivos, o 

cirurgião-dentista deve aconselhar o paciente, a desenvolverem 

condutas específicas realizando um papel educativo, com 

finalidade de precaver ou evitar a potencialização dos efeitos 

decorrentes dos transtornos alimentares. (ROSTEN et al., 2017; 

JOHANSSON et Al., 2015; DOS SANTOS et al., 2017) 

O cirurgião-dentista deve explicar aos seus pacientes 

sobre formas de higienização bucal corretas, técnicas 

adequadas de escovação, associadas ao uso de fio dental e 

cremes dentais menos abrasivos, evitando a progressão da 

abrasão decorrente de escovações vigorosas. Outra 

recomendação de grande relevância que deve ser esclarecida 

ao paciente, é que o mesmo evite a escovação dos dentes 

imediatamente após o vômito, porque devido ao contato com o 

ácido gástrico, a estrutura do esmalte encontra-se enfraquecida 

(ROSTEN et al., 2017; JOHANSSON et Al., 2015; PESSOA, 

2016; DOS SANTOS et al., 2017). 

Ademais, deve conscientizar os indivíduos acometidos 

pelos transtornos a limitar a ingestão de alimentos e bebidas 
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ácidas e carbonatadas, pois quando atuam em conjunto com os 

líquidos estomacais, acentuam os efeitos erosivos ao esmalte. 

Também pode prescrever o uso de saliva artificial 

compensando a baixa concentração e fluxo salivar na cavidade 

oral para restabelecer o pH normal, e para neutralizar a acidez 

do ácido estomacal, pode prescrever bochechos de água com 

bicarbonato (LIMA, 2018; ROSTEN et al., 2017; JOHANSSON 

et al., 2015; PESSOA, 2016; DOS SANTOS et al., 2017).  

Outra conduta que pode ajudar a aumentar a produção 

de fluxo salivar seria o ato de mascar chicletes a base de xilitol, 

ajudando a compensar a hipossalivação causada pelo uso de 

medicamentos antidepressivos. Em estudo com 79 pacientes 

portadores de transtornos alimentares, comparando com 48 

pacientes sem transtornos, foram observadas evidencias que o 

fluxo salivar pode ser aumentado devido a mastigação, houve 

elevação do pH da saliva e observou-se melhora da capacidade 

de tamponamento do ácido, fato este que gerou um efeito 

protetor na boca (ROSTEN et al., 2017). 

Os tratamentos emergenciais serão direcionados para o 

alívio da sintomatologia dolorosa e melhoria estética, evitando 

o sofrimento do paciente e lhe devolvendo qualidade de vida. 

Como forma de tratamento, sugere-se que ocorra a proteção da 

dentina exposta pelos processos de erosão, utilizando verniz 

fluoretado, compósitos e caso se verifique a necessidade, pode 

até mesmo ser realizado um tratamento endodôntico (LIMA 

2018; ANTUNES et al., 2016).  

Os tratamentos restauradores, serão realizados para 

minimizar os danos psicológicos, buscando devolver a 

autoestima dos pacientes que sofrem com os distúrbios 
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alimentares. Os procedimentos variam de uma simples 

restauração até uma reabilitação oral complexa, em casos onde 

há uma perda de dimensão vertical acentuada. Quando há uma 

extensa perda de substância dentária o cirurgião-dentista deve 

optar por uma reabilitação oral completa com restaurações 

complexas (LIMA 2018; ANTUNES et al., 2016). 

A utilização de coroas cerâmicas puras, cimentadas 

sobre o remanescente dentinário também utilizando material 

adesivo tem se mostrado uma alternativa reabilitadora para o 

tratamento destes pacientes (LIMA 2018; ANTUNES et al., 

2016). 

O sucesso do tratamento e das restaurações irá 

depender da colaboração dos pacientes, bem como da 

mudança de hábitos destes. A autoindução do vômito irá 

agravar o risco de insucesso da restauração, porque a estrutura 

dentária de suporte irá permanecer em contato com as 

substâncias ácidas, que irão continuar com o processo de 

erosão (LIMA 2018; ANTUNES et al., 2016).  

 

CONCLUSÃO 

 

 Os estudos apontam que os transtornos alimentares 

possuem alterações associadas a sinais clínicos pertinentes à 

saúde bucal. Desta forma o cirurgião dentista é o profissional 

competente para diagnosticar de maneira precoce tais 

transtornos, o que evidencia sua importância. 

 É imperativo que o cirurgião-dentista esteja preparado 

para reconhecer tais manifestações e, dessa forma, conduzir o 

paciente para um tratamento multidisciplinar. Dentro desse 
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entendimento, tal profissional deve atuar buscando devolver a 

saúde bucal dos pacientes através de procedimentos 

preventivos e reabilitadores. 
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RESUMO: Uma nutrição adequada é essencial para que o 
corpo humano possa crescer, se desenvolver e funcionar 
adequadamente, sendo necessário para isso que ela seja rica 
em vários nutrientes. Porém, por diversos fatores, muitos 
indivíduos acabam apresentando quadros de deficiências 
nutricionais, que cada vez mais têm sido relacionados a 
alterações em cavidade oral. Nesse contexto, aqui 
pretendemos realizar uma revisão de literatura acerca das 
manifestações orais associadas a cada tipo de deficiência 
nutricional, de modo a contribuir para a facilitação de futuros 
diagnósticos. A revisão foi realizada nas bases de dados 
eletrônicas Pubmed, Scielo, Web of Science e manualmente em 
artigos e livros clássicos da área. No total, foram incluídos 2 
capítulos de livros e 34 artigos científicos. Os micronutrientes 
cujas deficiências estavam associadas às alterações bucais 
foram as vitaminas A, B2, B3, B6, B9, B12, C, D, K e o Ferro. 
Já as principais alterações foram língua despapilada, áreas de 
eritema, queilite angular, estomatite aftosa recorrente, 
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sintomatologia dolorosa e sensação de ardência. Por serem 
frequentemente associadas às carências nutricionais e muitas 
vezes serem as primeiras manifestações clínicas delas, é 
importante que os cirurgiões-dentistas conheçam tais 
manifestações para que possam suspeitar e lançar mão dos 
exames complementares, a fim de diagnosticá-las 
precocemente e com isso diminuir a morbidade dos pacientes. 
Palavras-chave: Deficiências nutricionais. Desnutrição. 
Manifestações Orais. 
 
INTRODUÇÃO 

 

Uma nutrição adequada é essencial para que o corpo 

humano possa crescer, se desenvolver e funcionar 

adequadamente. Para tanto é necessário que ela seja rica em 

vários nutrientes, tanto macro (carboidratos, proteínas e 

gorduras), quanto micro (vitaminas e sais minerais), sendo 

essencial que haja um adequado equilíbrio entre o metabolismo 

e a ingestão dos mesmos para a manutenção da saúde humana 

(TOLKACHJOV et al., 2017). 

Todavia, por diversos fatores, que vão desde dietas 

deficientes até fatores socioeconômicos, muitos indivíduos 

acabam apresentando quadros de deficiências nutricionais, que 

podem ter consequências fatais em casos extremos 

(MARQUES et al., 2012; NEVILLE et al., 2016). 

Cada vez mais essas deficiências nutricionais, mais 

especificamente as de vitaminas e sais minerais, têm sido 

relacionadas a alterações em cavidade oral, sendo estas 

frequentemente as primeiras manifestações clínicas daquelas 

(RADLER et al., 2013). Assim sendo, fica clara a importância de 
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um bom exame físico da mucosa bucal, bem como do 

conhecimento dessas alterações por parte dos dentistas. 

Nesse contexto, realuzou-se uma revisão das 

manifestações orais associadas a cada tipo de deficiência 

nutricional, de modo a contribuir para a facilitação de futuros 

diagnósticos.  

 

MATERIAIS E MÉTODO 

 

O presente trabalho trata-se de uma revisão de literatura 

descritiva, realizada nas bases de dados eletrônicas Pubmed, 

Scielo, Web of Science e manualmente em artigos e livros 

clássicos da área. 

A estratégia de busca eletrônica utilizada foi a seguinte: 

"Oral Manifestations" [Mesh] OR "Manifestation, Oral" OR 

"Manifestations, Oral" OR "Oral Manifestation" AND 

"Avitaminosis" [Mesh] OR “Avitaminoses” OR “Deficiency, 

Vitamin” OR “Deficiencies, Vitamin” OR “Vitamin Deficiencies” 

OR “Vitamin Deficiency” OR "Malnutrition" [Mesh] OR 

“Nutritional Deficiency” OR “Nutritional Deficiencies” OR 

“Undernutrition” OR “Malnourishment” OR “Malnourishments”. 

Além disso, foram realizadas buscas específicas, 

separadamente, para cada deficiência, utilizando-se os 

seguintes termos: "Anemia, Iron-Deficiency" [Mesh] OR 

“Anemia, Iron Deficiency”; "Riboflavin" [Mesh] OR “Vitamin B2”; 

"Niacinamide" [Mesh] OR “Vitamin B3” OR “Pellagra”; "Vitamin 

B 6" [Mesh] OR “Vitamin B6” OR “Pyridoxine”; “Folic Acid" 

[Mesh] OR “Vitamin B9”; "Vitamin B 12" [Mesh] OR “B 12, 

Vitamin” OR “Vitamin B12” OR “B12, Vitamin” OR 

“Cyanocobalamin” OR “Cobalamin”; “Vitamin A" [Mesh] OR 
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“Retinol”; “vitamin D" [Mesh] OR “cholecalciferols” OR 

“ergocalciferols”; “Vitamin E” [Mesh]; “Vitamin c” OR “scurvy”. 

No total, foram incluídos dois capítulos de livros e 34 

artigos científicos, tanto de casos clínicos, como de revisão, 

escritos em português, inglês ou espanhol, publicados a partir 

de 2014, com exceção de 2 por serem clássicos, e cujo tema 

principal fosse deficiências nutricionais com ou sem as suas 

manifestações bucais. Artigos que abordavam deficiências 

cujas manifestações eram apenas extraorais e sistêmicas foram 

excluídos.  

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Abaixo segue a revisão das deficiências nutricionais com 

suas respectivas manifestações em cavidade oral, bem como 

uma breve discussão acerca das suas formas de diagnóstico e 

manejo clínico. 

 

Deficiência de Vitamina A 

 

Também conhecida como retinol ou ácido retinoico, a 

vitamina A pode ser encontrada em diversos alimentos de 

origem animal, como fígado, leite e ovos, além de ser 

sintetizada pelo próprio organismo a partir dos carotenoides 

presentes em frutas amarelas e em vegetais de folhas verdes 

(JANANI et al., 2019). Essa vitamina é de grande importância 

para o organismo por contribuir para a diferenciação celular, 

defesa imunológica, visão e função reprodutora (MONTERO et 

al., 2016). 
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A deficiência de vitamina A pode resultar de uma dieta 

com poucos alimentos ricos nela, processos infecciosos 

frequentes, fatores sociodemográficos ou ainda do aumento da 

demanda pelo organismo em determinadas etapas da vida, 

como na fase de crescimento e na gravidez (DISALVO et al., 

2019). 

 A carência dessa vitamina pode provocar problemas 

oculares, como xeroftalmia e cegueira noturna (SILVA et al., 

2015), que em casos mais graves pode ser permanente devido 

à ulceração da córnea. Além disso, também possui 

manifestações bucais, que em crianças se caracterizam por 

prejuízos no desenvolvimento da dentição, enquanto que em 

adultos por xerostomia, metaplasia escamosa ceratinizante, 

doença periodontal e/ou outras infecções bucais (TOMMASI, 

2014; SILVA et al., 2015; TOLKACHJOV et al., 2017).  

 

Deficiência de Vitamina B2 

 

A vitamina B2 ou Riboflavina pode ser encontrada de 

duas formas, a flavina mononucleotídeo e a flavina-adenina 

dinucleotídeo, que são co-enzimas de grande importância para 

reações enzimáticas do metabolismo energético. Suas fontes 

alimentares são laticínios, carnes, ovos, grãos integrais e 

vegetais de folhas verdes (SAEDISOMEOLIA, ASHOORI, 2018; 

MAHABADI et al., 2019).  

A vitamina B2 atua no metabolismo de outras vitaminas, 

como a B6, B9 e B12, e é de grande importância para o bom 

funcionamento do sistema imunológico, manutenção da 

integridade das membranas mucosas, pele, olhos e sistema 

nervoso (MAHABADI et al., 2019). 
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Sua carência é comum em países em desenvolvimento, 

cujas dietas se baseiam no arroz, com pouca ingestão de leite 

e carnes, e suas causas são variadas, indo desde uma dieta 

deficiente e alcoolismo, até infecções crônicas e doenças 

hepáticas (THAKUR et al., 2017). 

Clinicamente, a deficiência da vitamina B2 pode se 

manifestar através de anemia e dermatite seborreica na região 

de dobras nasolabiais, dorso do nariz, região frontal, bochechas 

e região auricular posterior. Além disso, pode levar ao 

surgimento de uma síndrome oro-óculo-genital caracterizada 

por uma tríade composta por conjuntivite, fotofobia e erupção 

pruriginosa ardente e descamativa do períneo. Pode ainda 

causar diversas alterações em mucosa oral, tais como 

estomatite aftosa recorrente, queilite angular, edema, eritema e 

glossite com atrofia das papilas filiformes linguais (Figura 1) 

(TOLKACHJOV et al., 2017).    

 

 

 

 

 

 

 
Figura 1. Manifestações Clássicas das Deficiências Nutricionais. (A) Língua 

despapilada; (B) Queilite angular. 

Fonte: Neville et al., 2016. 

 

Deficiência de Vitamina B3 

 

A vitamina B3 ou Niacina é precursora da coenzima 

nicotinamida adenina dinucleotídeo (NAD), necessária para 
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uma infinidade de reações de oxi-redução, bem como reações 

não-redox, podendo ser encontrada em carnes, produtos 

lácteos, nozes, peixes, vegetais folhosos, leveduras e cereais 

(VILJOEN et al., 2018). 

Sua deficiência causa uma condição conhecida como 

pelagra (do italiano, pele áspera), que ocorre mais em 

populações cuja dieta se baseia principalmente na ingestão do 

milho, alimento pobre nesse nutriente. Também é comum em 

indivíduos alcóolatras, com doenças gastrointestinais e 

usuários de drogas imunossupressoras ou para tratamento da 

tuberculose (BADAWY, 2014; VILJOEN et al., 2018). 

A pelagra se manifesta através de uma tríade, conhecida 

como os três D’s da pelagra, a saber: dermatite, demência e 

diarreia (SCHELLACK et al., 2015). Porém, também pode estar 

associada a alterações em mucosa oral, como inchaço e 

vermelhidão progressivos da língua, com possibilidade de 

ulceração, glossite, queilite angular, eritema gengival, 

queimação bucal e sintomatologia dolorosa intensa (Figura 1) 

(TOLKACHJOV et al., 2017).   

 

Deficiência de Vitamina B6 

 

A vitamina B6 ou piridioxina pode ser encontrada em 

carnes, produtos integrais, vegetais, bananas e nozes. Suas 

funções principais são a síntese de ácidos nucleicos dos 

neurotransmissores serotonina e noradrenalina, formação de 

mielina, funcionamento do sistema imunológico, metabolismo 

de aminoácidos, de glicogênio e bases de esfingóides (DAI et 

al., 2015; SCHELLACK et al., 2015). 
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Pacientes idosos, etilistas, gestantes, lactantes 

portadores de doença renal crônica, doenças hepáticas, 

desnutridos ou com alguma alteração na absorção intestinal 

tem maior risco de desenvolverem a deficiência dessa vitamina 

(TOMMASI, 2014; DAI et al., 2015). 
Clinicamente, a deficiência de B6 pode causar dermatite 

seborreica nasolateral e neuropatia periférica. Alterações orais, 

como queilite angular, eritema gengival, pequenas ulcerações 

da mucosa, glossite atrófica difusa (figura 1) e sensação de 

queimação, estão comumente presentes (SCHELLACK et al., 

2015; TOLKACHJOV et al., 2017).    

 
Deficiência de Vitamina B9 

 

A vitamina B9 pode ser encontrada em vários tipos de 

alimentos, como vegetais de folhas verdes, feijão, frutas (limão, 

banana e melão), cereais secos e integrais, fígado, rins e 

cogumelos, sendo neles denominada de folato. Porém, também 

é encontrada em suplementos e alimentos fortificados, nos 

quais é denominada ácido fólico (BRITTO et al., 2014).  

Suas funções principais são a participação no 

metabolismo proteico, na formação e maturação de hemácias, 

prevenção de defeitos congênitos do tubo neural e da doença 

cardíaca coronariana (SCHELLACK et al., 2015). 

A deficiência do folato tende a acontecer em situações 

cuja demanda dessa vitamina pelo organismo está aumentada, 

como por exemplo, durante a gravidez, lactação ou na primeira 

infância. Além disso, indivíduos alcóolatras, usuários de 

metotrexato, fenitoína ou ácido valpróico, portadores de anemia 

hemolítica, leucemia ou outras doenças malignas, também têm 
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um maior risco de desenvolverem essa hipovitaminose 

(BRITTO et al., 2014; TOLKACHJOV et al., 2017). 

A deficiência de folato pode estar associada à anemia 

megaloblástica e a defeitos do tubo neural (SHAMAH-LEVY et 

al., 2015; BOLAT et al., 2016). Além disso, a mucosa oral, por 

apresentar uma alta taxa de renovação dependente de B9, é 

comumente afetada por essa deficiência. Assim, é comum 

surgir diversos sinais, como glossite atrófica, áreas ulceradas e 

eritematosas, estomatite difusa, queilite angular (figura 1), além 

de sintomatologia dolorosa e de queimação significativas 

(TOLKACHJOV et al., 2017). 

 

Deficiência de Vitamina B12 

 

A vitamina B12 ou cobalamina é encontrada em diversos 

produtos de origem animal, como laticínios, carne e peixes, 

além de suplementos e alimentos fortificados. Tem grande 

importância para a função neurológica, produção de glóbulos 

vermelhos e síntese de DNA (LANGAN et al., 2017). 

A deficiência dessa vitamina acomete mais comumente 

vegetarianos estritos, bebês de mães veganas e idosos 

(SCHELLACK et al., 2015). Além disso, também é muito comum 

em portadores de anemia perniciosa, que é uma doença 

autoimune caracterizada pela destruição das células parietais 

da mucosa gástrica responsáveis por produzir o fator intrínseco, 

que é necessário para a absorção da vitamina B12. Desse 

modo, a vitamina, mesmo presente na dieta, não pode ser 

absorvida (CAVALCOLI et al., 2017). 

A deficiência de vitamina B12 pode causar, assim como 

a de folato, a anemia megaloblástica, e ainda parestesia, 
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fraqueza, anormalidades na forma de andar e alterações 

cognitivas ou comportamentais (SHAMAH-LEVY et al., 2015; 

CAVALCOLI et al., 2017). 

A mucosa oral também é afetada, sendo comumente 

observada a glossite de Hunter, que se caracteriza pela 

presença de uma língua despapilada, dolorosa e eritematosa 

(figura 1). Além disso, assim como em outras deficiências 

nutricionais, pode haver a associação com a estomatite aftosa 

recorrente (KIM et al., 2016; TOLKACHJOV et al., 2017). 

 

Deficiência de Vitamina C 

 

A vitamina C, também conhecida como ácido ascórbico, 

está presente em uma grande variedade de frutas e vegetais 

frescos, como laranjas, limões, uvas, batatas, espinafre, 

brócolis, pimentão vermelho e tomate (POUSSIER et al., 2014; 

TOLKACHJOV et al., 2017).  

Escorbuto é o nome dado para a deficiência dessa 

vitamina, que acomete com maior frequência idosos, etilistas, 

portadores de síndromes de má absorção ou indivíduos que 

tem uma dieta restritiva (PERRY et al., 2017). 

De uma forma geral, as manifestações clínicas do 

escoburto são inespecíficas, como por exemplo, fraqueza 

intensa, artralgia devido à hemartrose, sangramento da 

mucosa, púrpura vascular, edema de membros e sangramento 

da mucosa gastrointestinal, o que acaba dificultando o 

diagnóstico (POUSSIER et al., 2014). 

As manifestações orais, por sua vez, consistem em 

edema gengival generalizado, com hemorragia espontânea 

(gengivite por escorbuto), ulceração, mobilidade dentária e 
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aumento da gravidade da infecção periodontal e perda óssea 

(TOLKACHJOV et al., 2017). 

É importante destacar que se não for tratado, em casos 

mais severos o escorbuto pode levar à morte, geralmente 

devido à hemorragia intracraniana (NEVILLE et al., 2016). 

 

Deficiência de Vitamina D 

 

A vitamina D, também denominada calciferol, 

colecalciferol ou ergocalciferol, é considerada um hormônio 

esteroide, cuja obtenção se dá predominantemente pela síntese 

cutânea, através da exposição à luz solar, enquanto uma 

pequena parte é fornecida por meio de suplementos ou 

alimentos (KURIHAYASHI et al., 2015; PEREIRA‐SANTOS et 

al., 2015). 

A vitamina D atua na regulação do equilíbrio do cálcio e 

fósforo na via intestinal, no processo de deposição e reabsorção 

óssea, e, mais recentemente, tem sido associada  à prevenção 

de várias doenças crônicas, como diabetes tipo 1 e tipo 2, 

câncer, doenças autoimunes e cardiovasculares 

(KURIHAYASHI et al., 2015; PEREIRA‐SANTOS et al., 2015). 

A deficiência dessa vitamina tem sido associada ao uso 

de protetores solares, estilo de vida com pouca exposição solar, 

pele escura, idade avançada, doença renal e hepática, dentre 

outros fatores (JORGE et al., 2018). 

Quando presente em crianças, a deficiência de vitamina 

D pode resultar em raquitismo, que se caracteriza por 

arqueamento proeminente dos ossos longos das pernas, devido 

à pouca mineralização do esqueleto, e baixa estatura. Já em 

adultos, essa deficiência resulta em osteomalácia, cuja 

https://onlinelibrary.wiley.com/action/doSearch?ContribAuthorStored=Pereira-Santos%2C+M
https://onlinelibrary.wiley.com/action/doSearch?ContribAuthorStored=Pereira-Santos%2C+M
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sintomatologia consiste em dor esquelética difusa e ossos 

suscetíveis à fratura quando submetidos a lesões relativamente 

pequenas (SHARKEY et al., 2015; BOUILLON, CARMELIET, 

2018). 

Com relação às manifestações bucais, as únicas 

associadas a essa deficiência são a hipocalcificação dentária, 

que pode ocorrer em crianças cuja deficiência coincidiu com o 

período de desenvolvimento dentário, e a perda de inserção 

óssea periodontal em adultos (TOLKACHJOV et al., 2017). 

 

Deficiência de Vitamina K 

 

A vitamina K ou filoquinona pode ser encontrada em 

vegetais de folhas verdes, gema de ovo, frango, carne bovina, 

fígado, queijo e soja, além de ser sintetizada pelas bactérias 

que habitam o intestino humano. Sua importância decorre 

principalmente da participação que possui na síntese e ativação 

dos fatores de coagulação VII, IX, X e da protrombina no fígado, 

além da atuação no fortalecimento da estrutura óssea e na 

prevenção de calcificações arteriais (MIHATSCH et al., 2016; 

PHILLIPPI et al., 2016). 

A deficiência de vitamina K pode acometer pacientes 

com síndromes de má-absorção, usuários de 

anticonvulsivantes (carbamazepina, fenitoína e barbitúricos), 

antagonistas da vitamina K (Varfarina) ou ainda pacientes cuja 

microbiota intestinal esteja alterada após o uso de antibióticos 

de largo espectro por um longo período, como por exemplo, 

cefalosporina, isoniazida ou rifampicina (MARCHILI et al., 

2018). 
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As manifestações clínicas da carência dessa vitamina 

vão estar relacionadas a alterações na coagulação. No caso 

das manifestações orais não é diferente, as quais consistem em 

sangramento gengival espontâneo ou induzido por traumas, 

juntamente com equimoses da mucosa jugal ou do palato 

(TOLKACHJOV et al., 2017). 
 

Deficiência de Ferro 

 

O ferro é um mineral que pode ser encontrado de duas 

formas nos alimentos, na forma heme ou ferrosa e na forma 

não-heme ou férrica. Enquanto que o primeiro tipo está 

presente na hemoglobina e mioglobina das carnes e é 

facilmente absorvido pela mucosa intestinal, o tipo férrico é 

pobremente absorvido pelo intestino, sendo necessário que 

seja convertido para a forma ferrosa para tanto (CAVALCOLI et 

al., 2017). Esse mineral é de grande importância para o 

transporte de oxigênio e elétrons para as células, além de ser 

necessário para a manutenção do sistema imunológico e 

adequado crescimento e desenvolvimento do organismo 

(SILVA et al., 2015). 

Sua deficiência pode ser causada por diversos fatores, 

como perda de sangue, hemólise, distúrbios hepáticos ou 

endócrinos, deficiências nutricionais, obesidade e gastrectomia 

(ARAGÃO, ARAÚJO, 2015), sendo importante enfatizar que 

segundo a OMS a carência desse mineral causa 90% das 

anemias. Durante a gestação, em virtude do aumento da 

demanda por ferro, também é comum ocorrer esse tipo de 

carência (SATO et al., 2015). 
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A deficiência de ferro tem como características clínicas 

palidez, parestesia, fraqueza, cansaço, baixo desempenho 

cognitivo, alterações no comportamento e no crescimento físico 

em crianças, alterações no sistema imunológico, na morbidade 

por infecções, unhas mais quebradiças, achatadas e às vezes 

côncavas (BOLAT et al., 2016). 

As manifestações orais são semelhantes às das 

hipovitaminoses B9 e B12, sendo, pois, comum a presença de 

glossite, atrofia das papilas linguais, áreas eritematosas, 

ardência e sintomatologia dolorosa (figura1), podendo também 

estar presentes estomatite aftosa recorrente, queilite angular e 

palidez da mucosa oral secundária à anemia (TOLKACHJOV et 

al., 2017). 

A associação da anemia ferropriva com glossite, disfagia, 

mucosa oral atrófica, membrana esofágica caracteriza a 

Síndrome de Plummer-Vinson, que é um distúrbio 

potencialmente maligno com risco de malignização para um 

carcinoma espinocelular do esôfago. Felizmente essa síndrome 

está cada vez mais rara nos países desenvolvidos em virtude 

da maior disponibilidade do ferro (PARK et al., 2014; SAMAD et 

al., 2014). 

 

Diagnóstico e Tratamento das Deficiências Nutricionais 

 

As manifestações orais das deficiências nutricionais são 

inespecíficas.  Assim, torna-se necessária a realização do 

diagnóstico diferencial com outras alterações clínicas, como 

queilite angular resultante de diminuição da dimensão vertical, 

síndrome da ardência bucal, bem como lesões ou alterações da 

normalidade que se manifestam através de áreas eritematosas 
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e despapiladas em língua, tais como líquen plano erosivo, 

língua geográfica e candidose (TOLKACHJOV et al., 2017). 

Para esse diagnóstico diferencial, se faz necessário a 

realização de um adequado exame clínico e a solicitação de 

exames complementares, como hemograma completo, níveis 

séricos dos micronutrientes, além de outros exames específicos 

para determinadas deficiências. O quadro 1 resume as 

manifestações orais associadas a cada tipo de deficiência 

nutricional, bem como os exames específicos para cada uma 

delas além do hemograma, com base na literatura pesquisada 

(TOMMASI, 2014; NEVILLE et al., 2016; TOLKACHJOV et al., 

2017). 

 

Quadro 1. Manifestações orais das deficiências nutricionais e 

exames complementares. 

Micronutriente 

Deficiente 
Manifestações Orais 

Exames 

Complementares 

Vitamina A 

Crianças: prejuízos no 

desenvolvimento da dentição; 

Adultos: xerostomia, metaplasia 

escamosa ceratinizante, doença 

periodontal e/ou outras infecções 

bucais 

Nível  sérico de 

vitamina A 

Vitamina B2 

Edema, eritema e glossite com 

atrofia das papilas filiformes 

linguais, queilite angular, estomatite 

aftosa recorrente  

Nível  sérico de 

vitamina B2  

Vitamina B3 

Inchaço e vermelhidão progressivos 

da língua, com possibilidade de 

ulceração, glossite, queilite angular, 

eritema gengival, queimação bucal 

e sintomatologia dolorosa intensa 

Nível  sérico de 

vitamina B3 

Vitamina B6 
Glossite atrófica difusa, queilite 

angular, eritema gengival, 

Nível  sérico de 

vitamina B6 
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pequenas ulcerações da mucosa e 

sensação de queimação 

Vitamina B9 

Glossite atrófica, áreas ulceradas e 

eritematosas, estomatite difusa, 

queilite angular, sintomatologia 

dolorosa e queimação significativas 

Nível  sérico de 

vitamina B9 

Vitamina B12 

Glossite de Hunter (língua 

despapilada, dolorosa e com áreas 

de eritema) e estomatite aftosa 

recorrente 

Nível  sérico de 

vitamina B12+ 

Anticorpos contra 

o fator intrínseco 

ou contra as 

células parietais 

Vitamina C 

Edema gengival generalizado, com 

hemorragia espontânea (gengivite 

por escorbuto), ulceração, 

mobilidade dentária e aumento da 

gravidade da infecção periodontal e 

perda óssea 

Nível  sérico de 

vitamina C 

Vitamina D 
Hipocalcificação dentária e perda de 

inserção óssea periodontal  

Nível  sérico de 

vitamina D, fosfato 

e cálcio 

Vitamina K 

Sangramento gengival espontâneo 

ou após traumas, equimoses da 

mucosa jugal ou do palato  

Nível  sérico de 

vitamina K+ 

Coagulograma 

Ferro 

Glossite, atrofia das papilas 

linguais, áreas eritematosas, 

queilite angular, estomatite aftosa 

recorrente, palidez da mucosa, 

ardência e sintomatologia  dolorosa 

Nível  sérico de 

Ferro 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Uma vez confirmada a deficiência, o tratamento médico 

se baseia, na maioria das vezes, apenas na suplementação do 

micronutriente por via oral, exceto em alguns casos cuja 

administração deve ser injetável , como na deficiência de  

vitamina B12 associada à anemia perniciosa, possibilitando 

assim o desaparecimento dos sinais e sintomas clínicos, 
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conforme pode ser visto na figura 2 (TOMMASI, 2014; NEVILLE 

et al., 2016; TOLKACHJOV et al., 2017). 

 

 
Figura 2. Antes e após o tratamento de um caso de Anemia Perniciosa. (A) 

Áreas de eritema e atrofia em dorso da língua; (B) Resolução da alteração 

da mucosa após reposição da vitamina B12 -Fonte: Neville et al., 2016. 

 

CONCLUSÕES 

 

As deficiências nutricionais comumente causam 

alterações em cavidade oral, as quais apesar de muitas vezes 

serem clássicas, não são específicas. Assim é importante que 

os profissionais da saúde, principalmente cirurgiões-dentistas, 

tenham esse conhecimento para que possam suspeitar e lançar 

mão dos exames complementares, a fim de diagnosticá-las 

precocemente e com isso diminuir a morbidade dos pacientes. 
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RESUMO: O câncer de cabeça e pescoço (CCP) é a sétima 
malignidade mais comum no mundo e corresponde a um grupo 
heterogêneo de neoplasias que surge acima da entrada 
torácica e abaixo do nível da base do crânio. A terapia de 
quimiorradiação é o tratamento padrão para pacientes com 
CCP, em especial naqueles diagnosticados em estágios 
clínicos avançados da doença. A literatura reconhece uma série 
de complicações orais agudas e crônicas decorrente da 
quimiorradioterapia. O objetivo deste capítulo é, portanto, 
discorrer sobre as principais complicações orais da 
quimiorradioterapia em pacientes com CCP. Para tanto, 
realizou-se uma revisão de literatura sobre o tema nas bases 
de dados PubMed, Scopus e Lilacs, com a inclusão de artigos 
dos últimos cinco anos. A mucosite oral, a xerostomia e as 
alterações quimiossensoriais são exemplos de complicações 
orais agudas; enquanto a cárie de radiação, o trismo e a 
osteorradionecrose, por sua vez, são exemplos de 
complicações orais crônicas. Muitas dessas complicações são 
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um desafio para o paciente e a equipe multidisciplinar, uma vez 
que elas produzem efeitos deletérios locais e sistêmicos, 
podendo afetar, inclusive, o prognóstico dos pacientes. Este 
capítulo aborda questões críticas, como os mecanismos 
potenciais, o diagnóstico clínico, as estratégias preventivas e o 
tratamento, de algumas complicações agudas e crônicas 
decorrente da quimiorradioterapia.  
Palavras-chave: Neoplasias de Cabeça e Pescoço. 
Radioterapia. Tratamento Farmacológico.  
 

INTRODUÇÃO 

 

O câncer de cabeça e pescoço (CCP) corresponde a um 

grupo heterogêneo de neoplasias que surge acima da entrada 

torácica e abaixo do nível da base do crânio (COHEN; 

FEDEWA; CHEN, 2018). Estima-se que o CCP seja a sétima 

malignidade mais comum no mundo, com taxa de incidência em 

2012 de 14.3 e 4.4 por 100.000 habitantes para homens e 

mulheres, respectivamente (RETTIG; D’SOUZA, 2015). Dentre 

essas neoplasias estão aqueles que se originam dos 

componentes epiteliais, mesenquimais, neurais e outras 

origens celulares (COHEN; FEDEWA; CHEN, 2018). O 

tratamento dos tumores em estágios T1-T3 é a cirurgia, seguida 

de radioterapia para tumores com linfonodos positivos; 

enquanto em estágios mais avançados, preconiza-se a 

quimiorradioterapia primária, seguida ou não de cirurgia 

(SEMRAU, 2017).   

A maioria dos CCP não é radiossensível. Em geral, eles 

requerem uma dose total de 70Gy ou mais, uma dose 

considerada alta e com capacidade de provocar efeitos tóxicos 

graves (FRYDRYCH; SLACK-SMITH; PARSONS, 2017). 
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Particularmente, a quimiorradioterapia atinge todas as células 

com uma alta taxa de rotatividade, seja tecido maligno ou 

normal (RIVERO; SHAMJI; KOLOKYTHAS, 2017). Em virtude 

disso, os pacientes com CCP submetidos à quimiorradioterapia 

podem desenvolver uma série de sequelas nos tecidos orais, 

que prejudicam a qualidade de vida, apesar das terapias 

empregadas melhorarem o prognóstico dos pacientes 

(SEMRAU, 2017; SROUSSI et al., 2017). Essas complicações 

decorrem da perturbação do equilíbrio existente na boca, como 

a renovação tecidual, a produção de saliva e de alterações na 

microbiota local. Estima-se que 90-100% dos pacientes com 

campo de irradiação na região de cabeça e pescoço 

desenvolverão algum grau de complicação oral (SCIUBBA; 

GOLDENBERG, 2006).   

Os efeitos deletérios da quimiorradioterapia afetam a 

mucosa oral, as glândulas salivares, os ossos, a dentição e a 

musculatura adjacente. A gravidade dessas complicações está 

relacionada à dose diária e acumulativa da quimiorradioterapia, 

ao volume de tecido irradiado e ao uso concomitante das duas 

modalidades terapêuticas (quimioterapia e radioterapia) 

(SCIUBBA; GOLDENBERG, 2006; SROUSSI et al., 2017).  

O objetivo deste trabalho é, portanto, discorrer sobre as 

principais complicações orais da quimiorradioterapia em 

pacientes com CCP.     

 

MATERIAIS E MÉTODOS 

 

A pesquisa bibliográfica foi realizada em três base de 

dados (PubMed, Scopus e Lilacs), utilizando as seguintes 

palavras-chaves: “head and neck neoplasms”, “radiotherapy”, 
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“drug therapy”, “chemotherapy”, “complications”, “oral 

mucositis”, “xerostomia”, “dysgeusia”, “deglutition disorders”, 

“dental caries”, “trismus”, “osteoradionecrosis”. Foram incluídos 

artigos em inglês, de texto completo, publicados nos últimos 

cinco anos ou textos clássicos sobre a temática pesquisada.   

 

RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

A literatura estabelece cerca de doze complicações orais 

decorrente da quimiorradioterapia, que são divididas, de acordo 

com seu período de acometimento, em agudas e crônicas 

(SCIUBBA; GOLDENBERG, 2006; SROUSSI et al., 2017). As 

complicações agudas se desenvolvem durante as fases iniciais 

da quimiorradioterapia e no período pós-tratamento imediato (2 

a 3 semanas). Esse grupo de complicações abrange afecções 

como a mucosite oral (MO), disfunções quimiossensoriais, 

xerostomia, infecção fúngica ou bacteriana, cujo grau de 

expressão dependente do grau e o tempo da 

quimiorradioterapia (SCIUBBA; GOLDENBERG, 2006). Por 

outro lado, as complicações crônicas ou tardias da 

radioquimioterapia podem se manifestar semanas ou anos após 

o tratamento instituído (SCIUBBA; GOLDENBERG, 2006; 

SROUSSI et al., 2017). Esse grupo de complicações, por sua 

vez, compreende os efeitos como cárie por radiação, necrose 

dos tecidos moles, osteorradionecrose, ageusia, trismo, atrofia 

e/ou fibrose da mucosa oral (SCIUBBA; GOLDENBERG, 2006; 

SROUSSI et al., 2017). A seguir, abordaremos as principais 

complicações agudas e crônicas decorrentes da 

quimiorradioterapia.   
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- COMPLICAÇÕES AGUDAS  

 

MUCOSITE ORAL 

 

A MO corresponde a um conjunto de lesões 

eritematosas, erosivas ou ulcerativas na mucosa de 

revestimento oral não ceratinizada, decorrente de uma reação 

inflamatória tóxica causada pelo tratamento 

quimiorradioterápico (DE SANCTIS et al., 2016; MARIA; 

ELIOPOULOS; MUANZA, 2017). Ela é uma das complicações 

da terapia oncológica mais comuns e suscita-se que quase 

todos os pacientes que recebem irradiação na região de cabeça 

e pescoço desenvolvam a MO, frente a aproximadamente 20-

40% dos pacientes que recebem regimes quimioterápicos 

convencionais (LALLA; SAUNDERS; PETERSON, 2014). Ela 

pode durar entre 7 a 98 dias (MARIA; ELIOPOULOS; MUANZA, 

2017).   

A gravidade da mucosite oral varia de lesões atróficas 

eritematosas a grandes áreas de úlceras coalescentes 

profundas que penetram a submucosa. O dano ao tecido oral 

ocorre mesmo antes de qualquer sinal aparente na mucosa 

(SONIS, 2004; VILLA; SONIS, 2016). Contudo, as lesões da 

mucosa se tornam aparentes em doses cumulativas de 

radiação de 10Gy; em doses de 30Gy, a ulceração da mucosa 

já é comumente observada. A MO induzida por quimioterapia 

geralmente começa de 4 a 5 dias após a infusão da droga 

(MARIA; ELIOPOULOS; MUANZA, 2017).  

Independentemente do fator causal primário, a MO 

deriva de uma resposta tóxica, cuja mecanismo envolve 

eventos moleculares, celulares e teciduais (SONIS, 2004). De 
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maneira didática, a patogênese da MO pode ser dividida em 

cinco estágios: (1) iniciação, em que a geração de espécies 

reativas de oxigênio e o estresse oxidativo gerado pela 

quimiorradioterapia danificam diretamente as células epiteliais, 

o tecido conjuntivo e os componentes da submucosa; (2) 

regulação positiva, fase em que ocorre a regulação das vias de 

sinalização intracelulares, que culminam na morte dos 

queratinócitos, fibroblastos e células endoteliais, e na liberação 

de mediadores pró-inflamatórios, como o TNF-α, IL‐1β e IL‐6; 

(3) amplificação de sinal, em que a liberação de mediadores 

pró-inflamatórios amplificam e prolongam a lesão tecidual; (4) 

ulceração, em que se observa a perda da continuidade do 

epitélio, associada ou não a infecção secundária; e (5) 

cicatrização, fase de controle em que os eventos de reparo se 

sobressaem aos eventos de dano (SONIS, 2004).  

Clinicamente, a gravidade da MO pode ser avaliada a 

partir de uma variedade de escalas, o que fornece comparações 

precisas das estomatotoxidades de diferentes regimes, da 

eficácia de novas intervenções na MO e como ferramentas de 

gerenciamento de enfermagem (VILLA; SONIS, 2016). A escala 

da Organização Mundial da Saúde (OMS) é amplamente 

utilizada em contextos clínicos e como instrumento de pesquisa, 

e se baseia em medidas objetivas (eritema, ulceração) e 

funcionais (capacidade de comer), estabelecendo a severidade 

de agressão da mucosa em graus de 0 a 4 (VILLA; SONIS, 

2016). A escala 0 indica sem sinal ou sintoma clínico aparente 

de lesão; 1 (leve), em que se observam dor e eritema; 2 

(moderada), em que se observam eritema oral, úlceras, dieta 

sólida tolerada; 3 (grave), úlceras orais e tolerabilidade apenas 

por dieta líquida; 4 (risco de vida), alimentação oral impossível 
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(SONIS, 2004). A literatura disponibiliza outras escalas de 

classificação do grau de severidade da MO, mas não há 

evidencia que confirme a superioridade de uma em relação à 

outra (VILLA; SONIS, 2016; DE SANCTIS et al., 2016). 

Recomenda-se, contudo, que as escalas sejam objetivas, 

confiáveis, e capazes de medir o dano à mucosa e as 

capacidades funcionais do paciente em relação ao estado oral 

(por exemplo, a capacidade de comer e de falar) (DE SANCTIS 

et al., 2016).  

O desenvolvimento da mucosite oral depende da 

modalidade (quimioterapia, radiação ou quimiorradioterapia 

combinada), do tipo de agente quimioterápico utilizado, 

dosagem, intensidade e cronograma de administração (VILLA; 

SONIS, 2016). As consequências mais evidentes da MO são a 

redução da qualidade de vida do paciente, risco de infecção, 

aumento do tempo de internação e dos custos de assistência, 

além da interrupção ou alteração do regime terapêutico 

adotado, o que pode comprometer o prognóstico dos pacientes. 

Ademais, a mucosite pode ter um efeito negativo profundo no 

estado nutricional, na ingestão oral de alimentos e 

medicamentos e na manutenção da saúde bucal dos pacientes 

(LALLA; SAUNDERS; PETERSON, 2014).  

 

- Manejo da MO 

 

Apesar da frequência e dos esforços em torno da MO, 

ainda não há uma intervenção universal disponível para a 

prevenção e o tratamento da MO. Nos últimos anos, o número 

de protocolo de tratamento direcionado à MO tem surgido, na 
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tentativa de limitar as consequências advindas da sua 

instalação (VILLA; SONIS, 2016; YUAN; SONIS, 2014).   

A priori, existem algumas condições clínicas e certos 

tratamentos que aumentam o risco e a severidade da MO. 

Durante a triagem pré-tratamento quimiorradioterápico, a 

identificação desses fatores pode reduzir o impacto da MO nos 

indivíduos acometidos. Dentre esses fatores, destacam-se a 

presença de higiene oral deficiente, doença periodontal (DP), 

alcoolismo, tabaco, hipossalivação, baixo índice de massa 

corporal e imunossupressão devido a comorbidades sistêmicas, 

por interferir na microbiota local e/ou na resposta imune do 

hospedeiro (DE SANCTIS et al., 2016).        

As estratégias de manejo da MO incluem medidas 

preventivas e abordagens terapêuticas. A adoção de medidas 

adequadas de higiene oral para reduzir o risco, a duração e a 

gravidade da MO, por reduzir a colonização por micro-

organismos. Próteses mal adaptadas ou aparelhos ortodônticos 

devem ser removidos ou ajustados para reduzir o risco de 

trauma a mucosa oral (VILLA; SONIS, 2016).  

Os medicamentos ou produtos biológicos utilizados são 

comumente direcionados ao grau de severidade da MO. 

Grande parte dos procedimentos utilizados para o manejo da 

MO visa prevenir o seu aparecimento. A crioterapia oral, 

recomendada como medida preventiva, deve ser usada por 30 

minutos antes da exposição à terapia oncológica, embora se 

reconhece o risco de hipóxia decorrente de vasoconstrição 

tecidual (VILLA; SONIS, 2016; DE SANCTIS et al., 2016). A 

fotobiomodulação com laser de baixa potência também é 

recomendado para prevenir e tratar lesões já instaladas de MO, 

de modo a ofertar ao tecido tratado uma dose de energia de 
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cerca de 2 J/cm2. No entanto, muitas das vias estimuladas pela 

laserterapia de baixa potência estão associadas a 

comportamentos indesejáveis do tumor e/ou a resposta ao 

tratamento, o que torna o seu uso ainda questionável (VILLA; 

SONIS, 2016).  

Além disso, a palifermina, um fator de crescimento dos 

queratinócitos, foi o primeiro agente indicado para o tratamento 

da MO, por regular o dano oxidativo e por ter efeitos 

antiapoptóticos (YUAN; SONIS, 2014; VILLA; SONIS, 2016). 

Recomenda-se que o uso da palifermina seja feito sob o regime 

de 60 μg/kg por dia, três dias antes e após o tratamento 

oncológico (VILLA; SONIS, 2016). O uso de medicamentos que 

mimetizam a atividade de citocinas anti-inflamatórios, como IL-

4, IL-10 e IL-11 na produção de TNF, ou mesmo de agentes que 

inibem a produção de citocinas pró-inflamatórios ainda é 

controverso, uma vez que o risco de infecção secundária pode 

superar o benefício de prevenção da MO (YUAN; SONIS, 2014; 

VILLA; SONIS, 2016). Igualmente, o uso de medicamentos para 

controle de dor associada à MO, como morfina e anestésico 

tópico (lidocaína viscosa), e de enxaguatórios bucais, 

antifúngicos e antibióticos também é recomendado, visando 

melhorar a função, controlar infecções secundárias e promover 

a qualidade de vida dos pacientes (VILLA; SONIS, 2016).  

Uma série de compostos naturais ou orgânicos foram 

identificados como tendo efeitos terapêuticos para lesões 

associadas à MO. Estudos in vivo e clínico identificaram a 

atividade protetora do extrato de calêndula, camomila, aloe 

vera, óleos essências, mel e produtos apícolas, e placenta 

humana na MO, alguns por possuírem atividade antioxidante, 

anti-inflamatórias, antimicrobianas e efeito analgésico (VAN 
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SEBILLE et al., 2015; AGHAMOHAMAMDI; HOSSEINIMEHR, 

2016).   

 

XEROSTOMIA 

 

A xerostomia é uma experiência subjetiva de secura da 

boca relatada pelo paciente. A existência do sintoma de boca 

seca (xerostomia) e de redução do fluxo salivar medido 

(hipossalivação) nem sempre se confunde, porque uma resulta 

do desconforto do paciente e a outra da perda funcional dos 

componentes salivares. A xerostomia se torna evidente à 

medida que a saliva se torna escassa e viscosa como resultado 

de alterações em sua composição durante o curso da 

quimiorradioterapia. As funções da saliva são a lubrificação, 

modulação da microbiota oral, remineralização dos tecidos 

dentários e formação do bolo alimentar. A prevalência de 

xerostomia após o procedimento de radioterapia varia entre 94-

100%, em virtude da sensibilidade dos ácinos salivares 

(SCIUBBA; GOLDENBERG, 2006; DENG et al., 2015; 

BUGLIONE et al., 2016). 

As consequências da xerostomia são desconforto e dor 

bucais, aumento do risco de cárie dentária, infecção bucal, 

dificuldade para falar e disfagia, o que afeta negativamente a 

qualidade de vida dos pacientes (SCIUBBA; GOLDENBERG, 

2006). A extensão da alteração glandular está geralmente 

relacionada à dose de radiação fornecida às glândulas 

salivares, com as formas mais graves e irreversíveis resultantes 

na perda funcional dos ácinos salivares (SCIUBBA; 

GOLDENBERG, 2006; MEMTSA et al., 2017).   
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A hipossalivação pode ser avaliada por critérios 

subjetivos e objetivos. Métodos para avaliação morfológica e 

funcional, por meio de tomografia computadorizada, 

ressonância magnética (RM), ultrassonografia, sialometria 

(fluxo salivar) e cintilografia, podem ser utilizados (MEMTSA et 

al., 2017; NIK NABIL et al., 2018). Na classificação do instituto 

nacional do câncer, a toxicidade das glândulas salivares é 

subdividida em três graus, a saber: (i) sintomático (por exemplo, 

saliva seca ou espessa) sem alteração significativa da dieta; 

fluxo de saliva não estimulado 0,2 ml/min; (ii) sintomas 

moderados, alterações na ingestão oral (alimentos macios e 

úmidos); saliva não estimulada 0,1-0,2 ml/min; e (iii) 

incapacidade de se alimentar adequadamente por via oral; 

alimentação por via enteral; saliva não estimulada 0,1 ml/min 

(BUGLIONE et al., 2016).   

A prevenção da xerostomia pode ser conseguida com a 

exclusão das glândulas salivares maiores e menores do campo 

da irradiação, embora isso nem sempre seja possível. Além 

disso, a adoção de técnicas de radioterapia (RT) com 

intensidade modulada parece favorecer a prevenção de seus 

efeitos tóxicos orais (DENG et al., 2015). Com o passar do 

tempo, a hipertrofia compensatória do tecido das glândulas 

salivares tenta reestabelecer o fluxo salivar normal, embora 

quase sempre isso não seja alcançado (SCIUBBA; 

GOLDENBERG, 2006).    

Há poucas evidências para determinar se a utilização de 

drogas parassimpaticomiméticas, indutoras da produção de 

saliva, como a pilocarpina, betanecol e palifermina, e 

citoprotetoras melhoram, mesmo que, transitoriamente, os 

sintomas da xerostomia. Isso é explicado pelo fato dessas 
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drogas modularem o tecido salivar remanescente, que nem 

sempre está intacto (SCIUBBA; GOLDENBERG, 2006; NIK 

NABIL et al., 2018). Por outro lado, o uso de saliva artificial e de 

estimuladores do fluxo salivar, como substâncias ácidas e 

gomas de mascar, reduzem paliativamente o desconforto 

causado pela xerostomia, melhorando a qualidade de vida dos 

pacientes (SCIUBBA; GOLDENBERG, 2006; BUGLIONE et al., 

2016).  

  

DISFUNÇÕES QUIMIOSSENSORIAIS  

 

As disfunções quimiossensoriais são complicações 

comuns do tratamento quimiorradioterápico. Os regimes de 

quimiorradioterapia podem modificar diretamente as sensações 

olfativas e palatais, que ocorrem em mais de 75% dos pacientes 

submetidos a esse regime terapêutico (SROUSSI et al., 2017).   

As alterações quimiossensoriais incluem uma redução 

na sensibilidade olfativa e no paladar (hipogeusia), ausência de 

paladar (ageusia), distorção no paladar normal (disgeusia) ou 

percepção do paladar sem estímulo externo (fantogeusia). A 

patogênese das disfunções quimiossensoriais envolve o dano 

direto aos receptores olfativos e gustativos ou indireto, por 

alteração na secreção salivar (AMÉZAGA et al., 2018). Até o 

momento, não se reconhece que o dano se estende ao tecido 

nervoso associado as papilas olfativas e gustativas 

(DESHPANDE et al., 2018).   

A avaliação de alterações quimiossensoriais pode ser 

feita subjetivamente e objetivamente. Medições subjetivos são 

feitas por meio de questionários validados, enquanto as 

medições objetivas utilizam a eletrogustometria, saborizantes 
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líquidos e/ou discos de papel de filtro para determinar os 

limiares de sabor doce, azedo, salgado e amargo pelo paciente 

(VAN OORT et al., 2018).  

As alterações de olfato e paladar podem levar a 

modificações nas preferências alimentares, contribuir para 

perda de apetite, ingestão reduzida de alimentos e perda de 

peso. Além disso, a desnutrição tem sido associada à redução 

da qualidade de vida, redução da tolerância ao tratamento e 

aumento dos efeitos colaterais do tratamento, levando a um 

aumento na mortalidade e prolongada permanência hospitalar 

(VAN OORT et al., 2018).  

A gravidade da disgeusia está relacionada à dose e ao 

tempo da quimiorradioterapia, e o prejuízo é observado para 

todos os cinco gostos, embora os sabores amargo e salgado 

sejam os mais gravemente afetados. Os efeitos 

quimiossensoriais são apaziguados com a interrupção da 

quimiorradioterapia, e a recuperação da função do paladar pode 

ocorrer após 4 a 5 semanas após o término do regime 

empregado (DESHPANDE et al., 2018). 

 

- COMPLICAÇÕES CRÔNICAS  

 

CÁRIE DE RADIAÇÃO  

 

A cárie de radiação é uma das toxicidades mais comuns 

da RT de CCP, afetando aproximadamente 25% dos pacientes 

submetido a esse tipo de terapia oncológica (MADRID et al., 

2017; PALMIER et al., 2017). A cárie de radiação começa com 

fraturas discretas e progride para uma coloração marrom do 

esmalte (FRYDRYCH; SLACK-SMITH; PARSONS, 2017). As 
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lesões tendem a se desenvolver seis a 12 meses após a 

realização da RT e afetam áreas atípicas dos dentes, como 

superfície vestibular, lingual, bordas incisais e pontas das 

cúspides (DENG et al., 2015; PALMIER et al., 2017).  

A cárie de radiação pode decorrer da destruição 

radiogênica do tecido dentário ou de eventos secundários como 

hipossalivação, alterações da microbiota oral e adoção de dieta 

pastosa e cariogênica, que predispõem os pacientes a cáries 

independentemente do efeito da radiação nos dentes (MADRID 

et al., 2017; FONSÊCA et al., 2019). Na primeira hipótese, a 

radiação levaria a perda da estrutura prismática do esmalte, a 

alterações nas cadeias peptídicas de colágeno da dentina e a 

diminuição da circulação do tecido pulpar, reduzindo a 

resistência mecânica do dente; esse mecanismo é controverso 

e a análise micromorfológica de dentes com cárie, irradiados ou 

não, não evidenciou diferenças entre os dois grupos 

(FONSÊCA et al., 2019).   

Independentemente do mecanismo, a cárie de radiação 

começa com a dissolução da hidroxiapatita, levando a formação 

de lacunas no esmalte. Essas lacunas favorecem a colonização 

bacteriana e a degradação enzimática dos componentes 

orgânicos da dentina. O padrão de desgaste da cárie de 

radiação é comumente circunferencial e ocorre ao longo da 

junção amelocementária do dente, levando a amputação da 

coroa dentária (PALMIER et al., 2017; FONSÊCA et al., 2019). 

A cárie dentária pode levar a dor oral local, infecção 

dental (formação de abscesso) que pode levar a 

osteorradionecrose e complicações gerais de saúde, além de 

ter efeito negativo na qualidade de vida do paciente e aumento 

dos custos com assistência odontológica (DENG et al., 2015; 
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PALMIER et al., 2017). O diagnóstico da cárie por radiação é 

feito clinicamente por meio da observação das características 

descritas acima. A integridade dentária pode ser determinada 

pelo índice de dentes cariados, perdidos e obturados (CPOD); 

o clínico também deve determinar a gravidade (lesões 

reversíveis ou irreversíveis) e estado de atividade da lesão 

(ativo ou inativo). Por fim, os exames de imagem auxiliam na 

identificação de lesões incipientes e na determinação da 

extensão da lesão de cárie (DENG et al., 2015).   

Recomenda-se a manutenção da saúde bucal em 

pacientes com CCP antes, durante e após a quimiorradiação. 

Como a cárie é uma doença multifatorial, a prevenção da cárie 

de radiação envolve atendimento odontológico regular, 

manutenção de higiene bucal meticulosa, uso diário de creme 

dental com flúor e fluoreto tópico, e modificação da dieta, 

minimizando o consumo de alimentos cariogênicos e ácidos. 

Nas lesões já instaladas, as recomendações incluem a extração 

de dentes não viáveis e restauração de dentes cuja integridade 

não foi muito afetada (FRYDRYCH; SLACK-SMITH; 

PARSONS, 2017).  

  

TRISMO INDUZIDO POR RADIAÇÃO 

 

 O trismo é definido como uma contração tônica dos 

músculos da mastigação que resulta em hipomobilidade 

mandibular e na capacidade limitada de abrir a boca (RAPIDIS 

et al., 2015; BUGLIONE et al., 2016). A abertura interincisal 

máxima (AIM) na população saudável varia de 36 a 55 mm, e 

medidas ≤ 35 mm são consideradas trismo (OWOSHO et al., 

2016). Os sinais do trismo podem aparecer nos primeiros três 
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meses até o 48º mês da RT e tem prevalência acima de 30% 

nos pacientes com CCP (WATTERS, et al., 2019).  

A etiologia do trismo em pacientes com CCP inclui danos 

e fibrose dos músculos mastigatórios, que podem ser causados 

por cirurgia, efeito do próprio tumor, RT ou uma combinação 

entre esses fatores (RAPIDIS et al., 2015; SCHERPENHUIZEN 

et al., 2015). Curiosamente, a fisiopatologia da fibrose induzida 

por radiação inclui a inflamação inicial, seguida por uma fase 

atrófica e fibrótica (irreversível) do tecido muscular 

(SCHERPENHUIZEN et al., 2015). A literatura relata que a 

prevalência de trismo aumenta com o aumento das doses de 

RT, com perda gradual da amplitude de abertura de boca. 

Suscita-se que nos primeiros nove meses após a RT, ocorre 

cerca de dois terços da redução total da abertura da boca 

(RAPIDIS et al., 2015; WATTERS, et al., 2019). A classificação 

gradual do trismo varia entre os estudos. O trismo leve é 

definido como uma abertura bucal >30mm e ≤ 35 mm; o 

moderado, como uma abertura bucal entre 20 e 30mm; e o 

severo, como uma abertura bucal <10 mm (RAPIDIS et al., 

2015; OWOSHO et al., 2016). 

As principais consequências do trismo é o 

comprometimento da fala, da ingestão, da higiene bucal, da 

vigilância de tumores e da capacidade de proteger as vias 

aéreas com segurança, além de aumentar o risco de aspiração. 

Em casos extremos, os pacientes devem ser alimentados por 

sonda enteral ou por nutrição parenteral (RAPIDIS et al., 2015; 

OWOSHO et al., 2016). O trismo deve ser amplamente 

considerado pelo clínico, uma vez que ele pode ser resultado 

do tratamento ou, em alguns casos, ser o primeiro sinal de 

recorrência local do tumor (RAPIDIS et al., 2015).   
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O tratamento precoce do trismo tem o potencial de 

prevenir ou minimizar muitas das suas consequências 

deletérias. O tratamento pode ser conservador (por fisioterapia 

ou medicamentos) ou cirúrgico (RAPIDIS et al., 2015). Os 

exercícios de alongamento mandibular são particularmente 

úteis na prevenção do trismo (SCHERPENHUIZEN et al., 2015; 

BUGLIONE et al., 2016). A utilização de injeção de toxina 

botulínica nos músculos da mastigação tem efeito analgésico e 

parece reduzir a fibrose por radiação; outras modalidades como 

eletroterapia e microcorrentes parecem também reduzir, 

mesmo que transitoriamente, a rigidez dos músculos 

mastigatórios. Por fim, o tratamento cirúrgico nem sempre é útil 

para o trismo induzido por radiação, porque a fibrose pode 

envolver quase todos os músculos mastigatórios e os tecidos 

subcutâneos – o que não pode ser corrigido por uma 

coronoidectomia (RAPIDIS et al., 2015).    

  

OSTEORRADIONECROSE 

 

 A osteorradionecrose (ORN) corresponde a uma área de 

osso irradiado, desvitalizado e exposto que não cicatriza por um 

período de 3 meses sem qualquer evidência de doença 

neoplásica local (RIVERO; SHAMJI; KOLOKYTHAS, 2017). A 

ORN resulta da modificação do microambiente ósseo pela RT, 

o que torna o osso hipocelular, hipovascular e hipóxico. 

Reconhece-se que o risco de ORN depende da dose de 

radiação utilizada, sendo o risco agravado com doses 

superiores a 60Gy (CHRONOPOULOS et al., 2017; RIVERO; 

SHAMJI; KOLOKYTHAS, 2017). A incidência de ORN varia de 
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4 a 37% nos pacientes da receberam RT (SROUSSI et al., 

2017).    

 A priori, a ORN depende da radiação e de trauma ou 

insulto local, podendo ser modulada por hábitos deletérios, 

como uso de álcool e tabaco, e higiene oral deficiente pelo 

aumento do risco de infecção local e inflamação tecidual. 

Atualmente, a teoria mais aceita de compreensão da 

patogênese da ORN é da fibrose induzida por radiação (FIR). 

Nessa teoria, ocorre, na fase inicial, dano inflamatório as células 

endoteliais; na fase constitutiva, observa-se atividade 

fibroblástica anormal e perda da matriz extracelular; e, por fim, 

na fase fibroblástica tardia, ocorre tentativa de remodelar o 

tecido com formação de tecidos frágeis, com maior risco de 

inflamação reativada, o que pode levar à necrose do tecido 

ósseo (RIVERO; SHAMJI; KOLOKYTHAS, 2017).  

 Comumente, a ORN é acompanhada por dor, parestesia 

e trismo. Visualizam-se ulceração e necrose da mucosa oral, 

exposição do osso subjacente, mau hálito e, em estágios 

avançados, fraturas patológicas, fístulas drenantes e ulceração 

da pele sobrejacente (CHRONOPOULOS et al., 2017; RIVERO; 

SHAMJI; KOLOKYTHAS, 2017). A severidade da ORN foi 

estabelecida por Notani de acordo com o grau de envolvimento 

das estruturas adjacentes em: (i) ORN confinada ao osso 

alveolar; (ii) ORN limitada ao osso alveolar e/ou acima do nível 

do canal mandibular; (iii) ORN estendendo-se abaixo do canal 

mandibular, com fístula orocutânea e/ou fratura patológica 

(RIVERO; SHAMJI; KOLOKYTHAS, 2017).  

 A prevenção da ORN é direcionada ao controle de 

medidas traumáticas e infecciosas, como extrações dentárias, 

cárie e doença periodontal. As medidas conservadoras de 
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melhoria da higiene oral, irrigação e antibioticoterapia resolve 

cerca de 8% a 33% dos casos de ORN. Quando necessário, as 

intervenções cirúrgicas devem ser atraumáticas, com cobertura 

antibiótica local e sistêmica. Em casos mais severos de ORN, 

procedimentos de debridamento, sequestrectomia e ressecção 

devem ser adotados (SCIUBBA; GOLDENBERG, 2006; 

RIVERO; SHAMJI; KOLOKYTHAS, 2017).    

 

CONCLUSÕES 

 

 Este capítulo descreveu algumas das principais 

complicações do tratamento quimiorradioterápico do CCP. As 

toxicidades agudas e crônicas da quimiorradioterapia podem 

envolver o tecido mole e ósseo do complexo buco-maxilo-facial, 

podendo causar injúrias graves e interferir no prognóstico dos 

pacientes com CCP. A prevenção, o diagnóstico e o manejo 

dessas complicações orais fazem parte dos procedimentos 

disponibilizados ao paciente com CCP, visando amenizar as 

sequelas do tratamento e melhorar qualidade de vida dos 

pacientes. Reconhece-se a importância do acompanhamento 

ao longo da vida dos sobreviventes, uma vez que parte das 

sequelas do tratamento é permanente.  
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RESUMO: A mucosite oral (MO) é definida como uma condição 
inflamatória e conceituada de alteração terciária devido ao 
acometimento da mucosa oral em resposta ao tratamento 
antineoplásico. Esta lesão tem uma origem multifatorial, 
afetando entre 40% a 76% dos pacientes submetidos ao 
tratamento antineoplásico. Diante do exposto, as terapias têm 
a função de prevenir ou diminuir o acometimento e 
agravamento da cavidade oral em relação as lesões 
provenientes da toxicidade direta do tratamento antineoplásica. 
O objetivo geral do estudo é averiguar a efetividade dos 
protocolos clínicos na prevenção da mucosite oral em pacientes 
infanto-juvenis com câncer. O presente trabalho trata-se de 
uma revisão da literatura, que foi realizada por meio da análise 
retrospectiva de estudos primários que se atente na 
aplicabilidade de protocolos profiláticos na prevenção da 
mucosite oral em pacientes oncológicos. A associação da 
crioterapia com laser foi eficaz na redução da gravidade MO e 
esta terapia expôs tendência para ser superior quando 
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comparado ao grupo laser. A glutamina e a palifermina de 80 
µg, obtiveram resultados promissores na prevenção da 
mucosite oral grau 4. Não há uma eficácia em prevenir o 
acometimento da mucosite oral grau 1/2, mas os resultados 
evidenciam uma diminuição da severidade da lesão na 
cavidade oral e, em alguns casos, foram evitados a progressão 
da mucosite oral para os graus 3 e 4.  
Palavras-chave: Terapêutica. Estomatite. Criança. 
 

INTRODUÇÃO 

 

Para o ano de 2018, o Instituto Nacional do Câncer 

(INCA) estimou cerca de 12.500 novos casos de câncer 

Infantojuvenil no Brasil. As neoplasias malignas representam a 

primeira causa de morte entre crianças e adolescente de 1-19 

anos de idade e os principais tipos de câncer que acometem o 

público infantil são: Leucemia linfoide, leucemia mieloide aguda, 

síndrome mielodisplásica, mieloproliferativas, linfoma de 

Hodgkin, linfoma não Hodgkin, linfoma de Burkitt, tumores do 

sistema nervoso central e periférico, tumor de Wilms, 

retinoblastoma, tumor germinativos, osteossarcoma e 

sarcomas (INCA, 2018). 

Denominado como alterações terciárias, estão as lesões 

que são diretamente associadas e advém da administração da 

quimioterapia ou radioterapia. Essas lesões apresentam 

características peculiares, como as ulcerações em mucosas, 

parestesia e infecções secundárias (GANDHI et al., 2017).   

A mucosite oral (MO) é definida como uma condição 

inflamatória e conceituada de alteração terciária devido ao 

acometimento da mucosa oral em resposta ao tratamento 

antineoplásico. Essa injúria está associada a dose da droga 
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administrada e o seu intervalo de tempo correlacionando ao 

índice mitótico elevado das células da mucosa bucal e a 

mielossupressão gerada pelo tratamento em pacientes abaixo 

dos 12 anos de idade (SONIS et al., 1998).  

Esta lesão tem uma origem multifatorial acometendo 

entre 40% a 76% dos pacientes submetidos ao tratamento 

antineoplásico. Com administração do fármaco, a mucosite 

manifesta-se na cavidade oral entre o quinto e o décimo dia e a 

sua regressão ocorre entre duas a três semanas após o termino 

da terapia, apresentando uma resolução de 90% dos casos 

(SILVA et al., 2018). 

Diante do exposto, algumas terapias têm a função de 

prevenir ou diminuir o acometimento e agravamento da 

cavidade oral em relação as lesões provenientes da toxicidade 

direta da terapia antineoplásica. Entre os protocolos profiláticos 

podemos mencionar o aminoácido glutamina parenteral, 

suspensão de polaprezinc em alginato de sódio, crioterapia, 

laserterapia, caphosol e palifermina.   

Portanto, existe a necessidade do acompanhamento do 

Cirurgião Dentista para prevenir e tratar as alterações orais 

acometidas pelo tratamento oncológico. Os estudos apontam o 

emprego de diferentes terapias que atuam de formas distintas, 

podendo amenizar e evitar o aparecimento da mucosite oral 

proveniente dos fármacos quimioterápicos ou radioterapia. O 

respectivo trabalho tem o intuito de averiguar a efetividade dos 

protocolos clínicos na prevenção da mucosite oral em pacientes 

infanto-juvenis com câncer. 

O objetivo geral do referido estudo é conhecer a 

efetividade dos protocolos clínicos na prevenção da mucosite 

oral em pacientes infanto-juvenis com câncer. Para tanto, foram 



PROTOCOLOS PROFILÁTICOS NA PREVENÇÃO DA MUCOSITE ORAL EM 

PACIENTES INFANTOJUVENIS COM CÂNCER 

 

644 
 

atendidos os seguintes objetivos específicos: averiguar se 

existe um protocolo profilático padrão utilizado na prevenção da 

mucosite oral e a sua eficácia em pacientes oncológicos; citar 

as principais terapias que apresentam resultados promissores 

na severidade da mucosite oral. 

 

MATERIAIS E MÉTODO 

 

O presente trabalho trata-se de uma revisão da literatura 

narrativa, que foi realizada por meio da análise retrospectiva de 

estudos primários que se atente na aplicabilidade de protocolos 

profiláticos na prevenção da mucosite oral em pacientes 

oncológicos.  

Segundo Gonçalves (2019), a revista da literatura é um 

método que utiliza a revisão analítica e crítica dos artigos, 

dissertações, teses ou livros impressos ou publicados em meio 

eletrônico, para descrever ou discutir teoricamente um assunto 

estabelecido. A estratégia de busca para a identificação dos 

artigos constituiu na seleção inicial de estudos disponíveis nas 

bases de dados online LILACS, PUBMED e WEB OF SCIENSE. 

Quanto aos critérios de inclusão, foram incluídos artigos 

publicados no período entre 2014 e 2019, como também foram 

apresentados textos na íntegra com população de estudo que 

corresponderam a pacientes infanto-juvenis submetidos ao 

tratamento de câncer.  

Foram utilizados estudos que apresentaram ensaios 

clínicos randômicos controlados (ECR), duplocegos, ou sem 

método de cegamento, multicêntrico, coorte, caso controle 

descritivo, observacional, prospectivo e retrospectivo, que 

testaram as diversas terapias na prevenção da mucosite oral. 
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Foram incluídos ainda, os artigos em português, espanhol ou 

inglês.  

Nesse cenário, foram excluídos estudos que não 

estavam relacionados à mucosite oral causada pelo tratamento 

antineoplásico, cuja população composta exclusivamente por 

adultos e idosos, estudos em outros idiomas que não sejam em 

português, espanhol ou inglês e, ainda, estudos realizados em 

modelos animais não humanos.  

A busca avançada ocorreu através dos operadores 

booleanos sistematizados pelos descritores do MeSH: 

(therapeutics AND stomatitis) AND child, [TS= (stomatitis AND 

child)], [TW: (stomatitis) AND (TW: (child)], e seus 

correspondentes em português e espanhol.   

 

FUNDAMENTAÇÃO CIENTÍFICA  

 

 O câncer é classificado como neoplasia maligna e 

caracterizado sendo uma doença de origem multifatorial, que 

apresenta como base uma alteração genética resultando em 

uma mutação celular. Os estágios de indução, promoção e 

progressão são significativos para o desenvolvimento do 

câncer. A fase de indução é descrita como um processo de 

dano no dna genômico acarretando alteração na estrutura 

(FRANGO et al., 2015). 

 Ainda segundo o autor supracitado, a fase de promoção 

sucede através dos oncopromotores atuando sobre a célula e 

induzindo a sua proliferação celular, dessa forma aumentando 

a sua atividade celular de diferenciação. Na fase de progressão 

resulta em uma multiplicação descontrolada e irreversível das 

células alteradas. Essas células alteradas apresentam uma 
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taxa de crescimento acelerada e uma autonomia crescente 

causando um desenvolvimento infiltrativo progressivo, dessa 

maneira invadindo regiões anatômicas adjacentes e levando a 

disseminação por via linfática, sanguínea ou pelos espaços 

perineurais. 

 O câncer infantil corresponde entre 2% a 3% de todos os 

tumores malignos registrados no brasil. Podemos compreender 

que o câncer pediátrico apresenta diferentes localizações 

primários, origens histológicas e comportamento clínico 

diferenciado das neoplasias em adultos. Clinicamente 

observamos que o câncer infantil apresenta menores fases de 

latência e um crescimento repentino e invasivo (INCA, 2016). 

 Nos estudos histológicos das neoplasias malignas 

pediátrica, obtemos a semelhança aos tecidos fetais nos 

diferentes estágios do desenvolvimento, sendo assim 

considerados embrionários. A classificação dos tumores 

pediátricos diferencia-se dos tumores de adultos, devido a 

estrutura morfológica das neoplasias infantil que apresentam 

uma estrutura embrionária, dessa maneira acarretando uma 

diversidade morfológica resultante das constantes 

transformações celulares e levando a um grau diferenciação 

celular (INCA, 2016).   

 Episódio de febre seguida por adenomegalias, 

linfadenopatia, esplenomegalia, hepatomegalia, cefaleia, 

vômitos, dor óssea, anemia, fadiga, falta de apetite, perda de 

peso e manchas vermelhas ou arroxeadas, são descritas como 

sinais e sintomas do câncer infantojuvenil e assemelha-se com 

outras doenças que estão presentes na infância (FERMO et al., 

2014).   
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 Em virtude da similaridade com outras enfermidades, o 

diagnóstico do câncer infantojuvenil tornou-se um desafio 

perante os profissionais da saúde que não têm a especialidade 

na área da oncologia, frente os pacientes infantis que não 

conseguem descrever os sintomas específicos (FERMO et al., 

2014). 

 Quando estabelecido o diagnóstico de câncer, as 

crianças são submetidas ao tratamento oncológico que 

possibilita o desenvolvimento de lesões terciárias que advém 

da terapêutica antineoplásica. Entre as lesões que são 

associadas ao tratamento, observa-se a mucosite oral 

(SHANKAR et al., 2017). 

 A mucosite oral apresenta como etiologia a toxicidade 

direta da quimioterapia e radioterapia sobre a mucosa e a 

mielossupressão gerada pelo tratamento. Os principais 

quimioterápicos que estão associados ao desenvolvimento da 

M.O são: metotrexato, doxorrubicina e 5- fluorouracil. as células 

das regiões do epitélio oral, orofaringe, intestino e medula 

óssea expõem como característica a alta taxa mitótica, turnover 

celular e a susceptibilidade aos efeitos da terapia antineoplásica 

(FRANCO et al., 2017). 

 A ação direta do tratamento antineoplásico provoca uma 

baixa taxa de renovação celular na camada basal do epitélio, 

tornando deficiente a reconstituição celular a partir da 

interferência na maturação e no crescimento das células 

epiteliais da cavidade oral. Além da alteração a nível celular, 

podemos observar uma modificação na microbiota oral, na 

quantidade e composição da saliva (VILLA; SONIS, 2015) 

 Existe a necessidade contínua da regeneração do tecido 

a partir da descamação celular da mucosa oral. Entretanto, 
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essa reconstrução é danificada pela ação farmacológica nos 

ciclos celulares G2 e mitose. Essas duas fases apresentam 

uma característica em comum, uma sensibilidade a toxicidade 

do tratamento oncológico. Dessa forma, ocasionando uma 

alteração macroscópica tecidual nas estruturas 

bucomaxilofaciais (SONIS et al., 2004). 

 Ainda segundo o autor supracitado, a fisiopatologia da 

mucosite oral é descrita em cinco fases: iniciação, geração de 

mensagem, amplificação e sinalização, ulceração e 

cicatrização. A partir da cascata de reação podemos obter 

clinicamente um processo inflamatório, atrofia e ulceração 

localizada ou difusa. 

 A fase de iniciação é caracterizada por danos ao DNA 

mediante a geração de radicais livres da terapia quimioterápica 

e radioterápica. Esse estágio resulta em um número limitado de 

morte celular, mas não apresenta lesão macroscópica. A fase 

de geração de mensagem é definida pela ativação de fator de 

transcrição nuclear kappa B (NFKB) e dano molecular 

irreparáveis no ciclo celular com morte das células epiteliais da 

camada basal por apoptose (VILLA; SONIS, 2015). 

 A fase de geração de mensagem é representada por 

desencadear uma resposta biológica do tecido epitelial da 

mucosa oral frente à ação das terapias oncológicas. A reação 

tecidual ocorre por intermédio da produção de citocinas pró 

inflamatórias, incluindo interleucina 1 β (IL-1 β), interleucina 6 

(IL- 6) e fator de necrose tumoral- α (TNF- α), dando sequência 

a apoptose e dano celular (MALLICK; BENSON; RATH, 2016). 

 As citocinas adicionais são eliminadas dos macrófagos 

que estão presentes na região submucosa e são ativados 

através dos produtos biológicos da parede celular que são 
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provindos das bactérias colonizadoras. Essa substância tem a 

função de incitar e ocasionar a dilatação, a depositação de 

drogas citotóxicas na mucosa, como também o prolongamento 

e exacerbação dos efeitos inflamatórios na mucosa oral 

(MALLICK; BENSON; RATH, 2016). 

 A fase de sinalização e amplificação são descritas na 

literatura sendo um estágio de maior acometimento e 

agravamento da mucosa oral devido ativação dos fatores de 

transcrição, como por exemplo, o NF- kB. quando ativados, eles 

têm a função de regular o número de genes presentes no 

endotélio, fibroblastos, macrófagos e epitélio. Dessa maneira, 

resultando na produção e liberação de proteínas de mensagem 

e efetoras. Na análise macroscópica podemos observar uma 

ampliação da lesão e região com acentuado eritema devida 

atrofia vascular e epitelial (MALLICK; BENSON; RATH, 2016) 

 No estágio de ulceração há o risco do paciente adquirir 

infecções oportunistas restritas nas estruturas 

bucomaxilofaciais, em virtude da desintegração e 

desepitelização do tecido da cavidade oral, contudo, 

aumentando as chances de contrair uma infecção sistêmica 

pronunciada e desencadeando um choque séptico, diante do 

exposto levando o paciente a óbito. Essa fase é caracterizada 

pela sintomatologia da mucosite oral (RIBEIRO; FERREIRA, 

2016). 

 Na reconstituição tecidual observa-se o processo de 

proliferação, diferenciação, migração das células epiteliais e o 

restabelecimento da totalidade tecidual. A fase de reparação 

ocorre por meio da indução das células epiteliais a migrarem 

por intermédio da pseudomembrana (fibrina) da úlcera, essa 

indução é estabelecida pela sinalização da matriz extracelular 
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e, dessa forma, causando a proliferação e cicatrização da 

mucosa oral (PEREIRA et al., 2016). 

 A mucosite oral manifesta-se com eritema, ulceração 

recoberta por pseudomembrana, ardência, dor e sangramento 

espontâneo, como também pode apresentar sintomatologia 

leve, moderada e grave perante o grau de acometimento da mo. 

Levando em consideração o estágio da mucosite oral, o 

paciente pode evidenciar uma morbidade oral em relação a fala, 

mastigação e deglutição (MIRANDA; SOUZA, 2015). 

 

  Quadro 1. Escala de classificação da mucosite oral 

estabelecida pela organização mundial de saúde (WORLD HEALTH 

ORGANIZATION, 2000). 

 

GRAU MANIFESTAÇÃO CLÍNICA  

Grau I Úlcera indolor, eritema ou discreta sensibilidade  

Grau II Eritema doloroso, edema ou úlcera que não interfere 

na alimentação do paciente 

Grau III Úlceras que interferem na ingestão de alimentos 

sólidos 

Grau IV Sintomas severos que o paciente necessita de 

suporte nutricional parenteral 

Fonte: World health organization, 2000.  

 

 Os protocolos profiláticos descritos nas literaturas 

desempenham funções, atuam de formas distintas e, estão 

voltadas para a prevenção de lesões terciárias nos tecidos da 

cavidade oral. Utiliza-se nos hospitais oncológicos o gluconato 

de clorexidina à 0,12%, os lasers de hene (hélio-neônio), diodo 

arsenieto de gálio, alumínio (gaaias), crioterapia, glutamina 
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parenteral, palifermina, caphosol e polaprezinc em alginato de 

sódio (RANNA et al., 2019).   

 O laser terapia apresenta-se na literatura como um dos 

métodos de prevenção e tratamento por meio da 

fotobiomodulação (FBM). A fotobiomodulação atua de forma 

não farmacológica, indolor por alterar a excitação e condução 

nervosa em nervos periféricos e estimular a liberação de 

endorfinas endógenas. Dessa forma, caracterizando um 

tratamento pouco invasivo, aplicação rápida e segura através 

de uma fonte de luz monocromática de banda estreita de alta 

densidade (FLORENTINO et al., 2015). 

 A ação do laser nos tecidos da cavidade oral 

desencadeia uma reação biológica reparadora por meio da 

ativação da produção de energia nas mitocôndrias, como 

também o aumento da produção de colágeno, proliferação de 

células fibroblasto, desintoxicação de radicais livres produzidos 

pelo tratamento oncológico, inibição de nk-kappa b e 

angiogênese (VITALE et al., 2017; FLORENTINO et al., 2015). 

 O comprimento de onda ideal para atingir os níveis 

teciduais dependerá da potencialidade estabelecida no laser. A 

utilização do comprimento de onda superior a 800 nanômetros 

(nm) é preconizada em lesões que atingiram a hipoderme. Em 

lesões até a camada tecidual derme, o comprimento de onda 

deve ser inferior a 800 nanômetros (nm) (FLORENTINO et al., 

2015). 

 Bezinelli et al. (2015) realizou, uma pesquisa científica 

com o objetivo de determinar o impacto da mucosite oral na 

qualidade de vida de pacientes submetidos ao transplante de 

células tronco hematopoiéticas (TCTH) e tratados com terapia 

a laser de baixa intensidade. Este é um estudo observacional, 
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prospectivo, realizado em hospital privado e terciário no brasil. 

Este trabalho não possui um grupo controle, pois a terapia laser 

é um protocolo institucionalizado para a prevenção da mucosite 

oral no referido hospital que foi realizado a pesquisa.  

 Eduarto et al. (2015a) desenvolveu, uma pesquisa 

científica com o objetivo de descrever um protocolo 

especializado de higiene oral, que incluiu terapia a laser de 

baixa intensidade em pacientes pediátricos submetidos ao 

transplante. O autor teve o intuito de obter resultados clínicos 

após a prevenção e tratamento da mucosite oral. A metodologia 

consiste em um estudo descritivo de caso-controle.     

 No grupo de crianças pequenas apresentaram um 

resultado de 75,0% e 25,0% para MO grau 1 e 2. Em crianças, 

a frequência dos escores máxima de MO grau 1 e 2 foram de 

58,3% e 41,7%. Para o público adolescente, observaram uma 

porcentagem de 58,3% e 41,7% para MO grau 1 e 2. Os 

pacientes submetidos à terapia laser exibiram graus leves e 

controle da gravidade da M.O durante o TCTH (EDUARDO et 

al., 2015a). 

 O estudo desenvolvimento por Eduardo et al. (2015b), 

apresentou como objetivo verificar a eficácia do laser e 

crioterapia associado ao laserterapia na redução da gravidade 

da MO. Neste estudo observacional, retrospectivo, 

comparativo, incluiu todos os pacientes de qualquer idade ou 

sexo consecutivamente internado em um hospital privado para 

receber altas doses de melfalano (como agente único ou 

combinado com outros medicamentos antineoplásicos) antes 

de se submeter ao TCTH, de janeiro de 2009 a setembro de 

2011.   



PROTOCOLOS PROFILÁTICOS NA PREVENÇÃO DA MUCOSITE ORAL EM 

PACIENTES INFANTOJUVENIS COM CÂNCER 

 

653 
 

  O grupo laser terapia alcançou 4,1% para a mucosite 

oral grau I e II, com durante de 7 – 12 dias. A porcentagem de 

92,6% estava relacionada ao grupo laser/crioterapia para a 

mucosite oral grau I, duração de 2- 12 dias. Em contrapartida, 

o grupo controle obteve um percentual de 51,5% e 27,3%, 

respectivamente para mucosite oral grau III e IV, com duração 

de 6 – 27 dias. Ação do crioterapia concomitantemente com o 

laser, apresentou resultados significantes diante da utilização 

do laser (EDUARDO et al., 2015b).   

 Segundo chang et al.(2017), o objetivo do referente 

estudo é determinar se a glutamina parenteral é eficaz na 

redução da incidência e gravidade da mucosite oral em crianças 

que estão recebendo metotrexato em altas doses (MTXHD). 

Revisão retrospectiva dos prontuários médicos dos pacientes 

com menos de 18 anos de idade, diagnóstico recente de 

leucemia linfoblástica aguda relativa ao ano de 2002 a 2013. 

Todos esses pacientes receberam quimioterapia de acordo com 

o protocolo nacional (tpog-all-2002) do taiwan grupo de 

oncologia pediátrica.    

 A incidência da mucosite oral foi significativamente 

menor no grupo da glutamina em comparação ao grupo controle 

(3,8% vs. 17,6%). Efeitos adversos associados com a 

administração da glutamina não foram observados. Assim, a 

glutamina parenteral parece ser viável e segura para prevenir a 

mucosite oral em pacientes que receberam a MTXHD (CHANG 

et al., 2017). 

 Aprovado recentemente na europa e nos estados unidos 

o uso da palifermina para a redução da incidência da MO em 

pacientes portadores de doenças hematológicas. A palifermina 

é um medicamento que apresenta como fator de crescimento 
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recombinante de queratinócitos (KGF) e, atua na medula óssea 

aumentando a produção e mobilização de neutrófilos. 

Entretanto, em pacientes com tumores sólidos seus efeitos 

ainda não estão bem estabelecidos (RANNA et al., 2019). 

 Segundo Czyzewski et al. (2014), objetivo do estudo era 

analisar a eficácia e segurança da palifermina em crianças 

submetidas ao tcth. Estudo retrospectivo com 62 pacientes 

pediátricos submetidos ao primeiro tcth, recebendo palifermina. 

O grupo de estudo e controle eram composto por 31 pacientes, 

ambos. Os pacientes em cada grupo foram diagnosticados com 

linfoma, neuroblastoma ou outros tumores sólidos. A 

palifermina diminuiu a incidência da mucosite oral grau 3-4, 

duração da mucosite oral e tempo de hospitalização. 

 Lucchese et al. (2015), realizou uma pesquisa 

randomizado controlado que teve como objetivo estudar a 

eficácia da palifermina, administrada como dose profilática 

primária aos pacientes pediátricos com leucemia linfoblástica 

aguda durante o tratamento com TCTH, a fim de reduzir a 

mucosite oral.   

 Os pacientes do grupo palifermina foram aleatoriamente 

designados para receber palifermina de 60 μg/kg, por via 

intravenosa, em dose única, três dias antes e dois dias após a 

infusão do transplante autólogo de células tronco 

hematopoiéticas. Os pacientes no grupo controle receberam 

apenas tratamento com placebo. Houve uma redução do grau 

de severidade da mucosite oral e a palifermina pode prevenir a 

recorrência de mucosite oral grave (LUCCHESE et al., 2015). 

 Lauritano et al. (2014), avaliou a eficácia da palifermina 

no controle da mucosite oral durante a terapia antineoplásica. 

Vinte pacientes com leucemia linfoblástica aguda foram 
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submetidos ao transplante alogênico de células-tronco e, 

tratados com palifermina. Mo grau 1 teve uma incidência de 

75% no grupo palifermina e 90% no grupo controle.   

  A mucosite oral grau 2 foi observada em 60% dos 

participantes do grupo palifermina e, em 86% dos indivíduos do 

grupo controle. A mucosite oral grau 3 foi encontrada em 25% 

dos participantes do grupo palifermina e 55% no grupo controle. 

Estes dados sugerem que a palifermina pode ser um 

medicamento adjuvante ao tratamento da leucemia e, dessa 

forma, proporcionando qualidade de vida aos pacientes que 

estão com leucemia (LAURITANO et al., 2014).    

 O estudo desenvolvido por Vitale et al. (2014), 

apresentou o impacto da palifermina na incidência da mucosite 

oral em crianças submetidas ao transplante autólogo de células 

tronco hematopoiéticas (HSCT). Uma análise retrospectiva de 

58 pacientes com doenças malignas, receberam quimioterapia 

contendo regimes de condicionamento mieloablativo seguidos 

pelo hsct no hospital infantil presbiteriana morgan stanley,nova 

york, entre o ano de 2005 e 2011.   

 A incidência de mucosite oral grau 0 foi semelhanteentre 

no grupo controle e palifermina (9,1% vs. 20%). Houve uma 

tendência para maior incidência de mo grau 3-4 no grupo 

controle quando comparado ao grupo palifermina (42,4% vs. 

20%). Portanto, não houve uma discrepância estatística na 

incidência de mucosite oral (VITALE et al., 2014). 

 Morris et al. (2016), realizou um estudo de fase 1, 

multicêntrico, aberto e de braço único. O modelo prospectivo de 

escalonamento de dose foi utilizado para determinar a dose 

tolerável de palifermina, bem como caracterizar o perfil 
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farmacocinético e a eficácia em pacientes pediátricos em 

diferentes faixas etárias. 

 A incidência da mo grau 3 – 4 foi mais baixo no grupo de 

dose de 80 µg / kg / dia em relação aos grupos etários. MO 

grave ocorreu em 44% pacientes que receberam palifermina a 

40 µg / kg / dia, 56% pacientes que receberam palifermina a 60 

µg / kg / dia e 11% dos pacientes que receberam palifermina a 

80 µg / kg / dia. A gravidade da mo grau 4 ocorreu em 22% dos 

pacientes, nenhum dos quais pertenciam ao grupo da dosagem 

de 80 / kg / dia. Este estudou mostrou que todas as doses foram 

bem toleradas e exibiu um bom perfil de segurança em todas as 

três faixas etárias pediátricas (MORRIS et al., 2016).    

 Treister et al. (2016), avaliou o caphosol como 

medicação profilática, administrado topicamente como 

enxaguante oral e prescrito quatro vezes ao dia no início do 

condicionamento. Foi observado que este medicamento reduz 

a duração da mo grave em comparação com o placebo entre os 

grupos de crianças e adolescentes submetidos ao transplante 

de células hematopoiéticas (HCT).     

 Funato et al. (2018), avaliou o efeito profilático de 

polaprezinc em alginato de sódio (PZ-AG) contra a mucosite 

oral, em crianças com neoplasias hematológicas recebendo 

quimioterapia com altas doses seguida de TCTH. Seis crianças 

recusaram tomar PZ-AG em uma avaliação preliminar e elas 

estavam pré-tratado com gargarejo de azuleno. As dez 

pacientes foram pré tratados com PZ-AG para prevenção de 

mucosite. A mucosite oral grau 3 ocorreu em cinco pacientes 

que receberam gargarejo de azuleno e em dois pacientes que 

tomaram PZ-AG. Portanto, PZ-AG foi altamente eficaz na 

prevenção da mucosite oral.   
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RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

   Na base de dados do Pubmed foram obtidos inicialmente 

138 artigos, utilizando o sistema de busca avançada por meio 

dos operadores booleanos ((therapeutics) AND stomatitis) AND 

child e selecionado a partir da data de publicação de 2014 a 

2019. Após leitura do abstract, foram estabelecidos doze 

artigos. 

  Foram alcançados 330 artigos utilizando o sistema de 

busca avançada através dos operadores booleanos (TS= 

(stomatitis AND child)) na base de dados da Web of Science, 

restando um artigo selecionado que estava presente nos 

resultados do Pubmed. No Lilacs utilizaram-se os operadores 

booleanos (TW: (stomatitis)) AND (TW: (child)) obtendo noventa 

e quatro artigos que não foram selecionados, devido o fato de 

não estarem relacionados à temática e aos critérios de inclusão 

da metodologia.   

 
Quadro 1. Resultados obtido do levantamento da literatura 

 

Autor Metodologia  Ano 

Treister et al. Ensaio clínico 

randomizado com 

placebo duplo cego 

2016 

Eduardo et al. Estudo descritivo de 

caso controle 

2015(a) 

Eduardo et al. Estudo observacional, 

retrospectivo e 

comparativo 

2015(b) 

Bezinelli et al. Estudo observacional 

prospectivo 

2015 

Chang et al. Estudo retrospectivo 2017 
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Yavuz; Yilmaz Estudo longitudinal 2015 

Czyzewski et al. Estudo retrospectivo 2014 

Lucchese et al. Ensaio clínico 

randomizado 

controlado 

2015 

Lauritano et al. Estudo de caso 

controle 

2014 

Vitale et al. Estudo retrospectivo 2014 

Morris et al. Estudo de fase 1 

aberto,braço único e 

multicêntrico 

2016 

Funato et al. Estudo retrospectivo 2018 

 

  Segundo Chang et al. (2017), a incidência da mucosite 

oral (MO) foi menor após o protocolo profilático de glutamina 

parenteral, em pacientes que estão sob tratamento de 

metotrexato em altas doses (HDMTX). O grupo glutamina exibiu 

uma porcentagem de 3,8% para mucosite grau 1 e 2. No grupo 

da glutamina, nenhum paciente atingiu o índice de mucosite 

grave.    

  Em compensação, o estudo realizado por Treister et al. 

(2016) não houve diferença significativa na prevenção da 

mucosite oral em criança e adolescente utilizando caphosol. A 

incidência de mucosite oral grau 3 e 4 no grupo de caphosol foi 

63%.  

  Segundo Bezinelli et al. (2015), a terapia a laser de baixa 

intensidade em sujeitos submetidos ao TCTH, exibiram uma 

porcentagem de pessoas acometidas pela mucosite oral grau 1 

e 2, respectivamente 46,38% e 34,78%. Estes resultados 

corroboram com os achados de Eduardo et al. (2015a), os 

pacientes submetidos à terapia laser exibiram graus leves e 

controle da gravidade da M.O durante o TCTH.   
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  Em contraposição, a pesquisa de Eduardo et al. (2015b) 

expõe resultado diferente para a duração e gravidade da MO 

causado pelo melfalano. As porcentagens de 92,6% e 7,4% 

estavam relacionadas ao grupo laser/crioterapia para a 

mucosite oral grau 1 e 2. A associação da crioterapia com laser 

foi eficaz na redução da gravidade MO e esta terapia expôs 

tendência para ser superior quando comparado ao grupo laser.   

  O Programa de saúde bucal baseado na higienização 

oral após as refeições foi significativo para minimizar o 

acometimento da mucosite oral. De acordo com os resultados, 

baseados na severidade da mucosite oral nos dias que 

antecederam e precederam os cuidados da saúde bucal. Os 

escores da mucosite oral foram maiores nos 5º, 7º e 10 º dias 

antes da educação, exibindo severidade da MO grau 2 e 3. 

Após a educação, os índices da mucosite oral foram maiores 

nos 5º e 7º dias apresentando MO grau 1 e 2. O grau de 

mucosite oral foi menor, quando as crianças colocaram em 

prática o programa de higiene oral após as refeições (YAVUZ; 

YILMAZ, 2015). 

  Segundo Czyzewski et al. (2014), o protocolo da 

palifermina, testado em criança, apresentou resultado 

significativo na prevenção da mucosite oral. Entre os trinta e um 

pacientes submetidos ao tratamento da palifermina, apenas 

42% desenvolveram MO grau 3 e 4. O resultado do estudo de 

Lucchese et al. (2015), corrobora com o autor supracitado. 

Dados obtidos da pesquisa científica indicam a redução da 

incidência e severidade da mucosite oral grau 3 e 4 no grupo de 

pacientes com leucemia linfoblástica aguda, sob protocolo 

profilático primário de palifermina durante o transplante de 

células tronco hematopoiéticas. 
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  Conforme Lauritano et al. (2014), a mucosite oral de grau 

3 foi observada em 25% no grupo palifermina e, 55% grupo 

controle. Os resultados obtidos validam o estudo de Vitale et al. 

(2014). Houve uma tendência para maior incidência de 

mucosite oral grau 3-4 para o grupo controle (42,4%), quando 

comparado ao palifermina (20%).   

  Em contraposição, o estudo de Morris et al. (2016) 

analisou o efeito profilático da palifermina a partir das doses 

ofertadas de 80 µg, 60 µg e 40 µg / kg / dia, para cada grupo 

categorizado pela faixa etária. A MO grau 3 ocorreu em 11% 

dos pacientes que receberam a palifermina de 80 µg / kg / dia. 

Nenhum paciente que recebeu palifermina 80 µg / kg / dia 

obtiveram MO de Grau 4.   

  Segundo Funato et al. (2018), utilizando o polaprezinc 

em alginato de sódio (PZ-AG) como protocolo profilático, 

apenas 20% dos pacientes desenvolveram mucosite oral grau 

III. Os pacientes que receberam o gargarejo de azuleno, 83,3% 

desenvolveram mucosite oral grau III. Por outro lado, a PZ-AG 

não teve influência na incidência de outros eventos adversos e, 

a média do grau de mucosite oral foi significativamente menor 

no grupo PZ-AG em comparação ao grupo de azuleno.   

 

CONCLUSÕES  

 

Portanto, não existe um protocolo profilático padrão 

utilizado na prevenção da mucosite oral, em pacientes 

infantojuvenis submetidos ao tratamento antineoplásico. Não 

há uma eficácia em prevenir o acometimento da mucosite oral 

grau 1/2, mas os resultados evidenciam uma diminuição da 
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severidade da lesão na cavidade oral e, em alguns casos, foram 

evitados a progressão da mucosite oral para os graus 3 e 4.  

 Na literatura, encontra-se uma diversidade de terapia 

aplicada a mucosite oral. Entre os produtos que foram 

utilizados, destacam-se pela eficiência terapêutica contra a 

evolução da mucosite oral, a glutamina parenteral, laserterapia 

associado ao crioterapia e palifermina na dosagem de 80 µg.   
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Resumo: A Queilite Actínica (QA) é uma condição inflamatória 
dos lábios ocasionada pela exposição crônica à radiação 
ultravioleta do sol, sendo considerada uma Desordem 
Potencialmente Maligna Oral pela Organização Mundial da 
Saúde (OMS). O objetivo do presente estudo foi realizar uma 
revisão da literatura sobre a QA com base em seus achados 
clínicos, histopatológicos e terapêuticos. Realizou-se uma 
busca em bases de dados eletrônicas como PubMed, Scielo, 
Scopus e Google Scholar, selecionando-se artigos publicados 
em língua inglesa no período de 2006-2019. Os resultados 
obtidos mostram que a QA ocorre com maior frequência em 
indivíduos do sexo masculino, de pele clara e que trabalham 
expostos ao sol. Ressecamento labial, descamação, superfícies 
ceratóticas e perda da demarcação entre o lábio e a pele estão 
entre as alterações clínicas mais frequentes. Histologicamente, 
a maioria dos casos apresenta algum grau de displasia epitelial. 
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Com relação às modalidades terapêuticas, o tratamento 
conservador com protetor solar labial é bastante empregado, 
devido à relação custo-benefício, embora, novas terapias como 
a terapia fotodinâmica, tenham fornecido bons resultados. Em 
conclusão, indivíduos diagnosticados com QA devem ser 
acompanhados periodicamente em virtude do potencial risco de 
transformação maligna dessa lesão, sendo necessário, mais 
estudos nessa área do conhecimento com o objetivo de 
descobrir marcadores de progressão maligna e terapias que 
possam prevenir a carcinogênese labial. 
 Palavras chaves: Queilite actínica. Lábio. Condições pré-
cancerosas. 
 
INTRODUÇÃO 

 

 Dentre os processos patológicos que ocorrem nos lábios, 

um dos mais comuns é a Queilite Actínica (QA), uma lesão 

ocasionada pela exposição excessiva e/ou crônica a radiação 

ultravioleta (UV) do sol e que apresenta potencial risco de 

transformação maligna em Carcinoma de Células Escamosas 

de Lábio (CCEL) (SANTANA SARMENTO et al., 2014; LOPES 

et al., 2015; CÂMARA et al., 2016; MELLO et al., 2019). 

 Existem alguns fatores de risco que apresentam 

correlação direta com o desenvolvimento da QA, tais como: 

exposição ocupacional a radiação solar, aumento da idade, 

indivíduos do sexo masculino, de pele clara e determinadas 

desordens genéticas como albinismo, xeroderma pigmentoso e 

porfiria cutânea tardia (NEVILLE, 2016; MELLO et al., 2019). 

Além disso, cofatores como terapia imunossupressora e o uso 

de tabaco podem promover a progressão da QA para um CCEL 

(CALCAIANU et al., 2015; NEVILLE, 2016; MELLO et al., 2019). 
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 As alterações clínicas observadas na QA incluem atrofia 

da margem labial, ressecamento, descamação, lesões brancas, 

erosão, úlcera e perda da demarcação entre a borda do 

vermelhão do lábio e a pele, dentre outras (ARNAUD etal., 

2014; MIRANDA et al., 2015). Tais alterações podem ser 

observadas em conjunto ou de forma isolada nos lábios dos 

pacientes, dificultando muitas vezes, a identificação do grau de 

severidade clínica da QA.  

 Microscopicamente, a QA pode apresentar alterações 

epiteliais com diferentes graus de ceratinização, hiperplasia ou 

atrofia do epitélio, como também vários graus de displasia 

epitelial. Além disso, a lâmina própria frequentemente 

apresenta elastose solar e um infiltrado inflamatório composto 

predominantemente por linfócitos (ARNAUD et al., 2014; 

CÂMARA et al., 2016). 

 Algumas dessas alterações histopatológicas associadas 

à QA podem evoluir para um carcinoma e, por essa razão, é 

importante monitorar periodicamente os pacientes 

diagnosticados com QA e realizar biópsias incisionais em casos 

clinicamente severos. 

 Nesse contexto, o objetivo do presente estudo é fazer 

uma revisão da literatura com base nas características clínicas 

e histopatológicas da QA, para que dessa forma tanto os 

profissionais de saúde, quanto a população possam ter 

conhecimento sobre esta patologia, uma vez que a prevenção, 

o diagnóstico e tratamento desta condição são fundamentais 

para diminuir o risco de sua transformação maligna.   

 

METODOLOGIA 
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 Este trabalho consistiu em uma revisão da literatura, na 

qual foram utilizados os seguintes bancos de dados eletrônicos: 

PubMed, Scielo, Scopus, e Google Scholar, além de livros na 

área de patologia oral e estomatologia.  Foram selecionados 

dezesseis artigos científicos publicados em língua inglesa e um 

livro no período de 2006 a 2019, sendo que 95% das referências 

bibliográficas utilizadas no presente estudo foram publicadas 

nos últimos cinco anos.  As seguintes palavras chaves foram 

utilizadas: actinic cheiliitis, solar cheilosis, lip e carcinogenesis. 

 

DISCUSSÃO 

 

A Queilite Actínica (QA) é uma condição inflamatória dos 

lábios que foi descrita pela primeira vez por Ayres em 1923. É 

ocasionada pela exposição crônica à radiação ultravioleta que 

pode conduzir a alterações fenotípicas e genotípicas nas 

células epiteliais, as quais são denominadas de displasia 

epitelial (PILATI et al., 2017). 

 Em torno de 95% das QAs desenvolvem-se no lábio 

inferior, em virtude deste sítio estar mais exposto à radiação UV 

(SOUZA LUCENA et al., 2012; CALCAIANU et al., 2015; MAIA 

et al., 2016).  Sua ocorrência é mais prevalente em indivíduos 

de meia idade ou mais, de pele clara, expostos cronicamente a 

radiação UV, sendo o sexo masculino mais afetado do que o 

feminino (SANTANA SARMENTO et al., 2014; LOPES et al., 

2015; MELO et al., 2019). 

 A taxa de prevalência da QA varia de 0,45 a 2,4% na 

população. Todavia, em estudos que investigam grupos 

populacionais que desenvolvem atividades ao ar livre, essa taxa 
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pode variar de 4,2 a 43% (SOUZA LUCENA et al., 2012; 

SANTANA SARMENTO et al., 2014; FERREIRA et al., 2016).  

 Em países tropicais, a ocorrência da QA é relativamente 

comum devido a uma maior incidência de raios UV nocivos, 

sendo o Brasil um dos países que apresenta os maiores níveis 

de radiação UV do mundo, em virtude da sua localização 

geográfica (SOUZA LUCENA et al., 2012; FEREIRA et al., 

2016).   

Essa maior taxa de prevalência da QA em países 

tropicais corrobora com os resultados encontrados no trabalho 

desenvolvido por Souza Lucena e colaboradores em 2012, 

onde os autores avaliaram a prevalência e fatores associados 

à QA em 362 trabalhadores de praia de uma cidade litorânea, 

localizada no Nordeste do Brasil. Após a análise dos dados, os 

autores constataram que 15,5% desse grupo populacional 

apresentava QA, cuja taxa de prevalência foi maior em 

indivíduos do sexo masculino (86%), com idade de 37 anos ou 

mais (61,4%), de pele clara (52,6%) e com exposição crônica 

ao sol (84,2%).  

 Clinicamente, a lesão caracteriza-se como QA aguda e 

crônica. A QA aguda é menos comum e decorre da exposição 

excessiva ao sol exibindo lábios avermelhados, edema, 

formação de bolhas e até mesmo ulcerações seguidas de 

crostas (SOUZA LUCENA et al., 2012; ARNAUD et al., 2014; 

SANTANA SARMENTO et., 2014). Essas lesões regridem 

quando o agente etiológico é removido. Já a QA crônica é mais 

comum em indivíduos expostos frequentemente a radiação UV 

e clinicamente caracteriza-se pela atrofia da borda do 

vermelhão do lábio, perda de elasticidade labial, áreas 

ceratóticas, ásperas e escamosas de espessura variada, áreas 
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eritematosas, úlceras e fissuras. Outro aspecto relevante é a 

perda de nitidez entre o vermelhão do lábio e a pele (SOUZA 

LUCENA et al., 2012; SANTANA SARMENTO et al., 2014; 

MAIA et al., 2016) (Figura 1).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 1. Imagens fotográficas das características clínicas da QA presentes 

no lábio inferior de quatro indivíduos: (a) ressecamento, mancha branca, 

atrofia da margem labial, placa branca e perda da demarcação lábio/pele; 

(b) ressecamento, mancha branca, descamação e perda da demarcação 

lábio/pele; (c) ressecamento, mancha branca, descamação, eritema e perda 

da demarcação lábio/pele; (d) ressecamento, áreas pálidas, mancha branca, 

manchas ou placas brancas e vermelhas, eritema, erosão, perda da 

demarcação lábio/pele e úlcera. 

Fonte: Autor, 2019. 

A maioria dos casos de QA crônica é assintomática, e os 

lábios geralmente exibem lesões difusas com várias alterações 

 

  

(b) 

(c) (d) 

 (a) 
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simultâneas, dificultando dessa forma a escolha da área mais 

representativa da lesão a ser biopsiada (MIRANDA et al., 2015). 

Geralmente, áreas leucoplásicas, endurecidas e/ou ulceradas 

devem ser submetidas à biópsia para excluir a possibilidade de 

carcinoma (NEVILLE et al., 2016). 

O espectro histopatológico da QA varia de hiperceratose, 

com ou sem displasia epitelial, bem como degeneração 

basofílica das fibras colágenas e elásticas na lâmina própria, 

induzidas pela radiação UV. Também podemos encontrar um 

processo inflamatório e vasodilatação. Além disso, CCEL pode 

ser um achado morfológico em casos com suspeita clínica de 

QA (ARNAUD et al., 2014; LOPES et al., 2015; MELLO et al., 

2019).  

Histologicamente, a QA pode apresentar uma série de 

alterações, dentre as quais, a Displasia Epitelial Oral (DEO), 

que é definida como um espectro de mudanças arquiteturais e 

citológicas encontradas no epitélio de Desordens 

Potencialmente Malignas Orais (DPMOs). Essas modificações 

representam um acúmulo de alterações genéticas, as quais 

estão associadas a um aumento no risco da progressão para 

um CCEL (CÂMARA et al., 2016; PILLATI et al., 2016; EL-

NAGGAR et al., 2017). Nas DEOs podem ser observadas 

alterações como proliferação, maturação e diferenciação 

anormal das células epiteliais. Além disso, o epitélio pode 

apresentar-se atrófico, acantótico, ceratinizado ou não 

ceratinizado (EL-NAGGAR et al., 2017) (Quadro 1). 

Quadro 1. Critérios para diagnóstico de DEOs. 

 

Alterações arquiteturais Alterações celulares 
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• Estratificação irregular do 

epitélio; 

• Perda da polaridade das 

células basais; 

• Cristas epiteliais em 

forma de gota; 

• Hiperplasia da camada 

basal; 

• Aumento no número de 

figuras de               

mitose; 

• Figuras de mitose 

superficiais; 

• Ceratinização prematura 

de células individuais; 

• Pérolas de ceratina; 

• Perda da coesão das 

células epiteliais. 

• Variação anormal no 

tamanho do núcleo; 

• Variação anormal na forma 

do núcleo; 

• Variação anormal no 

tamanho da célula;  

• Variação anormal na forma 

da célula;  

• Aumento da proporção 

núcleo citoplasma;  

• Figuras de mitose atípicas; 

• Aumento do número e/ou 

tamanho  

• dos    

nucléolos;ipercromatismo 

nuclear. 

Fonte: EL-NAGGAR et al., 2017. 

Diversos estudos buscaram classificar as DEOs de 

acordo com o grau de severidade, no intuito de identificar 

características histopatológicas que indiquem uma maior 

probabilidade de transformação maligna. Em 2005 a OMS 

classificou as DEOs em leve, moderada e severa. A displasia 

epitelial leve apresenta atipia citológica limitada ao terço basal 

do epitélio; a displasia epitelial moderada apresenta atipias 

limitadas ao terço médio do epitélio; e a displasia epitelial 

severa ocorre quando essas atipias excedem o terço médio do 

epitélio. No entanto, atipias arquiteturais e citológicas, assim 

como a arquitetura da interface entre o epitélio e o tecido 

conjuntivo pode aumentar o grau da displasia. Portanto, 

marcada atipia no terço basal do epitélio pode ser suficiente 

para um diagnóstico de displasia epitelial severa, enquanto que, 
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Carcinoma in situ na cavidade oral é considerado sinônimo de 

displasia epitelial severa (EL-NAGGAR et al., 2017).  

No estudo desenvolvido por ARNAUD et al. (2014) foi 

realizada uma análise histopatológica de 44 casos 

diagnosticados clinicamente como QA. Os resultados deste 

estudo mostraram que 68,2% (30) dos casos exibiram algum 

grau de displasia epitelial, sendo 36,3% (16) classificados como 

displasia epitelial leve, 20,4% (9) como displasia epitelial 

moderada e 11,3% (5), como displasia epitelial severa. Em 

15,9% (7) dos casos, foi evidenciado CCEL. Infiltrado 

inflamatório foi observado em 88,6% dos casos e elastose solar, 

em 86,4%. Após análise desses resultados, os autores 

concluíram que a maioria das lesões de QA apresentavam 

atipia celular, infiltrado inflamatório e presença de elastose 

solar, que são características comuns em lesões de QA. 

Resultados semelhantes foram encontrados no estudo 

de Mello e colaboradores (2019), em que foram analisados 124 

casos com diagnóstico histológico de QA com ou sem displasia 

epitelial, carcinoma in situ ou CCEL. De acordo com os 

resultados obtidos neste estudo, 60,5% (75) dos casos 

apresentaram algum grau de displasia epitelial e 25,0% (31) 

dos casos foram diagnosticados com CCEL. Clinicamente, a 

maioria das lesões foi diagnosticada como QA (50,8%), no 

entanto, oito desses casos foram diagnosticados 

histologicamente como CCEL. Nesse estudo, assim como no 

de Arnaud et al. (2014), os autores também evidenciaram 

que a maioria dos casos diagnosticados clinicamente como 

QA apresentavam algum grau de displasia epitelial. 
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Como podemos observar, o sistema de classificação da 

OMS foi amplamente utilizado nos últimos anos para gradar as 

DEOs, sendo considerado um indicador de progressão e 

prognóstico relevante, influenciando na abordagem do 

paciente. No entanto, tem se discutido a grande variabilidade e 

a baixa reprodutibilidade desse sistema de gradação, em 

virtude da sua subjetividade. Por essa razão, Kujan et al. 

(2006), desenvolveram um novo sistema de gradação para 

DEOs com base nos mesmos critérios morfológicos adotados 

pela OMS, denominado Sistema Binário, com o objetivo de 

analisar a sua reprodutibilidade e compará-lo com a 

classificação da OMS. De acordo com este sistema de 

gradação, as displasias epiteliais são divididas em baixo risco 

de malignidade, quando apresentarem menos de quatro 

alterações arquiteturais e cinco citológicas, e de alto risco de 

malignidade quando apresentarem no mínimo quatro 

alterações arquiteturais e cinco citológicas (Figura 2).   

Em 2015, Lopes e colaboradores avaliaram 161 

pacientes diagnosticados com QA com o objetivo de analisar os 

aspectos clínicos, demográficos e morfológicos desta lesão. Os 

autores examinaram microscopicamente 83 biópsias de 

pacientes, sendo que 50 casos (60,2%) foram gradados como 

baixo risco, enquanto que 33 (39,8%) foram gradados como alto 

risco de malignidade de acordo com o Sistema Binário proposto 

por Kujan et al. (2006). Nesse estudo, não foi encontrada 

associação estatisticamente significativa entre os achados 

clínicos e demográficos da QA com relação a gradação 

histopatológica.  
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Figura 2. Fotomicrografias das DEOs classificadas de acordo com a OMS 

(EL-NAGGAR et al., 2017): (a) sem displasia; (b) displasia leve; (c) 

displasia moderada; (d) displasia severa;fotomicrografias das DEOs 

classificadas de acordo com o Sistema Binário (KUJAN et al., 2006): (e) 

baixo grau e  (f) alto grau de malignidade (HE; Barra =100 μm). 

Fonte: Laboratório de Análise Patológica do Departamento de  

Odontologia da UFRN, 2019 

 

No estudo desenvolvido por Pilati et al. (2017), os 

autores buscaram determinar os achados histopatológicos da 

QA e do CCEL a fim de tentar prever a progressão desta DPMO 

para um CCEL com base na comparação entre dois sistemas 

de classificação para DEOs, o da OMS e do Sistema Binário. 

Um total de 58 casos de QA e 70 casos de CCEL foi avaliado. 

De acordo com a análise do Sistema Binário, 36,2% das QAs 

foram classificadas como baixo risco de malignidade e 63,8% 
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como alto risco. Além disso, 87,5% das displasias classificadas 

como severas e 77,4% das displasias classificadas como 

moderadas, de acordo com a OMS, foram gradadas como 

displasias de alto risco no Sistema Binário.  

 Também foi evidenciado, nesse mesmo estudo, que a 

presença de disceratose e pérolas de ceratina foram fortemente 

associadas com displasia epitelial severa, podendo representar 

uma maior proximidade entre a displasia severa na QA e o 

CCEL. Além disso, alterações nucleares tais como 

hipercromatismo, pleomorfismo nuclear, anisonucleose, 

aumento do tamanho e número dos nucléolos, aumento do 

número de mitoses e mitoses atípicas indicam progressão no 

espectro da displasia. Dessa forma, os autores concluíram que 

o conhecimento das características clínicas e histopatológicas 

da QA e do CCEL leva a uma melhor compreensão dos 

possíveis fatores associados à transformação maligna da 

displasia epitelial.  

Embora muitos estudos tenham examinado a associação 

entre a QA e o CCEL, o risco de transformação maligna da QA 

permanece incerto até o momento, como observado na revisão 

sistemática desenvolvida por Dancyger et al. (2018), que teve 

por objetivo avaliar a taxa de transformação maligna da QA. 

Todavia, penas um artigo atendeu aos critérios de inclusão 

estabelecidos pelos autores desse estudo, e com base nesse 

artigo, determinou-se que a taxa de transformação maligna da 

QA em CCEL foi de 3,07%. Esse resultado demonstra a 

necessidade de mais estudos clínicos sobre o potencial risco de 

transformação maligna da QA. 

 Dessa forma, torna-se evidente que a condução clínica 

de um paciente diagnosticado com QA representa muitas vezes 
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um desafio para o profissional, visto que o aspecto clínico desta 

lesão nem sempre está associado à severidade observada no 

quadro histopatológico. Esta não consonância entre o aspecto 

clínico e as características microscópicas reflete na tomada de 

decisão frente aos pacientes com QA, pois não é possível 

identificar qual característica clínica está associada a uma 

maior severidade.  

 Considerando a associação entre a QA e o CCEL, 

especialmente em pacientes de risco, torna-se necessário à 

utilização de procedimentos que melhorem a acurácia do 

diagnóstico desta lesão potencialmente maligna, uma vez que 

o tratamento e acompanhamento desses pacientes são 

essenciais para prevenir ou detectar precocemente a 

ocorrência de CCEL. 

 Esses questionamentos a respeito do potencial de 

transformação maligna da QA fomentaram o surgimento de 

novas pesquisas, com o intuito de desenvolver métodos 

alternativos que possam avaliar melhor as alterações clínicas e 

histopatológicas dessa lesão. Nesse contexto, podemos citar o 

estudo desenvolvido por Miranda e colaboradores em 2015, na 

qual os autores avaliaram a eficácia da videoroscopia na 

identificação de lesões e alterações presentes em 80 pacientes 

com QA, sendo este um método de exame clínico na qual é feita 

a amplificação de uma imagem sob adequada fonte de luz. 

Adicionalmente a essa proposta, os autores elaboraram um 

diagrama para registrar o exato local onde cada lesão foi 

encontrada com o objetivo de facilitar o acompanhamento dos 

pacientes e auxiliar o clínico na escolha da área a ser biopsiada. 

No entanto, ao comparar os resultados do exame físico com a 
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videoroscopia, os autores observaram que não houve diferença 

significativa com relação ao método de avaliação empregado.  

 Outros estudos investigam determinadas proteínas que 

poderiam estar associadas à carcinogênese do câncer de lábio 

e, consequentemente, serviriam como potenciais marcadores 

de diagnóstico e prognóstico, como é o caso do estudo 

realizado por Sena et al. (2019) que teve por objetivo avaliar a 

imunoexpressão do antígeno leucocitário humano-DR (HLA-

DR) em 24 casos de QA e em 48 casos de CCEL com o objetivo 

de correlacionar esses dados com parâmetros clínicos 

(extensão do tumor, metástase para linfonodos regionais e 

estágio clínico) e histopatológicos (grau de displasia epitelial e 

infiltrado inflamatório em QA e grau histopatológico de 

malignidade em CCEL). Os resultados apresentados nesse 

estudo sugerem um potencial papel do HLA-DR na 

carcinogênese labial, particularmente no desenvolvimento e 

progressão do CCEL, uma vez que a expressão desta proteína 

pode estar relacionada ao grau de diferenciação celular desses 

tumores. 

 Já o estudo realizado por Lopes e colaboradores em 

2019, investigou a expressão imunoistoquímica do ligante 1 do 

receptor de morte programada (PD-L1), HLA-G, CD8 e 

granzima B (GrB) em diferentes estágios da carcinogênese 

labial. Para efeitos comparativos, foram analisados quarenta 

casos de CCEL, 55 casos de QA e 10 casos de 

mucosa labial saudável (MLS) A expressão de PD-L1 e HLA-G 

nas células neoplásicas/ceratinócitos e no estroma/ tecido 

conjuntivo foi significativamente maior no CCEL e QA, quando 

comparado a MLS (p <0,05).  A expressão de HLA-G nas 

células neoplásicas foi significativamente maior no CCEL com 
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metástases à distância (p = 0,041). Dessa forma, é provável que 

os mecanismos de evasão imunológica mediados por PD-L1 e 

HLA-G ocorram desde os estágios pré-malignos até os estágios 

malignos mais avançados da carcinogênese labial. 

Com relação ao tratamento, vários métodos terapêuticos 

cirúrgicos e não cirúrgicos têm sido utilizados no tratamento da 

QA. Quando as lesões apresentam alterações clínicas menos 

severas o tratamento conservador é mais indicado, 

especialmente o uso de protetor labial (LOPES et al., 2015). 

Biópsia incisional é indicada para pacientes com alterações 

clínicas severas com o objetivo de avaliar as alterações 

morfológicas presentes no epitélio, pois o tratamento para as 

lesões com maior grau de severidade histopatológica tem por 

objetivo remover o epitélio anormal (NEVILLE et al., 2016; 

SALGUEIRO et al., 2019).  

 O tratamento da QA pode ser realizado através da 

vermelhonectomia, ablação a laser de dióxido de carbono 

(CO2) e eletrodissecção. Esses tratamentos são invasivos e 

exigem a utilização de anestésicos, além de oferecem risco de 

cicatrizes não estéticas. Outras modalidades terapêuticas 

utilizadas são aplicação tópica de 5-fluorouracil (5-FU), 

imiquimod, diclofenaco de sódio, crioterapia e peeling químico 

com ácido tricloroacético. Tratamentos com 5-FU ou imiquimod 

levam muito tempo e ocasionam reação inflamatória, 

necessitando, portanto, da colaboração do paciente. Uma alta 

taxa de recorrência das lesões é observada com o peeling 

químico. A crioterapia pode resultar em formação de bolhas, dor 

e restrição do movimento na área tratada. Alguns estudos, com 

um pequeno número de pacientes, demonstrou uma boa 

resposta clínica e histopatológica com o uso de TFD com ácido 
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5-aminolevulínico (5-ALA) e seu derivado, aminolevulinato de 

metila (MAL), no tratamento da QA (CALCAIANU et al., 2015; 

LOPES et al., 2015; NEVILLE et al., 2016). 

Em uma revisão sistemática realizada por Salgueiro e 

colaboradores em 2019 sobre as modalidades de tratamento 

para QA, foram selecionados 29 artigos de periódicos, cujos 

resultados foram divididos de acordo com o tipo terapia 

empregada: laserterapia, quimioterápicos, tratamento cirúrgico 

e aplicação de anti-inflamatórios. Clinicamente, a terapia 

fotodinâmica apresentou resultados positivos, com melhora em 

até 100% dos pacientes; no entanto, a melhora do quadro 

histopatológico variou bastante, de 16 a 100%. Entre os 

quimioterápicos avaliados, o imiquimod apresentou os 

melhores resultados: melhora clínica em 80 a 100% dos 

pacientes e melhora histopatológica em 73 a 100%. Em relação 

aos estudos que descreveram abordagens cirúrgicas, o foco 

principal foi a busca da melhor técnica cirúrgica, e não a cura 

da QA. Já os estudos que empregam agentes anti-inflamatórios 

são escassos e possuem amostras pequenas, proporcionando 

resultados limitados.  

 De acordo com essa revisão, as evidências científicas 

disponíveis quanto ao tratamento da QA são escassas e 

heterogêneas, todavia, a terapia fotodinâmica e a aplicação de 

imiquimod são bastante promissoras. 

 

CONCLUSÂO 

 

A maioria dos casos de QA ocorre em homens acima dos 

40 anos de idade, de pele clara, que trabalham expostos ao sol. 

Ao exame histopatológico, essas lesões normalmente 



QUEILITE ACTÍNICA: UMA REVISÃO DA LITERATURA COM BASE EM SEUS 

ASPECTOS CLÍNICOS E HISTOPATOLÓGICOS 

 

680 
 

apresentam algum grau de displasia epitelial. Portanto, o 

conhecimento das características clínicas e histopatológicas da 

QA é fundamental para que o cirurgião-dentista possa fazer o 

correto diagnóstico desta condição e, consequentemente, 

estabelecer um plano de tratamento adequado para os 

indivíduos diagnosticados com essa lesão, uma vez que 

necessitam de um acompanhamento periódico pelo profissional 

de saúde, em virtude do seu potencial risco de transformação 

maligna.  
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RESUMO: A obesidade é uma doença crônica caracterizada 
pelo acúmulo demasiado de gordura corpórea, sendo a Cirurgia 
Bariátrica (CB) considerada o tratamento mais eficaz. O objetivo 
deste estudo foi verificar, através de uma revisão de literatura, 
as repercussões orais em pacientes bariátricos. Foram 
selecionados artigos publicados nas bases de dados online 
SciELO, PubMed e Google Acadêmico com os descritores 
cirurgia bariátrica AND odontologia OR bucal OR repercussões 
orais OR oral nos períodos entre 2015 e 2019, sem restrição de 
idiomas e tipos de estudos. Observou-se que pacientes 
bariátricos estão suscetíveis a apresentarem repercussões 
orais devido a alterações comportamentais no estilo de vida. Os 
problemas nutricionais relacionados à má absorção de vitamina 
D e cálcio podem estar relacionados à osteoporose e 
consequentemente a dificuldade de reabilitação com próteses 
e/ou implantes. A doença cárie e erosão são frequentes no pós-
operatório devido a doença do refluxo gastresofágico que 
diminui a capacidade tampão salivar aumentando o risco para 
tais problemas. Apesar da redução sistêmica das taxas 
inflamatórias promovidas pela CB, houve um aumento da 
qualificação de P. Gingivalis e severidade da doença 
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periodontal. Os principais benefícios decorrentes da CB são a 
resolução de comorbidades, perda de peso e manutenção, os 
quais levam a melhoria na qualidade de vida geral do indivíduo, 
todavia deve-se atentar para os possíveis problemas bucais 
que podem se manifestar. 
Palavras-chave: Cirurgia bariátrica. Saúde bucal. Obesidade. 
 
INTRODUÇÃO 

 

A obesidade é uma doença crônica caracterizada pelo 

acúmulo excessivo de gordura corpórea. Estima-se que 1,1 

bilhões de pessoas estão acima do peso ou são obesas. De 

acordo com as recomendações da Organização Mundial de 

Saúde (OMS), os indivíduos com sobrepeso podem ser 

classificados de acordo com seu Índice de Massa Corpórea 

(IMC). Segundo estes parâmetros os indivíduos com IMC de 19 

a 24,9 Kg/m2, são considerados normais, de 25 a 30 são 

considerados acima do peso (sobrepeso), enquanto aqueles 

entre 30 e 40 já são classificados como obesos e acima de 40 

são portadores de obesidade mórbida (SILVA, 2018).  

De acordo com a Sociedade Brasileira de Cirurgia 

Bariátrica e Metabólica, 105.642 cirurgias foram realizadas no 

setor privado em 2017, um aumento de 5,6% em relação a 

2016. No mesmo período, houve um aumento de 13,5% no 

setor público. Esses dados tornam o país em segundo lugar no 

ranking mundial, perdendo apenas dos Estados Unidos 

(PORCELLI et al., 2019). 

 Pacientes com obesidade mórbida apresentam risco 

aumentado de mortalidade em comparação com não obesos, 

sendo considerado um problema de saúde pública, visto que 

está associada à prevalência de algumas doenças crônicas e 
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não infecciosas. Dentre estas comorbidades estão a diabetes 

melito tipo 2, hipertensão arterial, hiperglicemia, arteriosclerose, 

artrite, problemas respiratórios como a síndrome da apneia do 

sono, disfunções endócrinas, aumento da incidência de alguns 

tipos de câncer, falta de habilidade para atividades diárias, 

problemas psicossociais e econômicos. A obesidade também 

está relacionada a vários aspectos da saúde bucal. O que 

explica o aumento significativo na indicação de cirurgias 

bariátricas (MOURA-GREC et al., 2012; PORCELLI et al., 

2019). 

A cirurgia gastrintestinal para a obesidade, mais 

comumente chamada cirurgia bariátrica, é uma opção para as 

pessoas com obesidade mórbida e que não conseguem perder 

peso pelos métodos tradicionais ou para quem sofre de 

problemas de saúde relacionados à obesidade mórbida. O 

aumento da prevalência da obesidade mundial, colabora com o 

desenvolvimento de técnicas cirúrgicas para o tratamento na 

tentativa de diminuir a morbimortalidade desse agravo. A 

cirurgia bariátrica tem sido uma alternativa eficaz, firmada por 

resultados a longo prazo para tratamento da obesidade e 

diminuição das comorbidades. Entre as técnicas cirúrgicas mais 

pesquisadas na literatura destacam-se as restritivas, mal 

absortivas e a combinação de ambas. Dentre elas, a 

combinação de técnicas denominadas Bypass Gástrico em Y 

de Roux, descrita por Fobi-Capela, tem sido considerada 

padrão ouro devido ao maior ganho de resultados positivos 

sustentados (NOVELLE e ALVARENGA, 2016; SANTOS, 

2017). 

Como consequências da cirurgia bariátrica tem-se a 

redução na ingestão de alimentos, como também na absorção 
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de calorias e nutrientes, proveniente das alterações anatômicas 

realizadas no estômago e porções do intestino. No entanto, 

pode ocorrer alguns efeitos adversos como refluxo 

gastroesofágico, náusea, vômito, desnutrição, anemia, 

desidratação, deficiências de vitaminas e minerais, dentre 

outros. Na maioria dos casos isso ocorre devido à hábitos 

alimentares disfuncionais, como comer demais, comer rápido 

demais ou não mastigar bem os alimentos. As repercussões na 

cavidade bucal também são frequentes e podem causar 

problemas como hipossalivação, alteração da microbiota 

salivar, aumento da prevalência e gravidade da periodontite, 

cárie dentária, sensibilidade, erosão dentária, diminuição do ph 

bucal, maior prevalência de aftas e reabsorção óssea 

periodontal (MARSICANO et al., 2011; SANTOS, 2017). 

É importante ressaltar que não obstante, esse 

procedimento cirúrgico pode provocar alterações sistêmicas e 

modificar as condições orais dos pacientes, podendo aumentar 

o risco de outros agravos para a saúde bucal e geral do paciente 

pós cirúrgico (SANTOS et al., 2019). 

Diante do exposto, o presente estudo visa discorrer os 

achados presentes na literatura científica a cerca das 

complicações e repercussões orais em pacientes submetidos a 

cirurgia bariátrica, evidenciando quais os principais agravos 

encontrados e suas causas, além de possíveis formas de evitar 

ou diminuir os prejuízos ocasionados. 

 

MATERIAIS E MÉTODO 

 

A pesquisa literária foi realizada nas bases de dados das 

plataformas SciELO, Google Acadêmico e PubMed, com o 



REPERCUSSÕES ORAIS EM PACIENTES SUBMETIDOS À CIRURGIA 

BARIÁTRICA 

 

686 
 

objetivo de selecionar trabalhos que satisfizessem os objetivos 

desse estudo. Os trabalhos foram buscados a partir do ano de 

2015 até 2019, não houve limitação de idiomas e os descritores 

utilizados foram: cirurgia bariátrica AND odontologia OR bucal 

OR repercussões orais OR oral. Quanto ao tipo de estudo não 

houve restrição, sendo incluídos ensaios de controle, estudos 

transversais e longitudinais, caso-controle, estudos de coorte, 

série de casos e revisões sistemáticas. 

 Para a base de dados SciELO foram encontrados 487 

trabalhos utilizando tais descritores, após a limitação do ano de 

publicação passamos a ter 218 estudos, sendo 32 selecionados 

após a leitura do título. Em seguida os artigos seguiram para 

leitura dos resumos, os quais foram selecionados 15 e por fim 

3 artigos foram selecionados após leitura completa, sendo 

excluídos aqueles que estivessem fora do tema ou não 

obtivessem informações relevantes para os nossos objetivos. 

 Para a plataforma Google Acadêmico encontrou-se 118 

estudos utilizando os descritores acima citados, após a 

limitação dos últimos cinco anos de publicação restaram 45 

artigos. Logo após a leitura do título foram selecionados 12 

estudos, os quais seguiram para leitura dos resumos, onde 

excluímos 4 artigos por não estar dentro dos requisitos 

estabelecidos na pesquisa. Por fim, 8 artigos foram eleitos. 

 Na base de dados PubMed não foi encontrado artigos 

utilizando os descritores definidos. Então, um total de 11 

estudos seguiram os critérios de elegibilidade e foram mantidos 

para análise qualitativa. 
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Figura 1. Fluxograma do processo de busca e seleção bibliográfica. 
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RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

  A obesidade é uma doença crônica caracterizada pelo 

acúmulo demasiado de gordura corpórea. Sua etiologia é 

complexa e multifatorial, resultado da interação de genes, 

ambiente, estilo de vida e fatores emocionais. A Organização 

Mundial de Saúde (OMS) classifica os indivíduos como obesos 

de acordo com o cálculo do Índice de Massa Corpórea (IMC), 

obtido a partir da divisão do peso em quilos pelo quadrado de 

sua altura em metros (IMC = Peso (kg) / altura² (m)). O excesso 

de peso é classificado em: Obesidade grau l (30-34,99 kg/m²), 

obesidade grau ll (35-39,99 kg/m²) e obesidade grau lll ou 

obesidade mórbida (>40 kg/m²), sendo esses os principais 

candidatos à cirurgia bariátrica (SILVA, 2018; WAGNER, et al., 

2018; TAVARES, 2019).  

 A cirurgia bariátrica (CB), também conhecida como 

gastroplastia, é um procedimento eficaz no tratamento da 

obesidade mórbida e das comorbidades a ela associadas, 

sendo considerada o único tratamento efetivo a longo prazo. A 

taxa de realização da CB tem aumentado significativamente na 

última década, devido a crescente prevalência da obesidade. O 

paciente obeso sujeito a CB perde peso porque tem seu 

estômago reduzido e sofre alterações na anatomia do intestino. 

Após esse procedimento, o indivíduo sente-se saciado com 

pequenas porções de alimento e tem sua capacidade de 

absorver nutrientes e calorias reduzidas (SANTOS, 2017; 

TAVARES, 2019). 

 A CB é realizada por meio de um mecanismo que 

restringem a alimentação ou a má absorção dos alimentos 

consumidos, sendo eficaz a curto e longo prazo. A Derivação 
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gástrica-jejunal em Y-de-Roux, também chamada de Fobi-

Capella ou técnica do by-pass gástrico Y-de-Roux, é a técnica 

mais utilizada para controle da obesidade, associando a 

redução do reservatório gástrico e restringindo seu 

esvaziamento pelo anel de contenção. Há uma perda média de 

30-35% do peso em um intervalo de até dois anos de pós-

operatório, diante disso, espera-se uma melhora na qualidade 

de vida do paciente e nas comorbidades associadas (SILVA, 

2018). 

 Algumas CBs podem causar efeitos adversos no 

paciente, a exemplo de náuseas, vômitos, anemia, 

desidratação, má-nutrição, deficiências de vitaminas e minerais. 

Essas consequências podem ser resultantes de hábitos 

alimentares disfuncionais, comer em excesso ou rápido, além 

das escolhas de alimentos não saudáveis. Esses efeitos 

colaterais da CB podem se manifestar na cavidade oral e 

podem causar alterações, como cárie, doenças periodontais, 

xerostomia e hipersensibilidade dentinária. Devido a redução da 

capacidade gástrica, a desidratação também é um problema 

comum. Constatou-se que o fluxo salivar é reduzido em 

pacientes submetidos a cirurgia e que nos três primeiros meses 

esses pacientes apresentam hipossalivação, porém após seis 

meses, a quantidade de saliva retorna ao normal (SILVA, 2018). 

A saúde bucal de pacientes bariátricos é resultante de 

uma série de mudanças comportamentais. Após a cirurgia, com 

a redução do estômago, há uma grande alteração nos hábitos 

alimentares. O indivíduo passa a se alimentar em menor 

quantidade e com maior frequência. Dessa maneira, o fato da 

ingestão constante de alimentos durante o dia, faz com que haja 

a necessidade de atenção especial com a higienização para 
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evitar problemas bucais, como a cárie dentária. Diante dessa 

situação as bactérias causadoras de problemas bucais 

encontram condições favoráveis. Em contrapartida, outras 

pesquisas expõem que devido à elevação da autoestima 

causada pela melhora da aparência há também uma melhoria 

no autocuidado com a saúde bucal (ANDRADE, 2016; 

SANTOS, 2017; SANTOS et al., 2019). 

 A cirurgia reverte, elimina ou melhora comorbidades 

como diabetes mellitus tipo 2, hiperlipidemia, hipertensão 

arterial, doença cardíaca, acidente vascular cerebral, apneia 

obstrutiva do sono, algumas formas de cancro, disfunções 

endócrinas, alguns tipos de câncer, artrite, depressão e 

alterações orais (SANTOS, 2017; SILVA, 2018). 

 Os principais benefícios decorrentes da CB são a 

resolução de comorbidades, perda de peso e manutenção, os 

quais levam a uma melhoria na qualidade de vida do paciente. 

Além disso, os gastos com medicamentos, profissionais de 

saúde e exames são reduzidos progressivamente após a 

cirurgia. Esses fatores são mais evidentes em indivíduos com 

mais comorbidades. Consequentemente, esta cirurgia produz 

benefícios econômicos, tanto para os sistemas de saúde, como 

para o paciente que, por sua vez, compensam os consideráveis 

gastos envolvidos na cirurgia bariátrica (RIBEIRO et al., 2015). 

 

REPERCUSSÕES ORAIS 

Deficiências Nutricionais e Osteoporose 

 Alterações no estilo de vida e funções digestivas em 

pacientes no pós-operatório da CB podem favorecer o 

surgimento de problemas nutricionais, principalmente 

relacionados à má absorção de vitamina D e cálcio. A vitamina 
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D estimula indiretamente a mineralização da matriz óssea não 

mineralizada. A deficiência dessa vitamina impede que haja a 

devida absorção de cálcio, acarretando no aumento da 

produção de paratormônio, como hiperparatireoidismo 

secundário e osteoporose, como consequência a longo prazo 

na cavidade oral observou-se a perda óssea alveolar 

(ANDRADE, 2016; SILVA, 2018).  

Alterações orais decorrentes da carência de vitamina D 

podem ser observadas como a má-oclusão e mobilidade 

dentária, radiograficamente pode-se observar a trabécula 

óssea estreita, ausência de lâmina dura e aumento do espaço 

do ligamento periodontal. A osteoporose é uma patologia 

sistêmica com repercussão orofacial que afeta especialmente a 

mandíbula, um osso de grande importância para reabilitação 

oral com implantes dentários (MOURA-GREC et al., 2012; 

ANDRADE, 2016; SILVA, 2018). 

 

Hipossalivação e Xerostomia 

A hipossalivação tem sido bastante recorrente em 

pacientes bariátricos. Ela acontece quando há a diminuição da 

produção salivar, o que difere da xerostomia que é um sintoma 

subjetivo, ou seja, o paciente relata a sensação de boca seca 

sem que haja de fato a diminuição na secreção salivar. No 

entanto, pacientes que apresentam hipossalivação podem 

apresentar dores e sensação de ardência bucal, já que a 

capacidade tampão que equilibra o pH do meio bucal fica 

comprometida (SANTOS, 2017). 

Após a CB, os pacientes relataram a diminuição na 

sensação de boca seca e um aumento do fluxo salivar 

estimulado, o que é considerado um benefício para a condição 
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de saúde geral. Este fato, pode ser explicado devido a redução 

das comorbidades associadas a obesidade e a quantidade de 

medicamentos utilizados diariamente como por exemplo, 

antidepressivos, medicações para hipertensão, diabetes e 

hiperlipidemia, que estariam afetando o fluxo salivar desse 

indivíduo, essa alteração diminui significativamente após três 

meses após a CB (ANDRADE, 2016; SILVA, 2018, SANTOS et 

al., 2019). 

Além disso, a doença cárie, gengivite e halitose são 

exacerbadas pela falta de hidratação da mucosa oral, como 

também as funções mastigatórias e de deglutição em que a 

saliva é crucial na formação do bolo alimentar e ingestão são 

prejudicadas. Pessoas com hipossalivação relatam dificuldades 

na fonação. Há o aumento da suscetibilidade às infecções 

oportunistas, como a cândida. Somando o agravante das 

úlceras locais em pacientes que usam próteses dentárias, já 

que a saliva além de ser importante para retenção, também 

protegem a mucosa (SANTOS, 2017). 

 

Doença cárie e Erosão Dentária 

 A saliva é fundamental na homeostase da cavidade oral. 

A capacidade tampão que ela possui auxilia quando há 

alterações no pH bucal. Quando em fluxo normal, o ácido 

advindo do estômago é neutralizado na boca e o pH retorna ao 

desejável. Pacientes que apresentam diminuição na produção 

da saliva, tendem a apresentar redução no tamponamento e o 

risco de cárie e erosão dentária é aumentado (SILVA, 2018; 

TAVARES, 2019).  

O pH considerado crítico para a desmineralização da 

estrutura dentária é considerado em torno de 5,5, sendo os 
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ácidos liberados na cavidade bucal por meio do refluxo e 

vômitos baixam o pH entre 1,2 e 2,0, essa redução aliada à 

hipossalivação causam problemas como erosão e sensibilidade 

dentinária. Alterações no fluxo salivar induzem também a 

diminuição da capacidade de autolimpeza bucal, favorecendo a 

proliferação de microrganismos, o que poderia resultar em 

halitose (SILVA, 2018; TAVARES, 2019). 

 A Doença do Refluxo Gastresofágico (DRG) é uma 

alteração muito frequente em paciente submetidos à cirurgia 

bariátrica na técnica do by-pass gástrico em Y de Roux, em 

detrimento da utilização de um anel de silicone com um 

diâmetro delgado, como também por hipotonia do esfíncter 

esofágico interior, um grupo de músculos localizados no fim do 

esôfago que quando relaxados permitem que o conteúdo 

estomacal ascenda até o esôfago, cavidade oral (incluindo 

laringe) e pulmão. Esse refluxo ácido pode provocar queimação 

não-específica, ulcerações, eritema da mucosa do palato mole 

e duro e da úvula, perda do paladar (ageusia), xerostomia, 

diminuição da saliva, e erosão da mucosa, assim como dentária 

a nível de esmalte, o que pode explicar a hipersensibilidade 

dental relatada pelos pacientes. Ademais, a higienização da 

cavidade bucal com escovação logo após episódios de 

regurgitação potencializa a ação erosiva (ANDRADE, 2016; 

SANTOS, 2017; SILVA, 2018). 

 Esses pacientes devem receber cuidados adequando 

devido ao decréscimo do pH ocasionado pela ingestão de 

açúcar constante, juntamente com o risco aumentado para 

DRG. A disfagia não é muito comum e geralmente aparecem 

em pacientes que possuem DRG por longas datas. Alguns 

sintomas orais da DRG podem incluir queimação, sabor azedo 
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na boca, sensibilidade dentária, perda de estética e da 

dimensão vertical de oclusão. Zanella (2016) relata que as 

bordas incisais dos dentes anteriores são comumente afetadas 

pela erosão em pacientes que apresentam o refluxo ácido, 

assim como, lesões cervicais na língua associadas podem ser 

forte indício para diferenciar pacientes acometidos por erosão 

intrínseca daqueles que possuem erosões ocasionadas por 

ácido de origem extrínseca.  

 

Problemas Periodontais 

 As doenças periodontais (DPs) são patologias 

inflamatórias crônicas. O fator etiológico das DPs são as 

bactérias patogênicas presentes no biofilme, quando não há a 

desorganização desse biofilme na margem gengival ocorre uma 

resposta inflamatória, a gengivite, com sinais e sintomas 

característicos: vermelhidão, edema, sangramento, dor, 

secreção purulenta, halitose. Na gengivite não há perda de 

inserção óssea, sendo uma situação reversível quando 

restaurados os hábitos de higiene bucal adequados. No 

entanto, a gengivite pode evoluir para uma periodontite, por 

meio da migração bacteriana até as estruturas de suporte e 

sustentação do elemento dentário. Na periodontite há perda de 

inserção óssea, o dente pode apresentar mobilidade, recessão 

gengival, aparecimento de bolsas periodontais e reabsorção 

óssea, sendo uma lesão tecidual irreversível (SANTOS, 2017). 

Pacientes obesos possuem mediadores inflamatórios 

liberados por adipócitos e macrófagos, proporcionais ao tecido 

adiposo, por onde secretam interleucina-1, interleucina-6 e fator 

de necrose tumoral, exacerbando a resposta inflamatória e 

impedindo a regeneração óssea. Dessa maneira, a DP não é 



REPERCUSSÕES ORAIS EM PACIENTES SUBMETIDOS À CIRURGIA 

BARIÁTRICA 

 

695 
 

estabelecida apenas pela presença de periodonto patógenos, 

mas também pela resposta inflamatória do hospedeiro. Em 

pacientes bariátricos o desenvolvimento da DP pode ser 

agravado devido à reabsorção óssea que ocorre na tentativa do 

organismo em repor os níveis de cálcio ionizado. A absorção 

desse nutriente no intestino é deficiente após a CB. Apesar da 

redução sistêmica das taxas inflamatórias promovidas pela CB, 

houve um aumento da qualificação de P. Gingivalis e 

severidade da DP, expondo que mesmo com a melhora 

sistêmica do indivíduo a saúde bucal foi afetada por essa nova 

condição (ANDRADE, 2016; SANTOS, 2017; SILVA, 2018). 

Após a CB ocorrem mudanças no perfil microbiológico e 

imunológico que colaboram para a saúde oral, como a 

diminuição de interleucinas, citocinas envolvidas com os 

processos inflamatórios crônicos. Ademais, pacientes 

submetidos a CB apresentam melhor resposta à terapia 

periodontal, o sangramento a sondagem, índice de placa e 

periodontal foram reduzidos no pós cirúrgico (SANTOS, 2019). 

Um estudo constituído por uma amostra de 109 

pacientes submetidos à CB distribuídos aleatoriamente em 

grupo controle (GC) e o grupo intervenção (GI) avaliou o 

impacto de um programa educativo/preventivo em saúde bucal 

comparando tais grupos. O GI recebeu a assistência do 

programa, já o GC não obteve tais informações. As condições 

periodontais e de cárie no pré-operatório de ambos os grupos 

não revelaram diferença significativa para os critérios utilizados. 

Contudo, no período pós-operatório de seis meses, houve 

diferença estatística entre os grupos para o sangramento 

gengival. Foram observadas melhores condições gengivais nos 

pacientes do GI. Para a doença cárie após 6 meses da CB foi 
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encontrada diferença estatisticamente significante em relação 

às alterações no esmalte e na dentina. Houve menor incidência 

de alterações no GI (PORCELLI et al., 2019). 

Também no estudo de Porcelli et al. (2019), com respeito 

ao índice de desgaste dental no pré-operatório, os autores 

puderam observar um valor médio maior para o GC quanto ao 

critério normal e para o GI, quanto ao critério incipiente. No pós-

operatório de seis meses, não houve diferença estatística entre 

os grupos CG e CI, para todos os critérios avaliados. 

Os benefícios da CB no tratamento da obesidade 

mórbida estão consolidados na literatura. Não obstante, há 

poucos dados publicados sobre a influência da CB na saúde 

bucal, as pesquisas demonstram que existe um aumento na 

incidência da doença periodontal e cárie, assim como no 

desgaste dentário, que têm sido relatados em pacientes pós-

cirúrgicos (ANDRADE, 2016). 

 

Função Mastigatória 

Estudos propõem que um dos critérios para submeter o 

paciente à CB deve ser incluir o controle do comportamento 

alimentar, afim de condicionar o indivíduo a comer menos e 

mais lentamente, fornecendo uma adequada função 

mastigatória, permitindo uma melhor adaptação às novas 

condições anatômicas do canal alimentar. Este conjunto de 

condições foi preconizado para redução da prevalência de 

complicações fisiológicas da CB, como vômitos, diarreia e dor 

(ANDRADE, 2016; PASSERI, 2016). 

 A deficiência nutricional é uma das consequências do 

edentulismo, e pode estar relacionada à redução da função 

mastigatória. Os alimentos não são adequadamente 
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processados devido a vasta área de contato entre os dentes. 

Quando ausentes, a reabilitação com prótese pode melhorar 

condição mastigatória (FORATORI-JUNIOR et al., 2016).  

É indispensável avaliar a condição bucal e a perda 

dentária dos pacientes previamente a CB. Dessa forma, a 

reabilitação oral por meio de próteses totais e removíveis, 

pretende oferecer saúde, função e estética para os pacientes 

desdentados. Vale ressaltar que existem outros tratamentos 

com maior eficácia clínica, como os implantes dentários 

osseointegrados. Porém, as próteses totais convencionais e 

parciais removíveis ainda são as opções mais viáveis de 

tratamento para a grande maioria dos pacientes. A perda dos 

elementos dentários são, muitas vezes, consequências de 

patologias orais pregressas, resultando em danos à função 

mastigatória, assim como de outras estruturas anatômicas 

como músculo e articulações (ANDRADE, 2016). 

 

CONCLUSÕES  

 

 Com alta incidência de obesidade nas novas gerações, 

a cirurgia bariátrica tornou-se um dos tratamentos mais comuns 

e eficazes para a obesidade mórbida. A CB nesses indíviduos 

apresentam benefícios na saúde geral, tendo em vista que 

comorbidades sistemicas como hipertensão e diabetes, por 

exemplo, são reduzidas. Além disso, o fluxo salivar estimulado 

é aumentado, podendo justificar esses resultados pela 

diminuição do uso medicamentos utilizados pós cirurgia. 

Problemas como osteoporose e perda óssea alveolar podem 

ser observadas devido à dificuldade de absorção de vitamina D 

e cálcio.  
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Os pacientes podem apresentar dores e sensação de 

ardência bucal, consequência da hipossalivação, já que a 

capacidade tampão que equilibra o pH do meio bucal fica 

comprometida, acarretando no aumento para o risco de doença 

cárie. Também pôde-se observar que muitos dos indivíduos 

desenvolvem a doença do refluxo gastroesofágico, o que pode 

agravar o surgimento de erosões dentárias e lesões na mucosa. 

A doença periodontal também pôde ser observada pela 

presença mais frequente de microrganismos 

periodontopatogênicos, sendo agravada devido à reabsorção 

óssea que ocorre na tentativa do organismo em repor os níveis 

de cálcio ionizado. 

Reabilitar esses pacientes com próteses e/ou implantes é 

um desafio, visto que a disponibilidade óssea é comprometida. 

Contudo, a reabilitação é de suma importância para garantir a 

função mastigatória e adaptação as novas condições.  

Por fim, são necessárias mais pesquisas e embasamento 

técnico-científico para avaliar as repercussões orais que 

acometem os pacientes submetidos à cirurgia bariátrica, em 

comparação aos pacientes obesos e aqueles que não possuem 

o agravo, pois ainda há muitas controversas na literatura. 
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RESUMO: As neoplasias de glândulas salivares compreendem 
um complexo grupo de lesões com ampla variedade 
morfológica e padrões diversos de comportamento clínico. As 
malignidades em glândulas salivares são raras, e corresponde 
a 5% de todos os tumores de cabeça e pescoço. A excisão 
cirúrgica e a radiação ionizante são as opções de tratamento de 
primeira linha, enquanto que a quimioterapia pode ser 
considerada como terapia adjuvante no pós-operatório quando 
há indícios de falha locorregional. O objetivo deste estudo foi 
realizar uma revisão da literatura sobre as terapias de tumores 
malignos de glândulas salivares. Foi realizada uma revisão de 
literatura nas bases de dados Pubmed/Medline, Web of 
Sciences e Scopus que englobou o período de janeiro de 2014 
a outubro de 2019. Após o processo de busca eletrônica nas 
bases de dados escolhidas com os termos selecionados, 4 
estudos foram selecionados e organizados conforme os 
autores, ano de publicação, tipo de tumor, tipo de tratamento, 
protocolo, número de pacientes e principais conclusões dos 
artigos selecionados. Concluiu-se que há poucos estudos 
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clínicos atuais que abordem as terapêuticas em TMGS, e 
nenhum abordando as possíveis falhas nos tratamentos 
prospostos. Além disso, é imprescindível pesquisar as 
características da invasão desses tumores, como, por exemplo, 
o papel que os fatores de transcrição da transição epitelial-
mesenquimal podem desempenhar na invasão, metástase e 
resistência aos tratamentos. 
Palavras-chave: Resistência a Medicamentos Antineoplásicos. 
Transição Epitelial-Mesenquimal. Tumores Malignos. 
 
INTRODUÇÃO 

 

As neoplasias de glândulas salivares (NGS) 

compreendem um complexo grupo de lesões com ampla 

variedade morfológica e padrões diversos de comportamento 

clínico, constituindo uma importante área da Patologia Oral. 

Consistem em um grupo bastante heterogêneo entre os 

diversos tipos de cânceres, geram dificuldades no diagnóstico 

e escolha do tratamento devido à raridade de sua ocorrência e 

seus diversos tipos (LEWIS; TONG; MAGHAMI, 2016). As 

malignidades em glândulas salivares são raras, e corresponde 

a 5% de todos os tumores de cabeça e pescoço (RODRIGUEZ, 

et al. 2015; THOMSON; SLEVIN; MENDENHALL, 2016). Estes 

diversos tipos de câncer surgem a partir da transformação 

maligna de componentes mioepiteliais, ductais e acinares das 

três glândulas salivares maiores (parótida, submandibular e 

sublingual) e menores (RODRIGUEZ, et al. 2015).  

Em estudos populacionais de cânceres de parótida, a 

indicência é bastante variável em diferentes países: carcinoma 

de células acinares (CCA) (10 a 18%), carcinoma adenoide 

cístico (CAC) (9 a 15%), adenocarcinoma (13 a 32%), 
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carcinoma mucoepidermóide (CME) (11–31%), carcinoma ex 

adenoma pleomórfico (CexAP) (7–13%), carcinoma do ducto 

salivar (CDS) (3–6%), porém acredita-se que o CAC seja o 

tumor maligno das glândulas salivares (TMGS) mais comum, 

destacando-se pelo comportamento biológico agressivo, 

elevados índices de recidiva local e metástases à distância 

(AMIT et al., 2014; COCA-PELAZ et al., 2015; THIELKER et al. 

2018). 

A excisão cirúrgica e a radiação ionizante são as opções 

de tratamento de primeira linha para tumores passíveis e não 

de ressecção, respectivamente. A radiação pós-operatória 

melhora o controle locoregional e é recomendada para 

pacientes com doença residual com metástase nodal extensa 

ou ruptura capsular (LEWIS; TONG; MAGHAMI, 2016; 

WAGNER et al., 2016). A quimioterapia pode ser considerada 

como terapia adjuvante no pós-operatório quando há indícios 

de falha locorregional, incluindo tumores com margens 

positivas, envolvimento nodal, invasão perineural ou em estágio 

T3 ou T4. A terapia sistêmica em TMGS é usada principalmente 

no cenário paliativo em pacientes com doença metastática ou 

recorrente (LEWIS; TONG; MAGHAMI, 2016). 

A Transição Epitelial-Mesenquimal (TEM) é executada 

pelos chamados fatores de transcrição indutores da TEM (FTs-

TEM), principalmente das famílias SNAIL, TWIST e ZEB. Os 

FTs-TEM desempenham papéis importantes em todas as 

etapas da progressão do câncer desde a iniciação, ao 

crescimento primário do tumor, invasão, disseminação e 

metástase à colonização, bem como na resistência à terapia. 

Os FTs-TEM possuem múltiplas funções, como conferir 

resistência à morte celular programada, senescência induzida 
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por oncogenes, resistência à quimioterapia e alterações de 

imunoterapia no reparo de DNA e conferir propriedades de 

células-tronco às células (BRABLETZ et al., 2018).   

O objetivo deste estudo foi realizar uma revisão da 

literatura com o intuito de abordar os principais mecanismos 

responsáveis pelas falhas nas terapias das principais lesões 

malignas de glândulas salivares associados à TEM, revisando 

as principais proteínas e vias envolvidas na mudança fenotípica 

celular fundamental para invasão neoplásica e resistência 

terapêutica dos TMGS mais comuns. 

 

MATERIAIS E MÉTODO 

 

Foi realizada uma revisão de literatura nas bases de 

dados Pubmed/Medline, Web of Sciences e Scopus que 

englobou o período de janeiro de 2014 a outubro de 2019. Para 

a busca foram utilizados os termos: “malignant salivary gland 

tumors AND chemotherapy AND radiotherapy AND treatment 

AND therapy”. Apenas artigos publicados nos últimos cinco 

anos foram considerados. Apenas textos na língua inglesa, 

portuguesa e espanhola foram incluídos.  

Os estudos selecionados para inclusão desta pesquisa 

foram os que abordaram os  testes clínicos que utilizassem 

agentes quimioterápicos. Estudos que utilizassem testes 

laboratoriais de imuno-histoquímica, testes in vitro, teste in vivo 

ou apenas a cirurgia como forma de tratamento não foi incluída. 

A figura 1 apresenta um fluxograma do processo de 

seleção dos estudos desta revisão, bem como os filtros 

utilizados para estes resultados (Figura 1). 
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Figura 1. Fluxograma dos estudos incluídos na revisão Fonte: Elabolaro 

pelo autor (2019) 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Após o processo de busca eletrônica nas bases de dados 

escolhidas com os termos selecionados resultou a seleção de 

26 artigos. Em uma primeira etapa da análise dos dados, os 

estudos foram incluídos ou excluídos da pesquisa após a leitura 

do título e do resumo resultando na seleção de 19 artigos. 
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Posteriormente, os artigos selecionados excluindo as 

duplicatas, para que em seguida, fossem removidos os artigos 

que não se enquadrassem nos critérios de inclusão. Após os 

artigos serem selecionados, os mesmos foram lidos na íntegra 

para se coletassem as informações referentes à temática. E por 

fim, 4 estudos foram selecionados e organizados conforme os 

autores, ano de publicação, tipo de tumor, tipo de tratamento, 

protocolo, número de pacientes e principais conclusões dos 

artigos selecionados (Tabela 1). 

Hoover et al. (2015), iniciaram um estudo de fase II 

examinando a eficácia da terapia com nelfinavir, inibidor da 

protease do HIV e que pode suprimir a sinalização da via Akt,  

em pacientes com CAC recorrente que falharam nas terapias 

padrão. Durante um período de 3 anos, 15 pacientes foram 

arrolados e administrou-se uma dose de 1250 mg duas vezes 

ao dia até os pacientes não aceitarem mais tratamento, ou 

doença/sintomas progressivos desenvolvidos ou eventos 

adversos inaceitáveis pelos médicos. A duração média da 

terapia foi de 3,2 meses, enquanto a sobrevida média livre de 

progressão foi de 5,5 meses. Nenhum paciente morreu durante 

a participação no estudo. Apesar das boas evidências vistas em 

estudos prévios, os autores não conseguiram demonstrar uma 

melhora clinicamente significativa nos resultados dos pacientes 

em resposta ao nelfinavir em pacientes com CAC não 

responsivos a terapias anteriores. Além disso, o tratamento com 

nelfinavir não representaram uma opção de tratamento melhor 

que outros tratamentos mais tradicionais de cisplatina e 5-

fluorouracil, levando os autores a concluir que os inibidores da 

via Akt em geral, e especificamente o NFV, são minimamente 

eficazes como monoterapias do CAC. 
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Tabela 1. Descrição dos artigos selecionados, conforme os critérios 

de avaliação propostos 

Artigos  Tumores 
Tipo de 

tratamento 
Protocolo 

Número 

de 

pacientes 

Conclusão 

HOOVER 

et al. 

(2015) 

Carcincoma 

Adenoide 

Cístico 

Anti-

retroviral 

(Nelfinavir) 

1250mg 

2x/dia 
15 

A terapia não resultou 

em melhora 

significativa nos 

resultados clínicos 

entre pacientes com 

CAC recorrente. 

JENSEN 

et al. 

(2015) 

CAC 

CME 

ADEO 

Radioterapia  

+ 

Íons de 

carbono 

(C12)  

24-50 Gy 

7 semanas 
53 

O tratamento foi 

tolerado com 

toxicidade moderada 

aguda e tardia. 

WONG et 

al. (2016) 

CAC 

Não-CAC 

Anti-

neoplásico 

(Dasatinibe) 

140mg/dia 54 

O dasatinib foi bem 

tolerado, com 

estabilização de 50% 

dos pacientes com 

CAC, embora não 

tenha demostrado 

atividade em 

pacientes com 

tumores não-CAC. 

FIEDLER 

et al. 

(2018) 

CDS e 

outros 

carcinomas 

Anticorpo 

monoclonal 

(TrasGEX) 

12-720mg 37 

O TrasGEX foi 

seguro, bem tolerado 

e mostrou atividade 

antitumoral em 50% 

dos pacientes 

avaliados. 

Fonte: Autoral (ROLIM et al., 2019) 

No estudo de Jensen et al (2015), iniciaram um estudo 

prospectivo de fase II foi investigado o efeito da radioterapia de 

intensidade modulada (IMRT) e da terapia com íons de carbono 

com escalonamento de dose (C12) em CACs  e outros TMGS 

da cabeça e pescoço. Foram 53 pacientes arrolados no estudo, 

e os mesmos receberam uma dose de 24Gy em 3Gy por fração 
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(5-6 frações por semana) imediatamente seguidos por 50Gy em 

2 Gy por fração (5 frações por semana) durante 7 semanas. O 

C12 foi aplicado como um impulso inicial hipofracionado em 

todos os casos. Não houve interrupção do tratamento entre as 

duas modalidades. Os autores puderam observar a redução 

gradual do tamanho para uma resposta máxima ocorrida em até 

18 meses após a radioterapia e que tratamento escalonado da 

dose resultou em toxicidade moderada sem diferença entre os 

grupos de tratamento. 

No estudo de Wong et al. (2016), foi avaliada a resposta 

clínica a dasatinibe, um inibidor da proteína tirosina quinase 

(PTK) e que possui especificidade para cinco quinases/famílias 

de quinases (BCRABL, c-SRc, c-KIT, receptor PDGFβ e 

EPHA2), em pacientes com CAC e, como objetivo secundário, 

testar a atividade do dasatinibee em TMGS não-CAC. Foram 

arrolados 40 pacientes com CAC e 14 pacientes com tumores 

não-CAC. Para os espécimes de CAC, era necessário haver 

imunopositividade para c-KIT, e os pacientes não poderiam ter 

tumores que eram passíveis de cirurgia curativa ou radiação. O 

tratamento do estudo, administrado em regime ambulatorial, 

consistiu em 70 mg por via oral duas vezes ao dia (total de 140 

mg/dia). Quatro semanas (28 dias) constituíram um ciclo de 

tratamento e continuaram até a progressão da doença, 

toxicidade inaceitável, recusa do paciente em continuar ou 

decisão do médico de interromper a terapia. Os autores 

esperaram que o efeito inibitório aumentado do dasatinibe na 

atividade da tirosina quinase cKIT melhorariam 

significativamente a probabilidade de avaliar os efeitos 

antitumorais da inibição da c-KIT. Os autores constataram que 

apenas um paciente apresentou resposta objetiva significativa 
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ao tumor indicando que o c-KIT é um alvo inativo no CAC. 

Entretanto, ainda assim, concluíram que o dasatinib pode ter 

alguma pequena atividade clínica no CAC, porém nenhuma 

resposta clínica na população não-ACC, sendo bem tolerado 

pelos pacientes.  

Fiedler et al. (2018) realizaram um estudo clínico de fase 

II para estabelecer a dose recomendada de TrasGEX que é é 

um anticorpo de segunda geração do trastuzumab com a 

finalidade de regular negativamente a expressão celular de 

HER-2, bem como para investigar a segurança, tolerabilidade, 

farmacocinética (PK) e atividade clínica preliminar do 

medicamento em pacientes com carcinomas avançados e 

doença progressiva. Participaram 37 pacientes com cânceres 

avançados e positivos para HER-2, um dos quais consistia em 

um carcinoma do ducto salivar (CDS) em glândula parótida 

como tumor primário. Os pacientes receberam aumento da 

dose para receber TrasGEX por via intravenosa em 90min, a 

cada 3 semanas, em doses de 12, 60, 120, 240, 480 e 720 mg. 

O tratamento foi continuado até progressão clínica ou 

radiológica da doença, ocorrência de toxicidade intolerável ou 

retirada do consentimento. O tratamento foi continuado até 

progressão clínica ou radiológica da doença, ocorrência de 

toxicidade intolerável ou retirada do consentimento. Os autores 

observaram que, neste estudo, houve respostas clínicas 

apenas em pacientes que possuíram o escore imuno-

histoquímico HER-2 3+, sendo ineficazes em pacientes cuja 

imunoexpressão de HER-2 fosse menor. Portanto, eles 

concluíram que são necessários dados adicionais para 

identificar a população de pacientes com maior probabilidade 
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de se beneficiar de um anticorpo desenvolvido pela 

glicoengenharia, como o TrasGEX. 

Atualmente, há uma escassez de dados sobre mutações 

em tumores raros que possam ser direcionáveis a elas e um 

número crescente de terapias direcionadas em 

desenvolvimento. Identificar alterações genômicas 

potencialmente visíveis em tumores raros é uma abordagem 

racional para melhorar as opções de tratamento (GROISBERG 

et al., 2018). Groisberg et al. (2018) revisaram 

restrospectivamente em pacientes com cânceres raros, sendo 

o CAC mais comum entre os 95 pacientes, e identificaram 

alterações genômicas. As mutações identificáveis mais comuns 

foram nos genes TP53 (23%), KRAS (10%), PIK3CA (9%), 

CDKN2A / B (8%), BRAF (7%), MLL (7%) e ARID1A (6%). 

Como foi possível perceber em nossa revisão de literatura, a 

maioria dos estudos clínicos consistiram em terapias direcionas 

a um componente downstream (c-KIT, Akt, Her-2) de uma via 

celular, corroborand com o fato de que cada vez mais há uma 

intensa procura de medicamentos mais direcionados a uma 

determinada proteína de uma determinada via de um gene 

mutado.  

O CAC, por exemplo, representa aproximadamente a 

22% de todas neoplasias malignas de glândula salivar, e a 

maioria das mortes causadas por essa lesão é devida à 

recorrência local e metástase à distância e está associada à 

resistência à terapia convencional (ALMEIDA et al., 2017). 

Guimarães et al. (2016) e Almeida et al. (2017) observaram in 

vitro que a presença de células tronco do câncer (CTC) 

desempenham um papel fundamental na resistência do tumor 

à quimioterapia em células de CAC e CME. Também 
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observando a resistência intrínseca dos CME à radiação 

ionizante, Wagner et al. (2016) chegaram à conclusão de que a 

inibição in vitro do eixo da via IKK-β/IκBα/NFκB levou a uma 

sensibilização marcante das células de CME à radioção 

ionizante e a uma redução das CTC. Ainda sobre as CTCs, Lim 

et al. (2016) observaram que células metastáticas de CME 

adquiriam propriedades de CTCs, como a expressão de 

vimenta, ALDHA1, OCT4 e NANOG. 

Desta forma, dos processos de resistência terapêutica 

dos TMGS, poucos estudos têm averiguado o processo que a 

TEM desempenha. Como foi possível observar, nenhum dos 

estudos clínicos selecionados nesta revisão de literatura utilizou 

terapias direcionadas a este eixo celular.  

A TEM é um processo embrionário fundamental durante 

o qual células epiteliais polarizadas se convertem em células 

mesenquimatosas móveis. Este processo reversível envolve 

mudanças profundas na morfologia e no comportamento das 

células embrionárias, permitindo que as células se movam para 

dentro do embrião, percorram longas distâncias e participem da 

formação de órgãos internos. A ativação deste processo de 

transdiferenciação depende de sinais microambientais 

contextuais e é conduzida por uma rede de FTs-TEM que 

interagem com reguladores epigenéticos para controlar a 

expressão de proteínas envolvidas na polaridade celular, 

contato célula-célula, citoesqueleto e degradação da matriz 

extracelular, incluindo a repressão dos principais genes 

epiteliais, como a e-caderina (LAMOUILLE; XU; DERUNCK, 

2014; PUISIEUX; BRABLETZ; CARAMEL, 2014). Entretanto, 

ainda não investigaram a possível correlação entre a 
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participação dos FT-TEM na resistências e insucessos no 

tratamento de TMGS. 

No câncer, várias vias de sinalização estão envolvidas 

na TEM, incluindo as vias da WNT, RAS, o fator de crescimento 

epidérmico (EGF), fator de crescimento transformante-β (TGF-

β), Notch e PTEN/PI3K, que são induzidos por inúmeros fatores 

de transcrição tais como SNAIL1, SNAIL2 (SLUG), ZEB1, ZEB2 

e TWIST1/2 (Figura 2). A interação dessas vias de sinalização 

por meio de fatores de transcrição - que se relacionam em 

vários contextos celulares - pode fornecer as alterações 

fenotípicas nas células neoplásicas durante a TEM 

(FORGHANIFARD et al. 2016). Desta forma, é importante ter 

em mente que essas vias e esses FTs-TEM podem ser 

potenciais alvos terapêuticos para o sucesso na terapia dos 

TMGS.  

Os FTs-TEM podem desempenhar diversas funções 

oncogênicas, além de cooperarem com oncoproteínas 

mitogênicas para promover a transformação maligna e o 

desenvolvimento de tumores primários. As proteínas Twist 

atenuam as respostas de p53 suprimindo a transcrição de p19 

(que ativa a p53 através da inibição de MDM2) e o gene alvo da 

p53, o p21 (que normalmente ativa o Rb através da inibição da 

quinase dependente de ciclina). As proteínas Twist e Zeb 

também reprimem a transcrição de p16 permitindo que células 

cancerosas escapem do controle do ciclo celular mediado por 

Rb. O Twist1 também interage diretamente com a p53 para 

inibir sua modificação pós-tradução e para facilitar sua 

degradação mediada por MDM2 (Figura 3) (PUISIEUX; 

BRABLETZ; CARAMEL, 2014). 
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Figura 2. Visão geral das vias envolvidas na TEM 

Fonte: Adaptada de PUISIEUX; BRABLETZ; CARAMEL (2014). 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Inibição de vias essenciais para supressão tumoral pelo 

Twist1 e Snail1Fonte: Adaptada de PUISIEUX; BRABLETZ; CARAMEL 

(2014). 

No estudo de Wu et al. (2015) objetivaram investigar os 

papéis e interações do Slug, EMMPRIN e E-caderina no 

processo invasão perineural de CACs. Eles observaram que a 
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alta expressão imuno-histoquímica de Slug e EMMPRIN 

juntamente com a baixa expressão de E-caderina estavam 

estatisticamente associados com a invasão perineural. 

Também foi visto que o silenciamento de Slug e EMMPRIN 

inibiu a motilidade celular e a habilidade de invasão perineural. 

A partir dos resultados, os autores sugeriram que o 

silenciamento de Slug poderia inibir o processo de TEM por 

baixa regulação EMMPRIN com alta regulação de E-caderina 

no processo de invasão perineural dos CACs, dessa forma 

indicando que o Slug e EMMPRIN são potenciais 

biomarcadores e alvos terapêuticos para o diagnóstico e 

tratamento da invasão perineural em CAC salivar. 

Também buscando investigar os fatores associados com 

invasão perineural de CACs, Shan et al. (2015) realizaram um 

modelo de co-cultura de células de CAC com células de 

Schwann, além de estudar a TEM e a diferenciação de 

Schwann de células CAC. Eles observaram que uma linhagem 

celular de CAC, em condição de co-cultura com células de 

Schwann, mudaram para uma morfologia mesenquimatosa e 

apresentaram maior capacidade de invasão e migração em 

comparação com as células cultivadas sem as células de 

Schwann, acompanhadas pela regulação negativa da E-

caderina e regulação positiva da N-caderina e Vimentina, 

marcadores expressos durante a TEM. Além disso, essa 

mesma linhagem celular também desenvolveu diferenciação de 

Schwann com maior expressão de marcadores de células de 

Schwann, S100A4 e GFAP, por meio da via da Quinase 

Relacionada com Tropomiosina B (TkrB), uma vez que quando 

essa via se encontrava expressa, ocorria uma diminuição da 

expressão da E-caderina juntamente com alta expressão de 
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S100A4 em CACs. Desta forma, os autores sugeriram que as 

células de Schwann desempenham um papel fundamental no 

processo invasão perineural, induzindo o processo de TEM e a 

diferenciação do tipo Schwann em células de CAC.  

Os mesmos resultados foram observados por Jia et al. 

(2015), que investigaram se a expressão do Fator Neurotrófico 

Derivado do Cérebro (BDNF), um fator importante para o 

neurotropismo das células do CAC, e seu respectivo receptor 

TrkB está correlacionada com a progressão clínica do CAC e se 

o eixo BDNF/TrkB está associado à indução de TEM nessa 

lesão. Os autores constataram que a expressão de TrkB foi 

inversamente correlacionada com a expressão de E-caderina 

nas linhagens celulares de CAC, com resultante progressão da 

TEM, demonstrando que o eixo BDNF/TrkB promove a 

migração e a invasão de células de CAC via TEM in vitro. 

Yi et al. (2016) buscaram investigar se o Bmi-1, que atua 

como oncogene controlando o ciclo celular e auto-renovação de 

células-tronco adultas, está relacionado com a expressão de E-

caderina, Snail e Slug e analisar se há correlação de Bmi-1 e 

esses fatores de TEM com parâmetros clinicopatológicos do 

CAC e a sobrevivência dos pacientes em acompanhamento 

completo. Foi observado que nos casos de CAC metastático, 

houve uma significante baixa regulação de E-caderina, 

enquanto que Snail e Slug estavam altamente expressos. 

Evidenciou-se que o subtipo sólido, estágio clínico avançado, 

expressão negativa de E-caderina e alta expressão de Snail 

prediziam um estado de metástase desfavorável. 

 

CONCLUSÕES  
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A presente revisão de literatura teve como objetivo de 

revisar os estudos clínicos realizados nos últimos cinco anos 

acerca do tratamento dos TMGS. Com base no que foi descrito, 

nos parece lícito concluir que há poucos estudos clínicos atuais 

que abordem as terapêuticas em TMGS, e nenhum abordando 

as possíveis falhas nos tratamentos prospostos. Não é possível 

negar que há resistências inerentes à quimioterapia e 

radioterapia dos TMGS, e, por isso, é imprescindível pesquisar 

as características da invasão desses tumores, como, por 

exemplo, o papel que os FTs-TEM podem desempenhar na 

invasão, metástase e resistência aos tratamentos. Mais estudos 

laboratoriais, in vitro, sequenciamento genético precisa ser 

feitos para que tais cânceres possam ser tratados de forma 

correta e definitiva, aumentando assim a sobrevida do paciente. 
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RESUMO: A saliva constitui-se como um fluido de grande 
importância para cavidade oral pois ela é responsável pela 
limpeza, proteção e remineralização de estruturas dentárias. A 
sua utilização para diagnóstico é recente e só é possível devido 
a indicadores presentes nela, conhecidos como biomarcadores 
ou marcadores biológicos. O objetivo do estudo é relatar o 
potencial da saliva como ferramenta de diagnóstico para 
patologias orais (doença periodontal, câncer oral e cárie 
dentária) baseado em biomarcadores e apontar as principais 
vantagens e desvantagens do uso desse fluido para essa 
finalidade.Foi realizada uma pesquisa bibliográfica nas 
seguintes bases de dados: PubMed (Public Medline), Scientific 
Eletronic Library Online (SCIELO), Literatura Latino-Americana 
e do Caribe em Ciências da Saúde (LILACS), compreendendo 
um período de 5 anos, de 2014 a 2019. Os descritores utilizados 
para a busca foram: diagnóstico, saliva, câncer oral, cárie 
dentária. O diagnóstico através da saliva é de fácil obtenção, 
não invasivo, seguro e bastante promissor, além de auxiliar na 
detecção precoce de doenças e auxiliar no prognóstico e no 
tratamento. É comprovado através da análise de biomarcadores 
salivares a possibilidade de diagnóstico da cárie dental, doença 
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periodontal e câncer oral, além de outras doenças sistêmicas. 
Com isso, o uso desse fluido como diagnóstico de diversas 
condições patológicas tem apresentado resultados 
promissores. 
Palavras-chave: Diagnóstico. Saliva. Patologias orais. 
 

INTRODUÇÃO 

 

A saliva é um fluido biológico importante porque contêm 

uma mistura complexa de substâncias como proteínas, 

moléculas genéticas, água.  Tem muitas vantagens como a 

coleta rápida, fácil, barata e não invasiva, menor estresse e 

ansiedade, facilidade em repetição da amostra, menor risco de 

infecção por organismos e a capacidade de refletir o estado 

fisiológico e patológico do corpo (PRASAD; TYAGI e 

AGGARWAL, 2016; KACZOR-URBANOWICZ et al., 2017).  

 O atraso no uso da saliva como método diagnóstico 

ocorreu principalmente porque, até recentemente, havia uma 

falta de entendimento das biomoléculas encontradas no 

fluido. Como ferramenta de diagnóstico, diversas desvantagens 

foram relatadas: as variações devidas ao ritmo diurno / 

circadiano, o método de coleta que pode influenciar a 

composição salivar e a necessidade de sistemas de detecção 

sensíveis. No entanto, a saliva é considerada como tendo um 

enorme potencial de biomarcadores que abrangem uma 

variedade de classes: DNA, RNA, metabólitos, proteínas e 

micróbios e alterações bioquímicas (ZHANG et al., 2016; 

WANG; KACZOR-URBANOWICZ; WONG 2017). 

Em 1998, o Grupo de Trabalho sobre Definições de 

Biomarcadores dos Institutos Nacionais de Saúde definiu um 

biomarcador como uma característica que é objetivamente 
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medida e avaliada como um indicador de respostas biológicas, 

patogênicas ou farmacológicas normais a uma intervenção 

terapêutica (PRASAD; TYAGI; AGGARWAL, 2015).  

O diagnóstico pela saliva feita através da associação de 

vários biomarcadores com as patologias, não é apenas restrito 

as doenças de cavidade oral como doença periodontal, câncer 

oral e cárie dentária. Um ponto importante é que a saliva contém 

uma pequena quantidade de plasma e os biomarcadores 

derivados de plasma facilitam o monitoramento contínuo do 

estado de saúde bucal e geral (HELMERHORST; DAWES; 

OPPENHEIM, 2018; AHSAN, 2019). 

Essa técnica como colaborador para o diagnóstico de 

determinada doença pode ser através de uma avaliação 

completa dos biomarcadores individuais e sua relação com um 

ou mais doenças e e também com o estudo de um grupo 

agregado desses materiais para determinar se eles podem ser 

usados simultaneamente para uma detecção eficaz da 

condição. Esta coleção de biomarcadores utilizados para o 

diagnóstico da doença é chamada de assinatura molecular 

(WANG et al., 2016). 

O objetivo do presente estudo é relatar o potencial da 

saliva como ferramenta de diagnóstico para patologias orais 

(doença periodontal, câncer oral e cárie dentária) baseado em 

biomarcadores e apontar as principais vantagens e 

desvantagens do uso desse fluido para essa finalidade. 

 

MATERIAIS E MÉTODO 

 

Foi realizada uma pesquisa bibliográfica nas seguintes 

bases de dados: PubMed (Public Medline), Scientific Eletronic 

Library Online (SCIELO), Literatura Latino-Americana e do 
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Caribe em Ciências da Saúde (LILACS), compreendendo um 

período de 5 anos, de 2014 a 2019. Os descritores utilizados 

para a busca foram: diagnóstico, saliva, câncer oral, cárie 

dentária e doença periodontal. 

Os artigos obtidos através da estratégia de busca, que 

tiveram como temática principal “saliva como meio de 

diagnóstico através da análise dos biomarcadores”, foram 

avaliados e classificados em elegíveis (trabalhos com 

relevância e possibilidade de inclusão na revisão) e não 

elegíveis (sem relevância, consequentemente não incluída no 

trabalho).  Dentre os critérios para escolha dos artigos, aqueles 

que não era possível a visualização do texto completo e não 

apresentaram as informações necessárias foram excluídos. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

A saliva pode ser definida como uma solução hipotônica 

de ácinos salivares, líquido crevicular e exsudato da mucosa 

oral. As glândulas salivares são responsáveis por secretar em 

torno de 90% da saliva e as principais glândulas são a parótida, 

as submandibulares e as sublinguais. Devido a alta 

permeabilidade das glândulas salivares, essas são cercadas 

por muitos capilares, sangue e ácino e podem assim interagir 

com diversas moléculas. Dentre as moléculas, pesquisadores 

falam de marcadores biológicos que pela circulação sanguínea 

podem se infiltrar nos ácinos e, eventualmente, ser secretados 

na saliva. (ZHANG et al., 2016). 

Exerce diversas funções biológicas como percepção de 

sensações orais (toque, temperatura, sabor, etc), mastigação, 

lubrificação, deglutição e digestão. Auxilia na remineralização 

do esmalte dentário e evita até certo ponto a desmineralização 
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devido a sua capacidade tampão. Possui ação na proteção 

bucal, protegendo a mucosa contra infecções bacterianas, 

fúngicas e virais, o que permite o equilíbrio na microbiota oral 

(KACZOR-URANOWICZ; CARRERA-PRESAS; ARO; TU; 

GARCIA-GODOY e WONG, 2016). Ainda tem capacidade de 

monitorização, diagnóstico, prognóstico e avaliação de 

tratamento de diversas doenças através da análise 

microscópica (RATHNAYAKE et al., 2017). 

Os principais métodos de diagnóstico de doenças são 

com sangue e urina. Porém, com o passar dos anos, e de 

acordo com as suas vantagens, como facilidade de obtenção, 

coleta e transporte para análise a saliva vem se tornado uma 

alternativa bastante promissora como meio de diagnóstico. Isso 

porque existe uma interligação entre o sangue e a saliva através 

de processos de difusão passiva, transporte ativo e 

ultrainfiltração e assim o fluido da cavidade oral recebe 

biomoléculas transferidas do sangue (JAVAID et al., 2016) 

(Figura 1). E com isso, os testes salivares proporcionam a 

chance de estudar biomarcadores em tempo real, com baixos 

custos de coleta, transporte e análise, além de um tempo menor 

de respostas e condições de capacitação (AHSAN, 2019). 

Por muito tempo o grande obstáculo na utilização da 

saliva como fluido diagnóstico era a noção de que elementos 

informativos (analitos) se encontravam em menores 

quantidades na saliva do que no soro. Com o desenvolvimento 

de novas e mais sensíveis técnicas de análise, no entanto, a 

pequena quantidade de analitos na saliva, deixou de ser uma 

limitação, com a possibilidade de quase todos os elementos 

passíveis de serem encontrados numa análise sanguínea, 

poderem ser igualmente na saliva. Assim, a capacidade de 

deteção de doenças sistémicas a partir de análises salivares 
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tem sido demostrada nos últimos anos para várias patologias 

(JAVAID et al., 2016). 

 

 
Figura 1. Desenho esquemático dos caminhos chave da passagem de 

moléculas entre o sangue e a saliva. Fonte: Adaptado de Javaid et al., 2016 

 

O uso da saliva para diagnóstico representa uma 

alternativa viável a meios mais invasivos para a detecção de 

doenças. A coleta simples, rápido e não invasivo, possibilidade 

de várias amostras do mesmo paciente sem nenhum prejuízo, 

ausência de dor, desconforto e execução por indivíduos sem 

qualificação exigida são algumas vantagens do uso do fluido, 

ao contrário das coletas de sangue, que requerem uma 

formação mais exigente e são invasivos. Além disso, a coleta, 

armazenamento e transporte são de baixo custo e com menor 

risco de infecção cruzada, o que se torna bastante útil quando 

aplicado a diagnósticos de grandes populações, permitindo a 

redução de despesas tanto para os doentes como para as 
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entidades de saúde (GRÖSCHL, 2017; JAVAID et al., 2016; 

WANG et al., 2016). 

Como desvantagens são a coleta de saliva de pacientes 

com hipossalivação, pois a saliva recolhida é através da técnica 

estimulada e com isso, aumenta a taxa de fluxo salivar e com 

isso uma concentração mais diluída de biomarcadores pode 

dificultar a sua detecção. Recomenda-se que a coleta seja feita 

em jejum para evitar variações com a ingestão de alimentos e 

com a limpeza adequada como a não escovação e uso de 

creme dental no dia. Possibilidade de contaminação sanguínea 

se ocorrer transferências de componentes do sangue para a 

saliva (RAHIM et al., 2015; GRÖSCHL, 2017). 

Wang et al 2016 revelaram algumas orientações de 

coleta e processamento das amostras para obter os resultados 

esperados. Sobre o estado do paciente deve-se avisá-lo que 

preferencialmente esteja de jejum para fazer a coleta pois de 

acordo com os alimentos ingeridos podem influenciar na 

composição salivar; Deve ser especificado um período de 

tempo para recolher o material e a certeza de um volume 

adequado, de forma que seja possível identificar o biomarcador; 

O método escolhido para recolher o fluido deve ser 

documentado na ficha pois pode influenciar no resultados; de 

acordo com o preocessamento a centrifugação deve ser 

considerada para eliminação de constituintes como as células 

epiteliais. E para o armazenamento pode ser aplicado agentes 

estabilizadotes para a conservação da amostra. 

Com o auxílio de biotecnologias o diagnóstico salivar é 

aplicado em campos da medicina, odontologia, farmacoterapia 

e epidemiologia (figura 2). 
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Figura 2.  Campos de aplicação do diagnóstico salivar Fonte: 

Adaptado de KACZOR-URBANOWICZ et al., 2017. 

 

A saliva é constituída por diversas moléculas que agem 

como marcadores biológicos. E devido a esses biomarcadores, 

podem ser vistas alterações em biomoléculas, como DNA, 

RNA, proteínas, metabólitos, lipídios, entre outras   capazes de 

auxiliar no diagnóstico de diversas doenças ou condições 

(AHSAN, 2019). Os biomarcadores salivares podem ser 

detectados por biossensores e empregados para indicação de 

diversos parâmetros bioquímicos e específicos para detecção 

de doenças (PRASAD; TYAGI e AGGARWAL, 2016). 

Existem dois tipos principais de biomarcadores: Os de 

exposição, utilizados na previsão de risco, e biomarcadores de 

doenças, utilizados na triagem e diagnóstico e monitoramento 
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da progressão da doença. Os biomarcadores utilizados na 

predição de risco, na triagem e como testes de diagnóstico 

estão bem estabelecidos e oferecem vantagens distintas e 

óbvias.  

Dentre os componentes da saliva as proteínas são as 

mais importantes para diagnóstico. Dessa forma, estudos 

proteômicos começaram a ser feitos em busca de identificar 

novas proteínas e peptídeos capazes de quantificar a atividade 

biológica em estados patológicos (ROI; RUSU; ROI; LUCA; 

BOIA e MUNTEANU, 2019). 

As técnicas de proteômica vêm tornando-se 

instrumentais na detecção e identificação de proteínas em 

biofluidos e tecidos humanos. As proteínas governam 

funcionalmente os processos celulares. Eles podem estar 

sujeitos a alterações nas células e tecidos após estímulos 

ambientais e processos de doenças. A possibilidade de 

quantificar sistematicamente a abundância de proteínas e 

entender a dinâmica das interações proteína-proteína e 

interações proteína-ácido nucleico é crucial para entender a 

regulação metabólica e os mecanismos biológicos que levam à 

doença. Em resumo, a proteômica é uma técnica que envolve 

o fracionamento e a separação de um grande número de 

proteínas derivadas de líquidos, células ou tecidos corporais 

analisados por espectrometria de massa, seguida de sua 

identificação com a ajuda de abordagens de bioinformática 

(LAPUTKOVÁ et al., 2018). 

Atualmente, existe um banco de dados que possui vários 

proteômicos salivares que são acessíveis. As técnicas usadas 

por bioquímicos para extrair o proteoma da saliva são: 

eletroforese em gel, eletroforese capilar, ressonância 

magnética nuclear, imunoensaio. O termo salivaômica foi 
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proposto por pesquisadores pois é um termo específico em que 

reúne todas as tecnologias utilizadas para análise desses 

biomarcadores: proteômica, genômica, transcriptômica, 

microRNA (miRNA) e metabônica (figura 2) (HU et al., 2005). 

  

 
 

Figura 3: Biomarcadores salivares ligados ao diagnóstico, prevenção e 

tratamento de várias doenças .Fonte: Adaptado de PRASAD, TYAGI, 

AGGARWAL, 2015. 

 

O emprego da saliva para diagnóstico não se limita 

apenas para patologias orais, pode-se utilizar também em 

muitas doenças sistêmicas como vários tipos de câncer, 

doenças cardiovasculares, síndromes imunológicas e 

deficiências hereditárias (AHSAN, 2019). 

Dada a incidência e prevalência da cárie dentária à 

escala mundial, associada à dificuldade de erradicação da 
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mesma após as mais variadas técnicas de prevenção e 

diagnóstico da doença, urge a necessidade de desenvolver 

técnicas eficazes de avaliar a suscetibilidade individual a esta 

doença, para que métodos de prevenção adequados e 

personalizados possam ser realizados. A identificação de 

biomarcadores que permitam o averiguar de forma precoce a 

suscetibilidade de um indivíduo ao desenvolvimento de novas 

lesões de cárie poderá constituir um contributo essencial para 

o controlo, a nível mundial, desta condição (LOURENÇO, 

2015). 

Muitas características mensuráveis da saliva são 

potenciais biomarcadores para cárie dentária. Esses 

biomarcadores salivares podem ser explorados para predição, 

diagnóstico, prognóstico e tratamento de cárie dentária, bem 

como para avaliar o resultado de esquemas terapêuticos (GAO 

et al., 2016). Devido o caráter multifatorial da cárie dentária, é 

difícil estabelecer um único marcador bioquímico para prever a 

gravidade da doença (LAPUTKOVA; SCHWARTZOVA, 2018). 

Já é conhecido o papel dos estreptococos mutans no 

início das lesões cariosas. Os estreptococos mutans incluem 

bactérias de sete espécies, nomeadamente Streptococcus 

mutans, Streptococcus sobrinus, Streptococcus cricetus, 

Streptococcus rattus, Streptococcus ferus, Streptococcus 

macus e Streptococcus downei. Embora o local de colonização 

preferencial dos estreptococos mutans seja a superfície dos 

dentes, uma correlação significativa entre sua concentração na 

saliva e a proporção no biofilme, permite que sua abundância 

na saliva seja uma alternativa legítima na avaliação do risco de 

cárie (GAO et al., 2016). 

Hegde et al 2019 ralizaram uma revisão sistemática para 

descrever o papel de vários componentes salivares, como pH, 
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capacidade de tamponamento, proteínas, eletrólitos, 

antioxidantes, enzimas e minerais na ocorrência e início de 

cárie dentária em participantes com e sem cáries dentárias. Foi 

realizada uma pesquisa eletrônica nas bases de dados 

PubMed, Scopus, Web of Science e Google Scholar.Os termos 

foram determinados através do MESH (Medical Subject 

Headings) limitaram aos estudos publicados entre 2008 e 2018 

e apenas estudos em seres humanos.  Totalizaram 11 estudos 

para o trabalho que baseados neles encontraram que 7 

apresentaram diferença estatisticamente significante entre 

indivíduos com e sem experiência de cárie. Portanto, pode-se 

concluir que existe uma associação entre vários componentes 

da saliva e cárie dentária. 

O trabalho de Lips et al, 2017 objetivou avaliar a 

influência de polimorfismos de proteínas salivares no risco de 

cárie dentária através de uma revisão sistemática. A busca 

eletrônica foi realizada na PubMed, Scopus e Virtual Health 

Library. E após todos os critérios de elegibilidade obtiveram 

onze artigos com uma associação consistente entre 

polimorfismos de proteínas salivares e risco de cárie dentária, 

para proteínas relacionadas à atividade antimicrobiana (beta 

defensina 1 e proteína do tipo lisozima), controle de pH 

(anidrase carbônica VI) e colonização / adesão bacteriana 

(lactotransferrina, mucina e proteína Db rica em prolina. Com 

isso, evidências científicas confirmam o padrão geral de 

associação entre risco de cárie dentária e polimorfismos de 

proteínas salivares. 

Embora a maioria dos estudos de proteómica dirigidos à 

cárie dentária concentrem as suas pesquisas na identificação 

de biomarcadores humanos, também as proteínas microbianas 

têm demonstrado uma variação considerável ao longo do 
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desenvolvimento das lesões. A cariogenicidade associada a 

Streptococcus mutans e Streptococcus sobrinus, por exemplo, 

está associada às suas capacidades de produção de três e 

quatro tipos de glicosiltransferases (GTF), respetivamente. 

Trata-se de enzimas com importantes funções de catálise na 

formação, a partir da sacarose alimentar, de glicanos 

extracelulares insolúveis em água (WIG). Os WIG 

desempenham um papel fundamental no desenvolvimento de 

placa bacteriana pela sua capacidade de adesão a superfícies 

lisas, como são as superfícies dentárias, assim como pela 

mediação da agregação de células bacterianas e restos 

alimentares (HASHIZUME-TAKIZAWA et al, 2014). 

A identificação de proteínas salivares como 

biomarcadores de cárie dentária poderá, no futuro, permitir a 

classificação dos pacientes como suscetíveis, quando o 

respetivo marcador se encontrar presente ou alterado na 

análise salivar efetuada. Desta forma, o individuo pode ser 

orientado para um programa de saúde oral especializado, 

nomeadamente com controlo alimentar e de hábitos de higiene 

oral, de forma a prevenir o desenvolvimento de cáries dentárias 

por meio de um maior acompanhamento. 

A doença periodontal (DP) é uma patologia inflamatória 

oral destrutiva e progressiva mais comum que atinge a 

população, com alta prevalência em todo o mundo é a principal 

causa de perda dentaria em adultos, inicia-se com uma 

gengivite que é uma resposta inflamatória reversível que se não 

tratada pode evoluir para uma periodontite que afeta a gengiva, 

o ligamento periodontal e o osso alveolar, devido a alterações 

inflamatórias multifatoriais crônicas nos tecidos periodontais, 

como resultado da resposta do hospedeiro a patógenos 

periodontais (GURAV, 2014). 
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O diagnóstico e o tratamento precoce da periodontite 

possuem bastante importância devido a característica 

irreversível da doença. E sua gravidade está relacionada ao 

aumento de IL-1β, TNF-α, prostaglandinas (PE2) e MMPs, ao 

mesmo tempo que sua inibição resulta em diminuição da 

doença periodontal (AHSAN, 2019). 

Nas últimas décadas há uma tendência cada vez maior 

de desenvolvimento de ferramentas para monitorar a 

periodontite desde instrumentos como sondas até as 

considerações moleculares para detecção de biomarcadores 

em diferentes níveis da doença, ou seja, compreender os 

mediadores utilizados no início e durante a progressão da 

periodontite (AHSAN, 2019). 

No que concerne aos processos patogênicos 

periodontais, com base na progressão da periodontite esta 

pode ser classificada em três fases: inflamação, degradação do 

tecido conjuntivo e degradação óssea. Há biomarcadores que 

estão associados a cada uma dessas fases e que acompanham 

o avanço da condição do paciente. Na fase inflamatória são 

encontrados em alta quantidade a prostaglandina E2, a 

interleucina-1, a interleucina-6 e o fator de necrose tumoral alfa 

(TNFα). Devido a progressão, o TNFα, interleucina e RANKL 

são altos e sua relação é direta com o grau de degradação 

óssea e nesse momento, biomarcadores específicos para osso 

como o telopeptídeo carboxiterminal reticulado de piridinolina 

do colágeno tipo I começam a ser transportados do fluido 

crevicular para bolsa periodontal, fazendo com que assim se 

tornem constituinte da saliva (ROI; RUSU; ROI; LUCA; BOIA e 

MUNTEANU, 2019). 

Dentre as neoplasias malignas de cabeça e pescoço, o 

câncer bucal é um dos mais frequentes. O seu tratamento é 
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pode ser mutilador e associado a quimioterapia e/ou 

radioterapia como adjuvante e a taxa de sobrevida variáveis, 

pórem em alguns casos fatais (FANGE e LI, 2019).  

Presume-se que as mutações genéticas específicas 

possuem relação com o desenvolvimento de tumores malignos. 

E para o diagnóstico de tumores na boca e em outras áreas, há 

marcadores de DNA específicos no soro, saliva e outros fluidos 

corporais. Em torno de 63,5% dos pacientes possuem a 

mutação no gene salivar p53. É na saliva onde há abundância 

de DNA tumoral e há expectativa para que esse venha a se 

tornar um biomarcador com bastante potencial (XINGQUN; 

XUEDONG E XIN, 2016). 

Segundo Xingqun, Xuedong e Xin em 2016, podem ser 

usados como biomarcadores tumorais orais e outros malignos: 

c-erB2, CA125, P53, hialuronidase e IL-6, IL-8, o nível do TNF-

α e proteínas associadas ao câncer epitelial. 

No estudo de Zhang et al em 2016, demonstrou a 

associação dos biomarcadores com a existência de mutações 

genéticas para diagnóstico de câncer oral. E na saliva foi 

encontrado o DNA específico do tumor positivo em 100% dos 

pacientes com câncer bucal, já para os pacientes com tumores 

em outros locais foi de 47-70% que carregam marcadores 

específicos de DNA tumoral em sua saliva. 

Atualmente, pesquisas com miRNAs (moléculas 

pequenas de ácido ribonucleico não codificantes com, em torno 

de, 22 nucleotídeos) têm se tornado cada vez mais frequentes, 

devido a sua ligação à proliferação celular carcinomatosa oral, 

apoptose, invasão, metástase e parada do ciclo celular. 

Portanto, a manifestação irregular revelada em amostras de 

tumor possui bastante relevância clínica tanto quanto ao 
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diagnóstico, desenvolvimento de tratamentos eficazes quanto 

para o prognóstico (FANGE e LI, 2019). 

Portanto, o diagnóstico salivar constitui-se como uma 

ferramenta valiosa de triagem para o câncer bucal e o principal 

motivo é os mais de 100 biomarcadores salivares (DNA, RNA, 

mRNA, marcadores protéicos), citocinas (IL-8, IL-1b, TNF-α), 

entre outros (KURSHID et al., 2018). 

 

CONCLUSÕES  

 

A saliva é um fluido corporal importante com 

participações em estados fisiológicas e patológicas. O seu uso 

como meio de diagnóstico de diversas doenças orais tem 

apresentado resultados promissores. Isso ocorreu com a 

identificação de biomarcadores salivares capazes de 

estabelecer relação com várias condições patológicas, 

permintindo a detecção precoce e início de tratamento rápido o 

que evita estágios mais avançados das doenças. 

Pelo fato de constituir uma técnica não invasiva, rápida e 

de custo relativamente baixo, resta aos pesquisadores tentarem 

refinar as técnicas de transporte, armazenamento e coleta e 

outras desvantagens ainda existentes para obter resultados 

cada vez mais fidedignos. 
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RESUMO: A sífilis é uma infecção crônica causada pela 
bactéria Treponema Pallidum, podendo ser congênita ou 
adquirida, esta última correspondendo à manifestação mais 
comum, transmitida, sobretudo, através de relações sexuais 
desprotegidas. As lesões orais sifilíticas são incomuns, mas 
podem ocorrer em qualquer fase da doença. O objetivo deste 
trabalho é relatar caso de diagnóstico da sífilis primária com 
manifestações clínicas exclusivamente orais. Paciente do 
gênero feminino, 36 anos, normosistêmica, encaminhada para 
avaliação de lesão erosiva em palato duro. Ao exame clínico 
intraoral, observou-se lesão bem delimitada em palato duro, 
com área central erosiva e eritematosa, sensível à palpação, e 
bordas brancas endurecidas com superfície irregular. Ainda 
foram observadas lesões brancas de superfície lisa, em ventre 
lingual anterior, bilateral, sem sintomatologia dolorosa. Biópsias 
incisionais de lesões referiram reações inflamatórias crônicas 
plasmocitárias. Exames sorológicos para sífilis (VDRL e FTA-
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abs) obtiveram resultados reagentes. O tratamento 
recomendado foi iniciado, mediante administração parenteral 
(intramuscular) de Penicilina G Benzatina, havendo regressão 
dos sinais clínicos a partir da segunda semana após início de 
terapia. O cirurgião-dentista tem um importante papel frente ao 
diagnóstico da sífilis, sobretudo ao existirem lesões orais 
associadas à infecção, logo torna-se necessário o 
conhecimento das manifestações mais comuns da doença para 
auxílio efetivo do profissional quanto ao diagnóstico e 
tratamento. 
Palavras-Chaves: Sífilis. Saúde pública. Diagnóstico bucal. 
 
INTRODUÇÃO 

 

A sífilis constitui infecção sistêmica, de evolução crônica, 

quando ausente de tratamento, causada pela bactéria 

Treponema pallidum que, por ser um micro-organismo 

vulnerável aos meios secos, apresenta o contato sexual e da 

genitora com o feto como principais meios de transmissão. A 

doença caracteriza-se como um problema de saúde pública a 

nível mundial pela gravidade de sua evolução associada à 

facilidade de transmissão (MACÊDO et al., 2018). 

A doença trata-se de um importante agravo à saúde 

pública, visto além de ser infectocontagiosa também poder 

acometer o organismo humano com grande severidade, quando 

não tratada, aumentando significativamente o risco de 

contração da infecção pelo vírus da imunodeficiência humana 

(Human Immunodeficiency Virus – HIV), em virtude da 

ocorrência de lesões sifilíticas que facilitam a entrada do HIV 

(HORVÁTH, 2011).  

A presença da bactéria causadora da sífilis no organismo 

acelera a evolução da infecção pelo HIV para a síndrome da 
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imunodeficiência adquirida (Acquired immunodeficiency 

syndrome - AIDS) (HORVÁTH, 2011). 

Tratando do seu histórico, a origem da sífilis ainda não é 

completamente elucidada, porém existem teorias que 

caracterizam seu surgimento. Alguns pesquisadores acreditam 

ser típica da América e transferida para a o continente europeu 

após a descoberta de Colombo, em 1492. Contudo, alguns 

cientistas indicam ser natural da África central (FICARRA; 

ROMAN, 2009). 

 A bactéria Treponema pallidum é espiralada, flexível, 

fina e gira em torno de seu maior comprimento, com 

movimentos característicos para favorecer sua penetração nos 

tecidos humanos (FICARRA; ROMAN, 2009; HORVÁTH, 

2011). O micro-organismo não é classificável pela coloração 

gram, sendo o corante espessante (prata) ou 

imunofluorescência mecanismos ideais para sua classificação 

(FICARRA; ROMAN, 2009). 

A Treponema pallidum apresenta uma estrutura estreita 

e, quando observada por microscopia de campo escuro, tem 

uma atividade rotatória à deriva, não conseguindo sobreviver 

fora do seu hospedeiro natural (seres humanos) porque 

mantém metabolismo limitado para que suas atividades 

desenvolvam os seus próprios bionutrientes (FICARRA; 

ROMAN, 2009). 

Até o advento da penicilina, em meados do século XX, a 

sífilis era considerada uma doença de alta prevalência, tendo 

infectado entre 8 e 14% da população mundial de habitantes de 

zona urbana. Desde 1941, nos Estados Unidos, a infecção tem 

sido relatada como uma doença sexualmente transmissível 

(LITTLE, 2005). 
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Entre os anos de 1990 e 2000, houve uma redução de 

aproximadamente 90% do número de casos diagnosticados e 

notificados de sífilis primária e secundária, com sua frequência 

reduzindo para pouco mais de 2 casos para cada 100.000 

habitantes. O rápido aumento na taxa da infecção desde o ano 

2000 impactou os órgãos públicos, estimulando programas de 

prevenção e combate à transmissão da infecção. Este aumento 

repentino é justificado pela ampliação do uso de drogas 

intravenosas e pelo aumento no número de parceiros sexuais 

por indivíduo (LITTLE, 2005). 

Estima-se ocorrência aproximada, a nível mundial, de 

mais de 12 milhões de casos de sífilis anualmente, sendo 900 

mil no Brasil. O período de incubação é de 21 a 30 dias após o 

contato inicial, porém pode variar de 10 a 90 dias, dependendo 

do número e virulência de Treponemas e da resposta do 

hospedeiro à infecção instalada (PASSOS, 2004). 

Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS) e de 

acordo com o Boletim Epidemiológico da sífilis, do Ministério da 

Saúde (MS), em termos mundiais, a doença atinge mais de 12 

milhões de pessoas e sua eliminação continua a desafiar 

globalmente os sistemas de saúde (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 

2018). 

No Brasil, os casos de sífilis adquirida correspondem a 

uma proporção, aproximadamente, três vezes superior às 

ocorrências da sífilis congênita. Entre os anos de 2010 e 2018 

foram notificados no Sistema de Informação de Agravos de 

Notificação (SINAN) 479.730 casos de sífilis adquirida, dos 

quais 56,4% ocorreram na Região Sudeste, 22,3% no Sul, 

11,3% no Nordeste, 5,8% no Centro-Oeste e 4,1% no Norte 

(MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2018). Essas proporções das 
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distribuições das infecções ainda são diferenciadas a depender 

da raça considerada (Figura 1)  

 

 
Figura 1. Proporção da distribuição dos casos de sífilis adquirida 

de acordo com as diferentes raças e anos de notificação (2010-2017). 
Fonte: SINAN (2018) 

 

De acordo com a Figura 1, podem ser observadas as 

informações referentes à distribuição da sífilis por raça/cor, 

onde, em 2010, 34,3% apresentavam esta informação 

ignorada, proporção considerável, o que não ocorreu no ano de 

2017, com 16,2%. Em 2017, a maior concentração de casos 

notificados ocorrereu em indivíduos brancos (38,4%), seguidos 

de pardos (34,3%) e pretos (9,7%) (SINAN, 2018). 

Em toda a série histórica abordada, a notificação de 

indivíduos com raça/cor amarela e indígena não ultrapassou 1% 

de todos os casos (SINAN, 2018). No Brasil, observa-se que, a 

depender da área de habitação, por influências dos hábitos e 
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tradições particulares, diferencia-se a proporção de casos 

notificados (Figura 2). 

 

 
Figura 2. Proporção da distribuição dos casos de sífilis adquirida de 

acordo com a Unidade Federativa e capital (2017). Fonte: SINAN 

(2018) 

 

De acordo com a Figura 2, pode-se observar que as 

porporções das distribuições da doença entre os estados 

brasileiros são bastante variáveis, destacando-se os estados 

das regiões sul, centro-oeste e sudeste (SINAN, 2018). 

A doença se classifica como congênita ou adquirida. A 

sífilis adquirida é mais comum e é transmitida por relações 

sexuais ou por meio de transfusão sanguínea enquanto que a 

sífilis congênita possui transmissão vertical a partir do quarto 

mês de gestação (ALMEIDA et al., 2016). 

A sífilis adquirida classifica-se como primária, 

caracterizando-se pela manifestação de lesões ulceradas 
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(cancro sifilítico) no local da inoculação bacteriana, o que torna-

se evidente clinicamente entre três semanas e 90 dias após 

contágio; sífilis secundária, com lesões cutâneo-mucosas que 

podem se associar ao cancro e sífilis terciária, com 

complicações sérias que podem afetar diretamento os sistemas 

cardiovascular e nervoso (ALMEIDA et al., 2016). 

O cancro sifilítico geralmente ocorre abrangendo área 

com diâmetro entre 1 e 2 centímetros, com bordas endurecidas 

e elevadas, sendo esbranquiçadas e comprometendo os 

sistemas corporais em virtude da dissipação bacteriana pela 

corrente linfática (LITTLE, 2005). 

Quando se manifestam sinais e sintomas sistêmicos, a 

exemplo de faringite, mal-estar, cefaleias, perda de peso, febre, 

dores musculoesqueléticas e linfoadenopatias generalizadas 

indolores, geralmente considera-se indício para caracterização 

da infecção em estágio secundário, sendo precedido pelo 

cancro sifilítico ou sendo ausente de alterações anteriores 

(NEVILLE et al., 2009). 

O estágio secundário pode variar entre 1 e 30 anos, 

sendo aproximadamente 30% correspondente aos pacientes 

que evoluem para a fase terciária, sendo esta a fase mais grave 

e que pode comprometer o Sistema Nervoso Central (LITTLE, 

2005; NEVILLE et al., 2009). 

As lesões orais sifilíticas são incomuns, mas podem 

ocorrer em qualquer fase da doença, sobretudo na fase 

primária, contudo, a mucosa oral corresponde ao sítio mais 

comum entre as lesões extragenitais (DUPIN, 2016).  

O diagnóstico a partir de lesões orais frequentemente é 

realizado em bases clínicas e sorológicas, sem recorrer à 

biópsia. Entretanto, devido à variedade de aspectos clínicos e 



TERAPIA FOTODINÂMICA NO TRATAMENTO DA HERPES SIMPLES: UMA 

REVISÃO DE LITERATURA 

 

741 
 

raridade das lesões bucais, a biópsia pode ser solicitada para 

efetividade diagnóstica (ALMEIDA et al., 2016). 

Para a efetividade diagnóstica são necessários testes 

sorológicos complementares, os quais caracterizam-se pela 

especificidade à bactéria Treponema pallidum em treponêmicos 

que detectam anticorpos específicos) e não-treponêmicos 

(inespecíficos) (ALMEIDA et al., 2016). 

Os testes treponêmicos utilizam lisados completos da 

bactéria ou antígenos treponêmicos recombinantes e detectam 

anticorpos específicos (geralmente IgM e IgG). Correspondem 

aos primeiros a positivar após a infecção, sendo comum na 

sífilis primária resultado reagente em um teste treponêmico e 

não reagente em um teste não-treponêmico (OMS, 2015). 

Os testes não-treponêmicos, podem ser caracterizados 

como qualitativos (que indicam a presença ou ausência de 

anticorpo na amostra de sangue) e quantitativo (que permite 

determinar o título de anticorpos) (OMS, 2015). 

Dentre os testes não-treponêmicos, enquadra-se como 

mais comumente solicitado o VDRL (do inglês Venereal 

Disease Research Laboratory) que baseia-se em uma 

suspensão antigênica composta por uma solução alcoólica 

contendo cardiolipina, colesterol e lecitina purificada e utiliza 

soro inativado como amostra (OMS, 2015). A Figura 3 retrata o 

desempenho dos testes laboratoriais hematológicos quanto ao 

diagnóstico da sífilis. 
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Figura 3. Desempenho dos testes laboratoriais 

hematológicos de acordo com a fase de manifestação da infecção 

Fonte: Ministério da Saúde (2006) 

 

Dentre os testes para auxílio diagnóstico, enquadra-se 

como primeiro exame hematológico a positivar após a infecção 

o Teste de Imunofluorescência Indireta (FTA-abs). Este teste 

requer profissionais especializados em microscopia de 

imunofluorescência, microscópio de fluorescência, reagentes 

de boa qualidade e diluição apropriada do conjugado (SÁEZ-

ALQUÉZAR, 2007). 

O FTA-abs é considerado um teste com boa 

especificidade, pois caracteriza-se como um exame onde a 

absorção ou bloqueio de anticorpos não específicos que 

eventualmente estão presentes no soro favorece a veracidade 

do resultado, logo caracterizando-se como o exame 

complementar com possibilidade de efetividade de resultados a 
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partir das primeiras 3 semanas após a infecção (SÁEZ-

ALQUÉZAR, 2007). 

O tratamento da sífilis adquirida consiste na 

antibioticoterapia, sendo o antibiótico de primeira escolha a 

Penicilina G Benzatina. Para os pacientes alérgicos a 

penicilinas, preconiza-se o uso da tetraciclina, sendo as 

concentrações e posologias dependentes do estágio de 

desenvolvimento da infecção (PASSARELLI, 2015). 

Para a sífilis recente, a OMS recomenda dose única de 

2.400.000 U de Penicilina G Benzatina, via intramuscular, 

sendo para os alérgicos preconizada a administração da 

tetraciclina ou da doxiciclina durante 14 dias. Para sífilis tardia 

devem ser administradas três doses de Penicilina G Benzatina, 

com intervalo  semanal, de 2.400.000 U via intramuscular. Para 

pacientes alérgicos, recomenda-se a administração de 

tetraciclina durante 28 dias (GRAY et al., 2005; NEVILLE et al., 

2009; KALININ; PASSARELLI NETO; PASSARELLI, 2015). 

 

RELATO DE CASO 

 

Paciente do sexo feminino, 36 anos, normosistêmica, 

fumante há 17 anos, não etilista, encaminhada ao serviço de 

Estomatologia para avaliação de lesão ulcerada em palato duro. 

Ao exame clínico intraoral, observou-se placa branca elevada, 

firme à palpação, de superfície irregular e bem delimitada, com 

área central erosiva com queixa de sensibilidade dolorosa à 

palpação, medindo aproximadamente 4 cm em seu maior 

diâmetro, com localização em palato duro, sobre rafe palatina 

mediana (Figuras 4a e 4b). Também foram observadas lesões 

em placa, brancas, com superfícies irregulares e indolores à 
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palpação, localizadas em ventre lingual anterior, bilateralmente 

(Figura 4b). 

 

 
                   (a)                                          (b) 

Figura 4. Aspecto clínico inicial das lesões orais Fonte: Próprio 

Autor (2019) 

 

 Frente às características clínicas observadas e 

considerando ser, a paciente, fumante, procedeu-se com 

biópsia incisional de lesões após avaliação de exames 

hematológicos de rotina. O laudo histopatológico referiu 

presença de reações inflamatórias crônicas plasmocitárias, logo 

havendo necessidade de associação a exames hematológicos 

específicos para conclusão diagnóstica.  

Os exames VDRL e FTA-abs foram solicitados e 

apresentaram-se reagentes. Logo, em acordo com equipe 

médica de ompanhamento e considerando que a paciente 

apresentava apenas lesões em cavidade oral, sem outras 

alterações sistêmicas ou em pele, caracterizou-se doença em 

estágio primário, com manifestação exclusivamente oral, 
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sobretudo ao considerar presença de lesão em palato duro, 

nitidamente associada ao cancro sifilítico em área de 

inoculação bacteriana. 

Seguiu-se com tratamento mediante antibioticoterapia 

sob prescrição de Penicilina G Benzatina 2.400.000 UI, dose 

única, via intramuscular, sob aplicação de 1.200.000 UI em 

cada glúteo. Após duas semanas do início do tratamento, a 

paciente retornou com melhora significativa no quadro clínico 

observado (Figura 5) e foi instruída quanto à necessidade de 

segurança em práticas sexuais, sob o risco de reinfecções. 

Também foi solicitado que instruísse os parceiros recentes 

quanto à necessidade de busca por atendimento profissional 

para avaliação e conduta. 

 

   
Figura 5. Aspecto clínico das lesões orais após duas 

semanas do início do tratamento Fonte: Próprio Autor (2019) 
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DISCUSSÃO 

 

A notificação de casos de sífilis adquirida é obrigatória, 

conforme a Portaria Nº 1271, de 06 de junho de 2014. Para a 

vigilância epidemiológica dos casos de sífilis, devem-se seguir 

as definições de casos e orientações estabelecidas no Guia de 

Vigilância em Saúde e suas atualizações (BRASIL, 2014). 

Apesar de serem incomuns as manifestações orais da 

sífilis, sobretudo quando essas manifestações são exclusivas 

de cavidade oral, podem representar um desafio quanto ao 

processo diagnóstico, em virtude da existência de amplo 

espectro de sinais e sintomas clínicos que podem causar 

confusão diante das possibilidades diagnósticas similares 

(SEIBT; MUNERATO, 2016). 

Na maioria dos casos, as manifestações orais primárias 

surgem nas primeiras semanas após a exposição ao agente 

infeccioso, contudo o período de incubação pode variar desde 

40 a 90 dias (SOARES et al., 2004). As lesões ocorrem em 

áreas de inoculação bacteriana, sendo geralmente solitárias e 

caracterizadas por lesões erosivas ou ulceradas (cancro 

sifilítico), como no caso descrito (DOMANTAY-APOSTOL; 

HANDOG; GABRIEL, 2008). 

As lesões primárias da sífilis podem iniciar como pápulas 

indolores, evoluindo para ulcerações com bordas endurecidas, 

indolores à palpação, não purulentas e de base limpa. Apesar 

dos tamanhos das lesões variarem, geralmente apresentam 

margens bem delimitadas (DOMANTAY-APOSTOL; HANDOG; 

GABRIEL, 2008). 

No caso das manifestações da sífilis secundária, há o 

envolvimento clínico generalizado, com sinais e sintomas que 
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repercutem em pele e mucosas, sendo ainda possível 

asmanifestações de mialgias, artralgias, febre, cefaleias, perda 

de apetite, micropoliadenopatia generalizada (ISRAEL et al., 

2008). Nesta fase, normalmente as lesões orais apresentam-se 

como placas mucosas, podendo ocorrer em qualquer 

superfície, desde gengivas até a orofaringe (KALININ; 

PASSARELLI NETO; PASSARELLI, 2015). 

A fase terciária da sífilis corresponde à manifestação 

mais grave da doença, ocorrendo em aproximadamente 30% a 

40% dos pacientes não tratados ou tratados inadequadamente. 

Nesta fase, os pacientes apresentam alterações localizadas em 

pele, mucosas, sistema cardiovascular e nervoso, tendo 

possibilidade de manifestações anos após o contágio (ISRAEL 

et al., 2008). Em boca, pode ocorrer perfuração óssea maxilar, 

a nível de palato duro, proporcionando comunicação oronasal 

(KALININ; PASSARELLI NETO; PASSARELLI, 2015). 

Pacientes portadores da sífilis, podem relatar, ao longo 

do curso da doença, sinais e sintomas similares aos 

característicos de manifestações alérgicas, envolvendo 

faringite, laringite e/ou amigdalite (FICARRA; ROMAN, 2009). 

O envolvimento do sistema nervoso central, com 

manifestação de alterações cognitivas, ataxia e paralisia, pode 

ocorrer em todas as fases, mas está mais associado à sífilis 

terciária, correspondendo às alterações de maior 

comprometimento sistêmico (FICARRA; ROMAN, 2009). 

Independentemente da fase, a doença deve ser tratada 

mediante administração de Penicilina G Benzatina, sendo mais 

simples o tratamento ao passo que a doença seja menos 

avançada, logo enfatizando-se a importância do diagnóstico 

precoce (SEIBT; MUNERATO, 2016).  
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Portanto, traça-se como de importância relevante a 

atenção em saúde bucal quanto a ocorrências de lesões 

similares, visto existir a possibilidade de o cirurgião-dentista 

atuar frente às manifestações iniciais da doença, favorecendo 

um diagnóstico precoce, com facilidade de tratamento e 

menores transtornos e riscos para o paciente. 

Diante do exposto, pode-se considerar que a eficiência 

no controle da sífilis, independentemente do subtipo 

considerado, necessita da colaboração de todos os 

profissionais que tem contato com pacientes, sejam cirurgiões-

dentistas, médicos, enfermeiros ou outros membros das 

equipes de saúde pública (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2018). 

Além disso, a disposição política de gestores envolvidos 

com a saúde pública é considerada essencial para a promoção 

e aplicabilidade de movimentos ou atividades de prevenção. A 

promoção de atividades de mobilização nacional para 

ampliação do acesso ao diagnóstico da população geral e o 

estabelecimento de parcerias de base comunitária, além da 

busca por superação de obstáculos quanto à administração de 

benzilpenicilina benzatina na Atenção Básica também 

correspondem a mecanismos importantes para o controle desta 

infecção (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2018). 

 

CONCLUSÕES  

 

 Os profissionais da saúde têm grande responsabilidade 

quanto ao controle da sífilis, em qualquer estágio da infecção. 

Além disso, torna-se de grande auxílio a aplicação de medidas 

que sensibilizem os pacientes quanto à prevenção de infecções 

sexualmente transmissíveis, sendo estas baseadas no diálogo 



TERAPIA FOTODINÂMICA NO TRATAMENTO DA HERPES SIMPLES: UMA 

REVISÃO DE LITERATURA 

 

749 
 

apurado durante o contato com o pacienrte, a exemplificar 

durante o procedimento de anamnese, no exame clínico. 

 Considera-se de extrema importância a aplicação de 

atividades preventivas e de educação em saúde, com o objetivo 

de minimizar o quadro epidemiológico da sífilis e favorecer 

mecanismos práticos de prevenção desta e de quaisquer 

patologias sexualmente transmissíveis. 

 Manifestações orais da sífilis podem ocorrer em qualquer 

fase da doença, sendo de grande importância o exame clínico 

minucioso em odontologia, em virtude da existência de casos 

com repercussões orais exclusivas, sobretudo na fase primária. 

Logo, aborda-se a importância da odontologia no processo de 

prevenção de agravos sistêmicos por repercussões orais 

importantes. 
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RESUMO: Herpes labial recorrente (RHL) é uma doença 
infecciosa comum na população, principalmente causada pelo 
vírus herpes simples (HSV-1), esse vírus é capaz de residir por 
toda a vida no hospedeiro infectado, apresentando períodos de 
latência e reativação com disseminação. Recentemente, a 
Terapia Fotodinâmica (PDT) tem sido sugerida como uma 
medida terapêutica promissora para a prevenção e tratamento 
episódico de surtos do vírus. O objetivo desse trabalho é 
elucidar e discutir o uso da PDT no tratamento de herpes oral, 
visando guiar o clínico durante a sua aplicação, como também 
discutir as vantagens dessa nova alternativa teraupêtica. Para 
a execução deste estudo, escolheu- se a revisão de literatura, 
utilizando algumas bases de dados como Literatura Latino-
Americana e do Caribe em Ciências da Saúde (LILACS), 
Scientific Electronic Library Online (SCIELO), PubMED/Medline 
e Google Acadêmico, sendo escolhidos artigos dos últimos 5 
anos que foram publicados em inglês, português e espanhol. 
 
Palavras-chave: Terapia Fotodinâmica, Herpes Simples, 
Antivirais 
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INTRODUÇÃO 

 

 Herpes labial recorrente (RHL) é uma doença infecciosa 

comum e altamente contagiosa na população, principalmente 

causada pelo vírus herpes simples (HSV-1). O vírus é capaz de 

residir por toda a vida no hospedeiro infectado, apresentando 

períodos de latência e reativação com disseminação. O HSV-1 

difunde-se predominantemente através da saliva infectada ou 

de lesões periorais ativas. As lesões labiais clássicas envolvem 

o desenvolvimento sequencial de eritema, pápulas, vesículas, 

pústulas, úlceras e crosta (CHEN et al., 2017). 

 Segundo a Oragnização Mundial da Saúde (OMS), a 

maioria das infecções por HSV-1 são adquiridas durante a 

infância e a infecção é vitalícia. O HSV-1 pode ser transmitido 

a partir decontato direto com uma lesão ou com fluídos 

corporais infectados, como saliva, secreções sexuais ou 

exsudato de lesões, pode ser transmitido também quando não 

há sintomas presentes, no entanto, o maior risco é quando há 

feridas ativas (NEVILLE, 2016). 

 De acordo com Vazzoler et al. (2016), as manifestações 

clínicas destas doenças, dependem principalmente, das 

características do vírus, sendo que a infecção por HSV-1 

caracteriza-se por três períodos clínicos distintos, o prodrômico, 

o clínico ativo e o reparatório. No período prodrômico o local 

passa a ficar dolorido, principalmente nas primeiras 12 horas 

após a infecção viral. No período clínico ativo, surgem as 

primeiras pápulas, que evoluem rapidamente para vesículas e 

bolhas cheias de líquido citrino. Já no período reparatório, há 

uma diminuição da carga viral que contribui para redução no 

volume das vesículas e bolhas, pois o exsudato seroso é 
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reabsorvido. Após esse período, o local infectado passa a ficar 

seco, apresentando-se recoberto por escamas e crostas cuja 

coloração pode variar desde amarelada a escura, a duração do 

ciclo até a remissão total das lesões é de aproximadamente 10 

dias, o que pode prejudicar a qualidade de vida do indivíduo. 

 Muito embora o risco de contaminação esteja reduzido 

nessa fase de remissão, algumas pessoas continuam liberando 

partículas viraismesmo após a regressão de todos ossinais 

clínicos. O tratamentogeralmente é iniciado na fase prodrômica 

da doença, pois a janela terapêutica é estreita e consiste no uso 

de antivirais que apresentam semelhanças no mecanismo de 

ação contra o vírus (ARAÚJO et al., 2019). 

 O tratamento convencional é feito geralmente por 

antivirais tópicos, e sua ação apresenta eficácia na fase 

prodrômica, pois reduz a replicação viral e alivia o prurido e a 

dor, e consequentemente, reduzindo a formação das vesículas 

e úlceras, tornando mais brando o curso clínico da 

lesão.Osmedicamentos sistêmicos, tais como, vidarabina ou 

acyclovir, valacyclovir, pencyclovir e foscarnet,  não mostram 

ser completamente eficazes na eliminação dos sintomas 

provocados pelo vírus, além do uso intermitente das 

medicações não alterar a frequência da recorrência(EDUARDO 

et al., 2015; CHEN et al., 2017). 

 A ineficiência dessas medicações na redução da 

recorrência da lesão, o uso exagerado de aciclovir e famciclovir 

que tem sido associado aos outros tipos de HSV resistentes aos 

medicamentos e os efeitos adversos sistémicos, conforme 

relatado pelo fabricante e as contra-indicações, se tornam 

fatores para se buscar outras alternativas de tratamento 

(VAZZOLLER et al., 2016; CHEN et al., 2017) 
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 Nos últimos anos, observa-se ainda a resistência 

antiviralespecialmente em pacientes imunocomprometidos e 

idosos, o quese equiparafortemente à experiência de muitos 

antibióticos, onde o uso indevido e excessivo contribuíram para 

o surgimento e a disseminação de bactérias resistentes a 

antibióticos (COUTO et al., 2017). 

 Devido às limitações do tratamento antiviral, manifesta-

se ointeresse por novas alternativas para terapias 

antimicrobianas. Recentemente, os lasers são estudados como 

uma modalidade de tratamento alternativo ou coadjuvante para 

o HSV-1. a Terapia Fotodinâmica (PDT) tem sido sugerida 

como uma medida terapêutica promissora para a prevenção e 

tratamento episódico de surtos. A PDT antimicrobiana é 

utilizada no controle microbiológico de bactérias, fungos e vírus, 

e apresenta vantagens como morte microbiana mais rápida, 

prevenção da nova resistência a antibióticos, antifúngicos e 

antivirais, inexistência de interações medicamentosas 

indesejáveis e baixo custo (EDUARDO et al., 2014; EDUARDO 

et al., 2015). 

 A utilização do laser de baixa potência tem sido 

incorporada nos procedimentos clínicos em diversas áreas da 

odontologia, pelo fato de se tratar de uma ferramenta 

tecnológica, que atualmente apresenta ampla área de atuação 

e proporciona benefícios clínicos aos pacientes, bem como 

confiabilidade e segurança ao profissional (BAYER et al., 2017; 

REOLON et al., 2017). 

 Essa nova terapia envolve a interação entre um 

fotossensibilizador não tóxico, oxigênio e a fonte de luz, 

diferentes comprimentos de onda, que geram radicais livres. Na 

presença de um substrato, como por exemplo o oxigênio, o 
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fotossensibilizador ao retornar ao seu estado fundamental, 

transfere a energia ao substrato, formando espécies de vida 

curta e altamente reativas, como o oxigênio singleto, 

superóxidos e outros radicais livres de alta citotoxicidade, que 

podem provocar sérios danos ao microrganismos, via oxidação 

irreversível de componentes celulares (MACIEL et al., 2016; 

AZIZI et al., 2016; BRANCINI et al., 2016; HSIEH et al., 2018; 

KELLESARIAN et al., 2017). 

Nesse contexto, o objetivo desse capítuloé elucidar e discutir o 

uso da PDT no tratamento da herpes oral, visando destacar as 

experiências já realizadas, a comparação com o método 

antiviral, suas vantagens e aplicabilidade clínica, como também 

discutir o protocolo dessa nova alternativa teraupêtica. 

 

MATERIAIS E MÉTODO 

 

Para a execução deste estudo, escolheu- se a revisão de 

literatura, a qual se trata de método de revisão que permite a 

inclusão de diversos delineamentos de pesquisas, abrangendo 

a literatura teórica, constituída por algumas etapas: 

identificação do questionamento, estabelecimento de critérios 

de inclusão/exclusão de artigos, definição das informações a 

serem extraídas dos artigos selecionados, análise das 

informações, interpretação dos resultados e apresentação da 

revisão.  

 A coleta de dados seguiu a seguinte premissa: leitura 

exploratória de todo material selecionado para averiguar se 

seria de interesse do trabalho, leitura seletiva que é mais 

aprofundada das partes interessadas e registros das 

informações extraídas. A escolha das fontes forneceu as 
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respostas adequadas para o problema proposto. Optou-se pela 

busca com o uso dos Descritores em Ciência da Saúde (DECS) 

os quais foram: Terapia Fotodinâmica, Herpes Simples e 

Antivirais.  

 Foram inseridas também algumas referências dos 

trabalhos achados na busca da base de dados, com essa 

estratégia, houve uma recuperação de um número maior de 

referências, garantindo a detecção da maioria dos trabalhos 

publicados dentro dos critérios pré-estabelecidos.  

 As bases de dados utilizadas foram a Literatura Latino-

Americana e do Caribe em Ciências da Saúde (LILACS), 

Scientific Electronic Library Online (SCIELO), PubMED/Medline 

e Google Acadêmico. Foram escolhidos artigos dos últimos 5 

anos que foram publicados em inglês, português e espanhol. 

 Foram adotados, como critério de inclusão, aqueles 

artigos que apresentavam especificidade com o tema e 

objetivos, a problemática do estudo, queabarcasse os 

descritores selecionados. Foram excluídos os artigos que não 

tinham relação com o objetivo do estudo. 

 

 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

HERPES VIRUS SIMPLES – 1 

 O herpesvírus simples (HSV), um vírus de DNA, é o 

membro mais conhecido da família do herpesvírus humano 

(HHV), ele pode ser dividido em dois tipos, o HSV-1 e o HSV-2. 

Dentro da família dos Herpes Virus Humanos estão incluídos 

outros vírus como o vírus varicela-zoster (VZV ou HHV-3), o 
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vírus Epstein-Barr (EBV ou HHV-4), o citomegalovírus (CMV ou 

HHV-5) e vários outros descobertos mais recentemente, HHV-

6, HHV-7 e HHV-8. Os seres humanos são os únicos 

reservatórios naturais para esses vírus (NEVILLE, 2016; 

MEIXEDO, 2019) 

 O HSV-1 é um ácido desoxirribonucleico (DNA) vírus que, 

após a infecção primária, estabelece uma relação vitalícia com 

o hospedeiro, através da infecção de neurônios sensoriais no 

gânglio trigeminal. Esse vírus permanece em estado de latência 

até que o hospedeiro passe por alguma experiência de 

imunossupressão, como estresse ou exposição prolongada ao 

sol, que faz com que estimule a sua replicação e, dessa 

maneira, ocorra a recorrência das lesões herpéticas. As 

infeções recorrentes pelo herpes simples podem aparecer tanto 

no local da inoculação primária como em áreas adjacentes da 

superfície epitelial suprida pelo gânglio envolvido. A região mais 

comum de recidiva do HSV-1 é na zona vermelha do lábio e da 

pele adjacente aos lábios. Esta infecção é conhecida como 

herpes labial (NEVILLE, 2016, MAROTTI et al., 2008). 

 Mais de 90% da população mundial está infectado com hsv, 

e 20% dos indivíduos infectados exibem manifestações clínicas 

(ZVEREV et al., 2016). Em relação aos fatores etiológicos 

Araújo-Júnior et al. (2018) relata que pacientes portadores do 

vírus da imunodeficiência humana (HIV) apresentam 

susceptibilidade a desenvolver HSV-1 em que estas estão 

intimamente relacionadas ao grau de carga viral e 

consequentemente a contagem de células linfocitárias. 

 

TERAPIA ANTIVIRAL 
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 A maioria dos medicamentos desenvolvidos para atuar 

contra o HSV são agentes antivirais designados nucleotídeos e 

análogos de nucleotídeos, que bloqueiam a reprodução viral. 

Os medicamentos mais prescritos são o aciclovir, valaciclovir e 

famciclovir. A administração (intravenoso, oral ou tópico) pode 

apresentar dificuldades, uma vez que o uso intermitente não 

altera recorrência do aparecimento do vírus e geralmente só 

demonstra uma boa resposta quando aplicada antes do 

aparecimento de vesículas, na fase prodrômica (EDUARDO et 

al., 2014; CHEN et al., 2017) 

 A persistência viral de longo prazo contribui para a 

imunodeficiência, caracterizada pela diminuição do interferon, 

uma proteína produzida pelos leucócitos e fibroblastos para 

interferir na replicação de fungos, vírus, bactérias e redução 

da  produção de citocinas (ZVEREV et al., 2016). A resistência 

do HSV ao aciclovir pode ocorrer e quase toda a resistência 

ocorre como resultado de uma deficiência em timidina quinase. 

Quase todo o HSV clínico isolado com resistência ao aciclovir 

foi obtida de pacientes que receberam terapia prolongada com 

o antiviral (EDUARDO et al., 2014) 

 

 

TERAPIA FOTODINÂMICA 

  

   A utilização do laser de baixa intensidade associado a um 

corante com características fotossensibilizadoras, resulta na 

PDT e tem sido explorada em diversos estudos, pois representa 

um método potencialmente útil para o tratamento de doenças. 

É um método sofisticado baseado em reações fotoquímicas que 
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causam danos às célula (AZIZI et al., 2016; ZVEREV et al., 

2016). 

 A PDT é uma excelente opção de tratamento, já que 

apresenta efeitos benéficos para os tecidos irradiados, como 

ativação da microcirculação, produção de novos capilares, 

efeitos anti-inflamatórios e analgésicos, além de estímulo ao 

crescimento e à regeneração celular. Considerando o 

surgimento de resistência a medicamentos, a PDT é uma 

técnica sugerida para eliminar vírus usando luz em um 

comprimento de onda específico e uma molécula sensível à luz 

conhecida como fotossensibilizador (FS), que é ativado pela 

luz. (EDUARDO et al., 2015; NAMVAR et al., 2018). 

 O mecanismo exato do efeito antiviral da PDT no 

tratamento da herpes oral ainda é desconhecido. Zupin et al. 

(2018), em seu trabalho recente, disseem hipótese que a 

irradiação realizada com laser azul pode resultar em efeito 

inibitório direto no próprio vírus, e não no vírus dentro da célula. 

 Dentre as diversas vantagens da PDT pode-se citar 

como principal a dupla seletividade tanto do fotossensibilizante 

com as células quanto do foco da fonte de luz na lesão, também 

pela possibilidade de se repetir as sessões a critério clínico, por 

não haver acúmulo de efeitos tóxicos e por o procedimento não 

ser invasivo, viabilizando sua aplicação em indivíduos 

vulneráveis como idosos e crianças (MOURA et al., 2018). 

 A Energia luminosa do laser pode provocar quatro 

interações com o tecido alvo, reflexão, transmissão, dispersão 

ou absorção. A absorção da luz laser pelos tecidos pode 

resultar em quatro processos: fotoquímico, fototérmico, 

fotomecânico e fotoelétrico. A quantidade de energia absorvida 

vai depender das propriedades do comprimento de onda do 
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laser utilizado para uma modalidade não cirúrgica, para a 

biomodulação vai ter uma interação com o tecido fotoquímica, 

a luz é absorvida e causa uma alteração química (CONVISSAR, 

2011) 

 Segundo os estudos de Eduardo et al. (2015) e 

Figueredo (2017), a luz é responsável por excitar o 

fotossensibilizador, que vai atuar retirando um átomo de 

hidrogênio de uma molécula do substrato biológico 

(fosfolipídeos, colesterol, proteínas) ou ocasionando a 

transferência de elétrons, gerando ions radicais, que reagem 

com o oxigênio no seu estado fundamental. Os produtos 

oxidados formados são responsáveis pela cadeia de radicais 

livres, composta por radical superóxido (O2
-.), radical hidroxila 

(OH.) e peróxido de hidrogênio (H2O2) e esses por sua vez são 

capazes de oxidar inúmeras biomoléculas. O FS no seu estado 

excitado pode transferir energia ao oxigênio molecular em seu 

estado fundamental, gerando oxigênio singleto (1O2), uma 

forma excitada de oxigênio molecular e não possui elétrons 

desemparelhados em sua última camada, considerada o 

principal mediador do dano fotoquímico causado aos 

microorganismos. 

 Vazzoller et al. (2016), relata uma série de casos de 

pacientes com herpes labial recorrente, onde foi analisado que 

o período de duração dos sinais e sintomas do herpes simples 

diminuíram, se comparados às manifestações anteriores do 

vírus, confirmando os bons resultados desta terapia. 

 No estudo de Lotufo et al. (2019) realizou-se uma revisão 

sistemática dos relatos de casos e cinco estudos foram 

incluídos para a revisão qualitativa. O número de pacientes 

tratados variou de 2 a 6 em cada artigo maioria dos casos 
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utilizou o azul de metileno como fotossensibilizador, enquanto 

um utilizou ácido 5-aminolevulínicoOs resultados desta revisão 

sugerem que a TFD pode ser um tratamento muito eficaz para 

o herpes labial. No entanto, devido a muito poucos relatos de 

casos e heterogeneidade entre os protocolos, há uma 

necessidade de ensaios clínicos randomizados bem projetados 

para confirmar a eficácia dessa terapia e estabelecer protocolos 

padronizados. 

 

FOTOSSENSIBILIZADORES  

 

 Para  Eduardo et al. (2015), existem ínumeros FS agindo 

de maneira eficaz na PDT. Os corantes fenotiazícos são os 

mais frequentemente utilizados em odontologia. FS desse 

grupo apresenta fototoxicidade tanto ao núcleo, quanto às 

membranas celulares. O mais conhecido é o Azul de Metileno 

(AM), cuja máxima absorção ocorre aproximadamente em 664 

nm, ou seja, utiliza-se a faixa de luz 

visível, como os lasers vermelhos de baixa potência e os LEDs

vermelhos. 

 

 Outro fator importante com relação ao FS é a sua 

concentração. O mercado odontológico comercializa duas 

concentrações de azul de metileno, 0,005% e 0,01%. A primeira 

é indicada em casos onde não haja exsudato, sangue, fluido 

gengival, saliva ou qualquer outro tipo de diluente ou conteúdo 

proteico. Na presença destas substâncias, opta-se pelo AM a 

0,01%, mais concentrado, portanto (EDUARDO et al., 2015). 

 De acordo com Couto et al. (2017) e Ramalho et al. 

(2015), em seus estudos, relataram alguns casos de pacientes 
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com herpes simples labial na fase vesicular e de mácula e, 

portanto, a indicação foi de realizar o  tratamento  de terapia  

fotodinâmica  (TFD)  nas lesões. O fotossensibilizador mais 

frequentemente utilizado no tratamento da HSV-1desses 

estudos foi o azul de metileno, tendo como parâmetro de pré 

irradiação uma concentração de 0,005%, agindo por 5 minutos 

em um comprimento de onda de 660 nanometros. Os pacientes 

retornaram ao consultório entre 1 a 2 semanas após o ínicio do 

tratamento com melhora significativa. 

 A característica hidrofílica do AM, seu baixo peso 

molecular e sua carga positiva permitem sua passagem através 

dos microrganismos, inclusive através dos canais compostos 

pela proteína porina nas membranas externas de bactérias 

gram-negativas. Devido a seu comprimento de absorção 

máximo ser na faixa do vermelho em torno de 660 nm, com boa 

penetração relativa na pele, sua comprovada ação contra 

bactérias disponibilidade e baixa toxicidade. Seu caráter 

catiônico permite que este interaja com grupos aniônicos 

presentes na superfície das células microbianas. Para que este 

processo ocorra de forma efetiva, o clínico deve aguardar 

alguns minutos para realizar a irradiação após a inserção do FS 

no período de pré-irradiação. Esse tempo é necessário para 

que as espécies reativas de oxigênio sejam liberadas no sítio 

desejado. O tempo pré-irradiação pode variar. Em casos onde 

não haja fluidos ou exsudatos, três minutos são 

suficientes.5 Infecções periodontais ou fúngicas necessitam de 

tempo pré-irradiação de 5 e 30 minutos, respectivamente 

(EDUARDO et al., 2015; MOURA et al., 2018) 
 Apesar do laser de diodo ser usado em um comprimento 

de onda de 660 nanometros, um estudo realizado por Namvar 
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(2018) mostrou que a irradiação desses lasers com Indocyanine 

Green (ICG) como fotossensibilizador no comprimento de onda 

de 810 and 940 nmresultou em redução significativa da 

contagem de Herpes-Vírus Simples e pode ser um tratamento 

eficaz para lesões clínicas herpéticas no futuro.  

 

PROTOCOLO 

 

 Diversos artigos demostraram excelentes resultados 

com esta terapia, no entanto ainda não existe um protocolo 

universal. Segundo a literatura, na aplicação da terapia laser de 

baixa intensidade podem ser utilizadas abordagens distintas, 

dependendo do estágio em que a lesão se encontra. Um bom 

momento é durante a fase prodrômica, no entanto não é fácil 

encontrar o indivíduo neste estágio, uma vez que período de 

tempo desta é curto. Quando é aplicado o laser na fase de 

vesículas, os protocolos são unanimes e incluem a utilização de 

uma agulha anestésica estéril para drenar as bolhas 

cuidadosamente juntamente com uma gaze estéril para impedir 

que a infeção se dissemine para áreas adjacentes e assim, 

após a irradiação, os resultados serem melhores (VAZZOLLER 

et al., 2016; COUTO et al., 2017; LAGO et al., 2018; LOTUFO 

et al., 2019). 

 Ramalho et al. (2015), apresentaram dois casos sendo 

um na fase de vesícula e o outro na fase de mácula, o primeiro 

caso foi usado um protocolo para tratamento da herpes labial 

com PDT onde inicialmente perfuraram as vesículas usando 

uma agulha esterilizada para retirar o conteúdo vesicular, 

posteriormente aplicação tópica da solução de azul de metileno 

sobre as vesículas vazias secas como fotossensibilizador, a 
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uma concentração de 0,005%. Cinco minutos foram 

considerados como tempo de pré-irradiação em um ponto de 

irradiação. Foi utilizado um comprimento de onda de 660 nm 

laser com uma potência de 100 mW e densidade de potência 

de 120 J/cm2 com um tempo de 2 min cada ponto. Após a PDT, 

o paciente relatou ausência de sintomatologia dolorosa e no dia 

seguinte, após a terapia, a fase da crosta do herpes labial já foi 

apresentada. No segundo caso paciente apresentava a herpes 

labial ainda na fase de mácula e foi realizado o mesmo 

protocolo de tratamento. 

 Couto et al. (2017), realizaram aplicação de laser de 

diodo em dois pacientes com herpes simples tipo 1 em fase 

vesicular. A luz foi irradiada em um comprimento de onda de 

660 mn, potência de saída de 40 mW e densidade de potência 

120 J/cm². A irradiação da lesão deu-se em três pontos distintos 

em um dos pacientes e no outro paciente em dois pontos 

distintos, com um tempo de dois minutos em cada ponto no 

modo contato, utilizando em ambos os casos azul de metileno 

na concentração de 0,005%. Após a drenagem dos fluidos das 

vesículas, o fotossensibilizador permaneceu no local por 5 

minutos, seguido da aplicação do laser de baixa potência. Os 

pacientes apresentaram uma boa recuperação após a 

aplicação da PDT. 

 Vazzoller et al. (2016) relatou três casos com protocolos 

semelhantes, no primeiro caso a lesão estava na fase 

prodrômica e o tratamento foi realizado com laser de emissão 

vermelha mo comprimento de onda de 660 nm e 100 mW de 

potência. A energia entregue foi de 5J por ponto, sendo 

irradiado em quatro pontos, em 3 sessões com intervalos de 24 

horas. Quarenta e oito horas após a primeira aplicação nota-se 
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presença de crostas acastanhadas. No segundo caso a lesão 

estava no período clínico ativo já apresentando vesículas, foram 

eleitos inicialmente 3 pontos, 24 horas após a primeira 

irradiação notou-se aumento da área da lesão o que tornou 

necessária a aplicação em 5 pontos, sendo utilizados 5J em 

cada ponto. A partir da terceira aplicação notou-se o início da 

presença de crosta seca e acastanhada. No terceiro caso a 

lesão também estava no período clínico ativo, com vesículas no 

lábio inferior, lado esquerdo e direito. Foi irradiada com laser de 

baixa potência com emissão vermelha (660 nm) e 100 mW de 

potência. Para a lesão direita foram eleitos 4 pontos, cada ponto 

foi irradiado por 50 segundos 5J por ponto. Já na lesão 

esquerda por ser menor, foram indicados 2 pontos, irradiados 

também por 50 segundos e com 5J por ponto, de forma pontual 

e em contato. Após a primeira aplicação já notou-se a evolução 

da fase de vesícula para crosta. 

Uma revisão sistemática realizada por Lotufo et al. 

(2019), indicou alguns parâmetros utilizados para TFD no 

tratamento da herpes simples, quatro estudos utilizaram a  

solução de azul de metileno a 0,005% ou 0,01% como 

fotossensibilizador e um estudo usou ácido 5-aminolevulínico 

(ALA). Quanto à fonte de luz, quatro estudos utilizaram laser 

(AlGaInP, laser de diodo ou laser de baixa potência e um estudo 

utilizado uma luz vermelha da lâmpada halógena. Os 

comprimentos de onda das diferentes fontes de luz usadas na 

os estudos incluídos variaram entre 630 (± 20 nm) e 660 nm. A 

potência, densidade de energia e duração da irradiação foram 

de 40 a 100 mW, 100 a 120 J / cm2 e 28s - 2min (por ponto), 

respectivamente. A área exposta relatada estava entre 0.028cm 

a 1,5 cm². Quanto ao número de sessões, um estudo realizou 4 



TERAPIA FOTODINÂMICA NO TRATAMENTO DA HERPES SIMPLES: UMA 

REVISÃO DE LITERATURA 

 

766 
 

PDT sessões (com intervalo de 24h, 72h e 1 semana); dois 

estudos realizaram sessões de laserterapia de baixo nível 

(LLLT) após uma sessão de TFD. Os outros dois estudos 

realizaram apenas uma sessão de TFD.Embora os parâmetros 

clínicos não tenham sido detalhadamente especificados em 

todos os estudos, todos os relatos de casos mostraram bons 

resultados em relação à resolução da doença e ausência de 

recorrência. 

 
Tabela 1.Protocolos de laserterapia sugeridos por Merigo et al. (2019) para 

o tratamento da Herpes Simples 

 
 

  

 Lago et al. (2018) descreveu em seu relato de caso uma 

paciente com herpes simples na asa do nariz, a lesão estava na 

fase de clínico ativo. As vesículas foram rompidas, e a TFD foi 
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realizada. A solução usada foi  azul de metileno a 0,01% (m / V) 

e foi aplicada sobre a lesão e após 3 minutos, o excesso de 

corante foi removido. O comprimento de onda irradiado foi de 

660 nm. A energia era de 3 J e a potência era de 100 mW por 

30 segundos por ponto para 3 J de energia no modo de contato. 

O total entregue a energia era de 12 J, dividida igualmente entre 

quatro pontos diferentes. Após 24 horas, o paciente retornou e 

as lesões já estavam na fase de crosta. 

  

CONCLUSÕES  

 

 Ante o exposto, torna-se evidente que a PDT pode atuar 

como uma alternativa vantajosa no tratamento da HSV-1, 

levando em consideração os seus benefícios, em detrimento da 

terapia antiviral, tais como rápida ação e inativação dos 

microrganismos, mesmo que o paciente já tenha desenvolvido 

resistência a determinados medicametos e com insenção de 

efeitos colaterais. Contudo, a literatura científica relacionada a 

utilização dessa terapia no combate às infecções viraisé muito 

incipiente, sendo necessários mais estudos que reforcem os 

resultados obtidos. 
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RESUMO: Apesar das melhorias no atendimento odontológico, 
a cárie dentária ainda é a doença mais frequentemente 
encontrada na cavidade bucal. Sendo assim, este estudo 
objetivou realizar uma revisão da literatura dos principais 
tópicos relacionados a prevalência, etiologia, características 
clínicas e histológicas, dinâmica mineral, mecanismo de ação 
dos fluoretos e os meios de prevenção e tratamento da cárie 
dentária. A cárie é uma doença microbiana irreversível, que 
atinge os tecidos duros dentais, apresenta-se, inicialmente, 
como uma lesão de mancha branca, com alterações no brilho, 
na cor ou na textura do esmalte. Essa lesão pode progredir, 
atingindindo a dentina e a polpa do elemento dentário, podendo, 
em alguns casos, causar a sua perda. Existem diversas formas 
de prevenção da cárie dentária, dentre as quais se destaca: o 
controle da dieta alimentar, adequada higiene bucal e utilização 
de veículos fluoretados, como dentifrícios, enxaguatórios 
bucais, géis, musses e vernizes. Dentres estes, o dentifrício é o 
mais utilizado e reconhecido por possuir em torno de 20 a 40% 
de “poder preventivo”. Portanto, conclui-se que a lesão de cárie 
dentária ainda é uma patologia preocupante na Odontologia, 
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não podendo ser negligenciada. Diante disso, os cirurgiões-
dentistas necessitam estar aptos para diagnosticá-la 
precocemente, assim como, propor e conduzir  um tratamento 
adequado, evitando maiores transtornos para os seus 
pacientes. 
Palavras-chave: Cárie dentária.Dentifrícios. Flúor. 
 
INTRODUÇÃO 

 

A cárie dentária é uma doença microbiana irreversível 

dos tecidos calcificados dos dentes, a qual é caracterizada pela 

desmineralização da porção inorgânica e destruição da 

substância orgânica do dente, que por vezes conduz à 

cavitação (LLENA et al., 2015). Dessa forma, é considerada 

como  o resultado do processo contínuo de desequilíbrio entre 

os ciclos de desmineralização e remineralização que ocorrem 

no tecido dental (KIRAMNMAYI; NIRMALA; NUVVULA, 2015). 

Apesar das melhorias no atendimento odontológico, a 

cárie dentária ainda é considerada um grande problema de 

saúde pública (SANTOS et al., 2014),  sendo a doença mais 

frequentemente encontrada na cavidade bucal (LLENA et al., 

2015; PAULA et al., 2017). A distribuição da cárie dentária é 

heterogênea, sendo mais prevalente em países de média ou 

baixa renda (LLENA et al., 2015). Portanto, a sua prevenção 

ainda é um dos maiores objetivos da odontologia 

contemporânea (KIRANMAYI; NIRMALA; NUVVULA,2015). 

A doença cárie apresenta uma etiologia multifatorial, 

influenciada pelo hospedeiro, pelo agente bacteriano e pelo 

estilo de vida (LLENA et al., 2015). Por isso, os principais 

fatores de risco relacionados a ela são: (1) alta ingestão de 

carboidratos fermentáveis, (2) composição microbiana, (3) má 

higiene oral, (4) fraca capacidade de tamponamento salivar, (5) 
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ausência de exposição ao flúor e (6) baixo nível 

socioeconômico  (LLENA et al., 2015; KIRANMAYI; NIRMALA; 

NUVVULA, 2015).  

A descoberta do efeito preventivo do flúor o transformou 

no principal agente utilizado no combate a cárie em todo o 

mundo (TAHMASBI et al., 2019; DAMLE et al., 2016).  Os íons 

fluoreto conseguem penetrar na estrutura dentária, substituindo 

os grupos hidroxila e resultando na formação da fluorapatita, 

uma fase mineral mais resistente ao ataque ácido (TAHMASBI 

et al., 2019). Além disso, o flúor inibe a desmineralização 

dentária e estimula a deposição de íons cálcio e fosfato 

necessários para reparação de lesões (TAHMASBI et al., 2019).  

Diversos produtos contendo este íon podem ser 

utilizados com a finalidade de prevenir e/ou tratar a cárie, como: 

enxaguatórios bucais, dentifrícios, géis, soluções, vernizes e 

salivas artificias (KIRAMNMAYI; NIRMALA; NUVVULA, 2015).  

Dentre estes, os dentifrícios fluoretados são os mais acessíveis 

e,consequentemente, os mais utilizados e rentáveis 

(KIRANMAYI; NIRMALA; NUVVULA, 2015). Sendo assim, 

observa-se na literatura uma forte evidência científica do efeito 

benéfico de dentifrícios fluoretados no controle da cárie dentária 

(WANG et al., 2019; WALSH et al., 2019). 

 Nesse contexto, vários outros compostos têm sido 

estudados com o intuito de aprimorar e aumentar a eficácia 

desses produtos na remineralização do esmalte, tais como: 

caseína fosfopeptídica; fosfato de cálcio amorfo; fosfosilicato de 

sódio e cálcio, dentre outros (KIRANMAYI; NIRMALA; 

NUVVULA,2015). 

Diante disso, este trabalho teve como objetivo realizar 

uma revisão da literatura dos principais tópicos relacionados a 

cárie dentária, destacando a sua etiologia, prevalência, 
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características clínicas e histológicas, assim como, a sua 

dinâmica mineral, o mecanismo de ação dos fluoretos e por fim, 

os seus meios de prevenção e tratamento. 

 

MATERIAIS E MÉTODO 

 

Este estudo consistiu em uma revisão da literatura, com 

caráter descritivo. As buscas bibliográficas foram realizadas, 

nas seguintes bases de dados: MeDLINE e PubMed. Foram 

utilizados os seguintes descritores: “dental caries”; “fluorine 

compounds”; “fluorine” e “toothpaste”.  

Nesta revisão foram incluídos artigos científicos que 

apresentavam a cárie dentária como assunto principal, em 

língua inglesa, publicados entre os anos de  2014 e 2019. 

Foram excluídos trabalhos de conferência e resumos.   

Inicialmente, os estudos foram selecionados apenas pelo 

título e resumo. Em seguida, foi realizada a extração dos dados 

e avaliação de qualidade dos estudos, etapas realizadas de 

forma independente e em duplicata, por dois membros da 

equipe de revisão. Por fim, os desentendimentos foram 

resolvidos por meio de discussão e consenso e, em último caso, 

com um terceiro pesquisador, expert na área de cariologia. 

Para organizar as ideias centrais da presente revisão, 

foram determinadas as seguintes seções: Definição e etiologia; 

Prevalência da cárie dentária; Características clínicas e 

histológicas da cárie dentária; Dinâmica mineral da cárie 

dentária e o mecanismo de ação do fluoreto; Prevenção e 

tratamento da cárie dentária. 
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RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

 A cárie dentária é uma doença que gera grande encargo 

financeiro e social, tanto para as nações desenvolvidas como 

para os países em desenvolvimento (DAMLE et al., 2016). O 

declínio da prevalência de cárie ao longo dos últimos 25 anos 

tem sido atribuído ao uso generalizado de fluoretos (KANDUTY 

et al., 2016; WALSH et al., 2019). 

 Na década de 1940 iniciou-se a adição de flúor aos 

dentifrícios, por ser uma forma conveniente, barata,  

culturalmente aprovada e difundida em diversos países. 

Atualmente, pesquisas científicas têm sido realizadas com o 

intuito de descobrir novos compostos capazes de atuar na 

prevenção desta doença de maneira eficaz, podendo ou não 

estar associados ao composto flúor (KANDUTY et al., 2016; 

KIRANMAYI; NIRMALA; NUVVULA, 2015). 

 

2.1 Definição e Etiologia da cárie dentária 

 

 A cárie pode ser definida como uma doença que acomete 

os tecidos mineralizados do dente, a partir de interações entre 

bactérias cariogênicas presentes no biofilme e carboidratos 

fermentáveis. Ela é caracterizada por um processo que progride 

lentamente e que, na ausência de tratamento adequado, resulta 

na destruição patológica dos tecidos dentários, podendo afetar 

o esmalte, a dentina e o cemento radicular, pondendo causar a 

extração dos elementos dentários. Sendo assim, trata-se de 

uma condição crônica que provoca consequências físicas, 

funcionais, sociais e psicológicas (WALSH et al., 2019). 

 Atualmente, a cárie é reconhecida como uma doença 

multifatorial. Os principais fatores etiológicos são: o hospedeiro 
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suscetível, a microbiota, a dieta alimentar e o tempo, que 

corresponde à frequência diária do consumo de alimentos 

(FEJERSKOV; NYVAD; KIDD, 2017; WALSH et al., 2019). 

 Além disso, devem ser considerados outros aspectos, como 

as desigualdades socioeconômicas, no nível individual e 

comunitário, que também são apontadas como fatores 

contribuintes para a ocorrência dessa patologia  (LOPES et al., 

2014; CORRÊA-FARIA et al., 2016; SILVA et al., 2019). 

Estudos demonstram que quanto maior o nível socioeconômico 

e a frequência de escovação, menor o número de lesões de 

cárie ativas (LOPES et al., 2014; CORRÊA-FARIA et al., 2016; 

SILVA et al., 2019). 

 

2.2. Prevalência da cárie dentária 

 

 A literatura tem demonstrado que a cárie é desigualmente 

distribuída, conforme o nível socioeconômico, sendo assim, a 

sua alta prevalência é atribuída em populações desfavorecidas 

economicamente (ENGELMANN et al.,2016). 

 A maioria dos estudos de prevalência é realizado com a 

população jovem, crianças em idade pré-escolar e escolar, na 

grande maioria, em ambiente escolar (LLENA et al., 2015). 

Entretanto, a Organização Mundial da Saúde (OMS) 

recomenda a realização de pesquisas epidemiológicas em 

adultos, visando a análise do dano cumulativo dessa doença ao 

longo dos anos (ÁLVAREZ et al., 2015), podendo-se aferir, por 

meio estes dados, a eficiência de serviços de saúde. Estudos 

epidemiológicos de prevalência da cárie dentária em diferentes 

partes do mundo, com diferentes faixas etárias encontram-se 

descritos na Tabela 1. 
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 Na América do Sul, ainda são reportados altas prevalências 

desta doença, especialmente em adultos e idosos (ÁLVAREZ 

et al., 2015). 

 

Tabela 1. Estudos epidemiológicos de prevalência de cárie 

dentária no contexto mundial. 
Autor Pais População de 

Estudo 

(n / idade em anos) 

CPO-D/ 

ceo-d 

Prevalência de 

cárie 

 

 

HOFFMEISTER

, et al. (2016) 

 

 

 

Chile 

 

(1.387 / 2) 

 

 

ceo-d=0,6 

 

   20,3% 

(1.600 / 4) ceo-d=2,5    52,7% 

ŽEMAITIENĖ et 

al. (2016) 

   Lituânia (1.063 / 18) CPO-D=2,93 78,3% 

ELIAS-

BONETA et 

al.(2016) 

 

Porto Rico (1.587 /12) CPO-D=2,5     69% 

NASEEM SHAH 

et al. (2017) 

Índia (120 / 5–7 ) 

(120 / 12–15) 

(120 / 35–44) 

(120 / 65–74) 

 33,2% 

 31,3 % 

64,9% 

50,1% 

DYE et al.(2017) Estados 

Unidos 

   (3.3112-8) 

(2.699 / 6-11) 

  (2.705 / 12-19) 

 36,2% 

18,2% 

57,7% 

OBREGÓN-

RODRÍGUEZ et 

al. (2019) 

Espanha (1.045 / 12) 

(783 / 15) 

 39,6% 

51,7% 

MAHARANI et 

al. (2019) 

Indonésia (696 / 12) CPO-D=1,58  61% 

 

 

 No Brasil, dados de pesquisas nacionais de saúde bucal, 

de base populacional, tem demonstrado uma diminuição na 

prevalência da cárie dentária em crianças até 12 anos, 

comparando-se os dados de 2003 com os de 2010 (BRASIL, 
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2010). Entretanto, apesar do declínio dessa doença, nos 

últimos anos, a sua distribuição vem se tornando heterogênea, 

acometendo os indivíduos de forma desigual, portanto a 

população com perfil socioeconômico menos favorecido tem 

apresentado uma maior incidência (ENGELMANN et al., 2016). 

Estudos epidemiológicos, nos diferentes estados e cidades 

brasileiras, em diferentes faixas etárias, estão elencados na 

Tabela 2. 

Tabela 2. Estudos epidemiológicos de prevalência de cárie dentária no Brasil. 

Autor Estado/ Cidade População de 
estudo 

(n / idade em 
anos) 

CPO-D/ 
ceo-d 

Prevalência 
de cárie 

 
PAULO, 
AMBROSANO, 
MIALHE (2015) 

 
 Minas Gerais/ Juíz de 
Fora 

 
515 / 12 

  
38,8% 

 
 

MÜLLER et al. 
(2015) 

 
 
Rio Grande do Sul/ 
Arroio do Padre 

 
 

(22 / 5) 

 
    

    ceo-d=3,9 

 
 

82% 

(28 / 12)    CPO-D=1,3 35% 

SILVEIRA 
(2015) 

Minas Gerais/ Montes 
Claros 

(763 / 15;19) CPO-D=3,4         71,3% 

FRAZÃO et al.  
(2016) 

Acre/Acrelândia (186 / 12) CPO-D=2,15         62,9% 

MOURA et    
al.(2016) 

Piauí/ Picos (69 / 10-14)        66,6% 

ENGELMANN et 
al. (2016) 

Rio Grande do 
Sul/ Santa Maria   

(1134 / 12) CPO-D=1,15      49,9% 
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2.3. Aspectos histológicos e clínicos da cárie dentária 

 

O esmalte dentário é formado por 97% de mineral, sob a 

forma de cristais de hidroxiapatita (HAP), firmemente 

organizados, que proporcionam uma translucidez característica 

ao tecido. Os cristais de HAP podem sofrer a substituição de 

algumas de suas hidroxilas por íons de fluoreto, constituindo os 

cristais de fluorapatita (FAP), menos solúveis em relação aos 

de HAP (BENIASHet al., 2019; FEJERSKOV, NYVAD, 

KIDD,2017). 

Os cristais de HAP são longos e finos e estão dispostos 

de forma repetitiva, constituindo os prismas de esmalte, que 

apresentam entre eles lacunas por onde circula o fluido do 

esmalte, formado por água e material orgânico (BENIASH et al., 

2019; FEJERSKOV; NYVAD; KIDD, 2017). O esmalte é um 

tecido heterogêneo, os seus cristais estão localizados próximo 

da superfície externa, apresentam mais flúor e menos 

carbonato quando comparado com os cristais do seu interior, e, 

como consequência, apresentam uma menor solubilidade na 

sua superfície externa  (FEJERSKOV; NYVAD; KIDD, 2017). 

Histologicamente, a mancha branca, que é o estágio 

inicial da cárie, é caracterizada por uma subsuperfície porosa e 

uma zona superficial relativamente intacta, com a presença de 

um defeito em formato de cunha, no qual a sua base encontra-

se voltada para a superfície do esmalte. Inicialmente, a 

dissolução desse tecido calcificado acontece principalmente ao 

longo das fendas entre o esmalte prismático e interprismático 

(PAULA et al.,2017; FEJERSKOV;NYVAD; KIDD, 2017). 

MELO,SOUZA, 
GOES (2019) 

Recife/ Pernambuco (469 / 1,5-3) 
(469 / 5-7) 

ceo-d=1,01 
ceo-d=3,46 

      28,6% 
      68,9% 
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Em relação aos aspectos clínicos, observa-se neste 

estágio inicial, alterações no brilho, na cor ou na textura do 

esmalte após secagem adequada da superfície. Essas 

modificações são provenientes do aumento da porosidade da 

subsuperfície desse tecido e, como consequência, ocorre à 

diminuição da refração da luz na área desmineralizada 

(TAHMASBI et al., 2019). 

A progressão da lesão de cárie ocorrerá nos casos em 

que a produção frequente de ácidos pelas bactérias levam a 

queda do pH para menos de 4.5, havendo constantes 

subsaturações para à HAP e FAP, fazendo com que as lesões 

não cavitadas progridam para um estágio de formação da 

cavidade, no qual há quebra da superfície (FEJERSKOV; 

NYVAD; KIDD, 2017). Clinicamente, as lesões cariosas podem 

ser classificadas em ativas e inativas, tomando como base 

critérios tato-visuais após secagem adequada da superfície. A 

ativa é caracterizada pela presença de uma superfície opaca e 

rugosa, enquanto a inativa tem como particularidades a 

superfície lisa e brilhante (FONTANA, 2019). 

Portanto a lesão de cárie é caracterizada por uma perda 

patológica progressiva de tecido duro, influenciada pelas 

sucessivas quedas de pH promovidas pela produção de ácidos 

decorrente do metabolismo das bactérias presentes no biofilme 

dentário (LLENA et al., 2015; PAULA et al.,2017). 

 

 

2.4. Dinâmica mineral da cárie dentária e o mecanismo de 

ação do fluoreto 

 

O equilíbrio mineral é a capacidade dos minerais de 

manterem a sua estrutura inalterada, em função do ambiente 
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que os circundam  (MAGALHÃES et al., 2017). Nos dentes, 

esse equilíbrio está presente quando o esmalte e a dentina 

encontram-se íntegros, em função da saliva e do biofilme 

dentário que os rodeia.  

Esse processo dinâmico, é caracterizado por dois 

fenômenos: (1) desmineralização (dissolução dos cristais de 

apatita, que pode ter como resultado o desenvolvimento de uma 

lesão subsuperficial) e (2) remineralização (restauração da 

perda dos cristais de apatita, decorrente da difusão e 

precipitação de cálcio e fosfato provenientes do meio), os quais 

devem estar em equilíbrio, para que, não ocorra perda de 

minerais para o meio ou ganho de minerais no tecido 

(MAGALHÃES et al., 2017). 

A alteração deste equilíbrio na cavidade bucal deixa a 

saliva ou biofilme supersaturado ou subsaturado, em relação 

aos íons que fazem parte da composição da apatita (Ca e P) e, 

este grau de saturação, é influenciado pelo pH do meio 

MAGALHÃES et al., 2017).  

O pH crítico do esmalte é 5.5, isso quer dizer que a 

concentração fisiológica de cálcio, fosfato e hidroxilas, existente 

na fase fluida, é igual à concentração necessária para formar a 

apatita no esmalte, deixando o meio saturado em relação à 

hidroxiapatita (HAP) e determinando o equilíbrio químico. Nas 

situações em que os valores de pH do meio encontram-se 

acima 5.5, existe a supersaturação, já que, a concentração de 

cálcio, fosfato e hidroxilas, presente na fase fluida, é maior que 

a requerida para constituir a apatita no esmalte, resultando na 

remineralização. Em situações contrárias, há tendência para 

desmineralização do esmalte, onde o pH é menor que 5.5 

(FEJERSKOV; NYVAD; KIDD; 2017;MAGALHÃES et al., 2017). 
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As bactérias presentes no ambiente bucal, organizadas 

na forma de biofilme, quando expostas aos carboidratos 

fermentáveis, produzem ácidos, promovendo alteração do pH, 

que geralmente fica entre 4.5 e 5.5, gerando um desequilíbrio 

nas taxas de desmineralização e remineralização. Além disso, 

nessa situação, os íons de hidrogênio dissociados, 

provenientes dos ácidos bacterianos, esgotam a capacidade 

tampão dos íons carbonato e/ou fosfato presentes no meio 

bucal (sistema tampão), tornando a saliva subsaturada quando 

comparada com a HAP, o que resulta na dissolução do esmalte. 

Portanto, ocorrerá a dissolução da HAP, ou seja, a difusão de 

cálcio, fosfato e/ou carbonato e hidroxila do esmalte para a 

saliva, acarretando na desmineralização da subsuperfície (LI et 

al., 2014; MAGALHÃES et al., 2017). 

A finalização do desafio cariogênico é influenciada pela 

ação do fluxo salivar, que proporciona a limpeza do açúcar 

ingerido, devido ao sistema tampão característico da saliva, que 

neutraliza os ácidos provenientes do metabolismo bacteriano 

(FERREIRA-NÓBILO et al., 2015). Isso faz com que o pH do 

biofilme aumente lentamente, tornando-se maior que o pH 

crítico, logo, a concentração de cálcio, fosfato e/ou carbonato 

presentes na saliva torna-se maior em relação ao fluido do 

esmalte, assim os fluxos de íons percorrem o sentido contrário, 

da saliva para o esmalte, resultando na remineralização (LI et 

al., 2014; MAGALHÃES et al., 2017). 

A variação frequente de pH do meio bucal (entre 4.5 e 

5.5, proveniente de desafios cariogênicos), possibilita o início 

de uma lesão subsuperficial em esmalte, entretanto, se existir a 

presença de flúor no ambiente bucal nessa situação, ocorrerá a 

deposição de cristais de fluorapatita (FAP) na superfície do 

esmalte, aumentando a resistência do tecido, tendo em vista 
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que a FAP apresenta um menor valor de pH crítico (4,5) 

(KANDUTIet al., 2016). Portanto, esse estágio é caracterizado 

pela dissolução subsuperficial da HAP e deposição de FAP na 

superfície dentária, prevenindo assim a dissolução do corpo da 

lesão (MAGALHÃES et al., 2017). 

Outro mecanismo de ação relacionado à presença de 

flúor no processo de desmineraliação/remineralização ocorre 

por meio de uma reação química, na qual, o cálcio proveniente 

do tecido dentário, reage com o fluoreto, oriundo de um agente 

tópico. Como resultado, tem-se a formação tanto de cristais de 

fluorapatita (ligações fortes) como de glóbulos de fluoreto de 

cálcio (CaF2) (ligações fracas) na superfície dentária. Esse 

processo ocorre quando há uma grande quantidade de flúor 

disponível na saliva, que pode ser obtido através da aplicação 

tópica de flúor (PITTS et al., 2017).  

Os glóbulos de fluoreto de cálcio agem como um 

reservatório temporário, permanencendo sobre a superfície 

dentária por um longo período e possibilitam a liberação lenta 

de flúor para o meio bucal, disponibilizando esse íon durante as 

diversas quedas de pH (MAGALHÃES et al., 2017; PITTS et al., 

2017). Os cristais de fluoreto de cálcio são protegidos por uma 

camada de fosfatos oriundos da saliva, retardando a sua 

dissolução. Diante da redução do pH no biofilme dentário, essa 

camada de fosfatos é solubilizada e os cristais de fluoreto de 

cálcio são dissolvidos, possibilitando, assim, a disponibilidade 

de íons flúor para o meio e contribuindo para a redução da 

desmineralização e ativação da remineralização (MAGALHÃES 

et al., 2017). Diante disso, a maior formação de fluoreto de 

cálcio permite uma maior disponibilidade de flúor durante o 

desafio cariogênico, contribuindo para o processo de 

remineralização. 
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Atualmente, observa-se que o mais importante é 

presença de íons flúor no fluído da cavidade bucal, já que o 

mesmo diminui a solubilidade do esmalte frente às atividades 

bacterianas (MEDJEDOVIC et al., 2015). O flúor além de 

possuir a habilidade de remineralizar lesões iniciais de cárie, 

atua como agente anticariogênico ativo (KIRAMNMAYI; 

NIRMALA; NUVVULA, 2015), também têm atividade 

antimicrobiana (BUZALAF et al., 2013) podendo ser incluído 

nas composições de dentifrícios, enxaguatórios bucais, 

vernizes, géis e espumas (MAGALHÃES et al., 2017; PITTS et 

al., 2017). 

 

2.5. Prevenção e tratamento da cárie dentária 

 

As formas de prevenção da cárie dentária são diversas, 

dentre as quais se destaca: o controle da dieta alimentar, 

principalmente a redução do consumo de açúcar (MOYNIHAN, 

2016); adequada higiene bucal, possibilitando a frequente 

desorganização do biofilme dentário (HUJOEL et al., 2018)  e 

utilização de veículos fluoretados, como enxaguatórios bucais, 

géis, musses, vernizes e dentifrícios (KIRAMNMAYI; NIRMALA; 

NUVVULA, 2015; KANDUTI et al., 2016; MAGALHÃES et al., 

2017). Dentres estes, respectivamente, o último é o mais 

utilizado e reconhecido por possuir em torno de 20 a 40% de 

“poder preventivo”, apresentando semelhante poder quando 

comparado com o método de fluoretação das águas de 

abastecimento (CRUZ; NARVAI, 2018).  

A legislação brasileira regulamenta que a quantidade de 

flúor presente nos dentifrícios fluoretados deve variar entre 500 

a 1500 ppm e são categorizados como dentifrícios de baixo flúor 

(<600 ppm), padrão (1000 ppm) e de alto flúor (1500 ppm). O 
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uso diário do dentifrício fluoretado irá prover flúor solúvel 

suficiente para manter os níveis apropriados na saliva e 

biofilme, permitindo a influência ativa na remineralização 

dentária (KIRAMNMAYI NIRMALA; NUVVULA, 2015; KANDUTI 

et al., 2016). 

No entanto, o maior inconveniente é o risco de fluorose 

em crianças (WALSH et al., 2019), por isso indica-se para uso 

o dentifrício de baixa concentração de flúor para as crianças na 

primeira infância ou, caso seja utilizado o dentifrício padrão, que 

o mesmo seja aplicado em uma mínima porção e a escovação 

deve ser supervisionada por adultos (FREIRE et al., 2016). 

No que diz respeito ao tratamento da cárie dentária, isso 

depende do estágio de progressão da lesão. É indicado como 

tratamento das lesões de cárie inicial, a aplicação tópica de 

compostos com alta concentração de fluoreto, realizadas pelo 

cirurgião-dentista capacitado (PITTS et al., 2017). 

 

CONCLUSÕES  

 

A cárie dentária é uma doença multifatorial que envolve o 

hospedeiro, o agente bacteriano e o estilo de vida. Em estágios 

iniciais caracteriza-se, clinicamente, pela lesão de macha 

branca em esmalte. Já, em estágios avançados, caracteriza-se 

pela presença de cavitações, podendo atingir a dentina e polpa. 

Neste contexto, essa patologia pode causar danos funcionais, 

estéticos e até psciológicos para os pacientes. Apesar da cárie 

dentária ser uma patologia amplamente conhecida e estudada 

na Odontologia, a prevalência e a incidência ainda é alta, 

especialmente nas populações com baixo poder aquisitivo. 

Portanto, um dos maiores desafios da Odontologia 

contemporânea é capacitar cirurgiões-dentistas na identificação 
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precoce dessa patologia oral, a fim de que possam intervir 

utilizando as melhores opções de tratamento.  
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RESUMO: A erosão dentária tem sido frequentemente 

relatada pela literatura como um problema comum na 
sociedade moderna, caracterizando-se pela perda irreversível 
da estrutura dos tecidos mineralizados dentais frente à 
exposição de ácidos no meio bucal. Tal problemática atraiu a 
atenção de pesquisadores tendo em vista o declínio da doença 
cárie em detrimento às crescentes estatísticas de prevalência 
da erosão dentária, tornando-se alvo de estudos com objetivo 
de consolidar novos componentes em dentifrícios visando 
capacidade preventiva e remineralizadora de lesões que ainda 
não estivessem completamente contempladas pelos fluoretos 
convencionais. O presente capítulo teve como objetivo realizar 
uma revisão da literatura, com caráter descritivo, acerca dos 
compostos adicionados aos dentifrícios, na atualidade, 
avaliando sua efetividade na prevenção e remineralização da 
erosão dentária. As buscas bibliográficas foram realizadas, nas 
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seguintes bases de dados: MeDLINE e PubMed, onde foram 
selecionados artigos científicos em inglês, publicados entre 
2015 a 2019. Tendo em vista os promissores achados dos 
estudos in vitro na avaliação do potencial preventivo e 
remineralizador de lesões é possível afirmar que os compostos 
analisados pela revisão apresentaram boa performance nos 
testes laboratoriais, sendo os compostos efetivos na atividade 
protetora e remineralizadora de lesões, porém ainda são 
necessários ensaios clínicos de acompanhamentos mais 
prolongados, para teste da efetividade de tais componentes no 
meio bucal, que por apesar dos avanços nas metodologias de 
estudos laboratoriais não se equiparam completamente à 
complexidade química-microbiológica intra-oral. 
Palavras-chave: Erosão Dentária. Dentifrícios. Esmalte 
Dentário. 
 

INTRODUÇÃO 

 

Erosão dentária é definida como a perda de estrutura 

mineral do elemento dentário frente à exposição de produtos 

ácidos no meio bucal, levando à sua dissolução, sendo 

caracterizado como um processo químico, crônico, irreversível, 

e sem envolvimento bacteriano (ZAWAIDEH; OWAIS; 

MUSHTAHA, 2017; POGGIO et al., 2017). De acordo com a sua 

etiologia, pode ser ser classificada como: (1) extrínseca, 

quando sua existência está relacionada ao consumo de ácidos 

exógenos, como: alimentos, bebidas e medicamentos, ou (2) 

intrínseca, quando está associada a ácidos endógenos, 

presentes em situações clínicas como: refluxo gastroesofágico 

e bulimia, em decorrência do contato do suco gástrico com a 

superfície dentária (PASSOS; RODRIGUES; SANTIAGO, 

2018). 
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Clinicamente, as lesões de erosão possuem extensão e 

severidade variáveis, podendo ser caracterizadas como de 

aparência mais opaca e sem limites bem definidos do esmalte, 

quando em estágios iniciais, a depressões côncavas na face 

palatina/lingual ou oclusal dos elementos dentais, com o 

envolvimento de cemento e polpa em casos mais severos  

(CARVALHO et al., 2016; KANZOW et al., 2016). 

A erosão dentária tem sido frequentemente relatada pela 

literatura como um problema prevalente na sociedade moderna, 

justificando-se pelo aumento no consumo de bebidas ácidas, 

como é o caso de sucos, refrigerantes e energéticos esportivos, 

que possuem alto potencial desmineralizante, já descritos em 

diversos estudos (COLOMBO et al., 2017; HANNAS et al., 

2016). Mudanças dietéticas e higiene bucal deficiente são 

fatores contribuintes para que a erosão dentária esteja mais 

presente na população jovem (COLOMBO et al., 2017). Além 

disso, faz-se importante citar a redução da prevalência da cárie, 

em detrimento à erosão dentária, haja vista alterações no 

padrão comportamental/dietético e de higiene. Assim, torna-se 

imprescindível estudos de novas medidas preventivas em 

saúde bucal para enfrentamento de tal problemática (HANNAS 

et al., 2016). 

Diante desse cenário, novas alternativas tem sido 

desenvolvidas e avaliadas ao longo dos anos, a fim de que o 

efeito preventivo e remineralizador das lesões de erosão 

dentária sejam satisfatoriamente alcançados. Nesse contexto, 

o flúor e novos compostos tem sido analisados 

laboratorialmente, in situ e in vivo, isoladamente ou em 

conjunto, para avaliar sua eficácia (POGGIO et al., 2017; ATTIN 

et al., 2017). Compostos como fluoreto estanhoso, 
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fosfopeptídeo de caseína - fosfato de cálcio amorfo (CPP-ACP), 

nitrato de potássio, arginina, silicato de cálcio, fosfato de sódio, 

nano-hidroxiapatita, dentre outros, têm sido alvo de estudos 

para elaboração de novos produtos de higiene bucal diária, 

como dentifrícios, bem como materiais de uso profissional 

(LUSSI, CARVALHO, 2016; WEST et al., 2016; OLIVEIRA et 

al., 2016; ATTIN et al., 2017). 

Assim, este capítulo teve como objetivo realizar uma 

revisão de literatura acerca dos compostos inovadores, da 

atualidade, inseridos em dentifrícios (CPP-ACP, fluoreto 

estanhoso, nitrato de potássio, arginina, silicato de cálcio e 

fosfato de sódio e nano-hidroxiapatita), associado ou não aos 

fluoretos convencionais, avaliando sua efetividade na 

remineralização e prevenção da erosão dentária. 

 

MATERIAIS E MÉTODO 

 

Este estudo consistiu numa revisão da literatura, com 

caráter descritivo. As buscas bibliográficas foram realizadas, 

nas seguintes bases de dados: MeDLINE e PubMed. Utilizou- 

se como filtro a categoria “Dental Journals” e os descritores: 

“dental erosion”; “arginine”; “potassium nitrate”; “stannous 

fluoride”; “CPP ACP”; “calcium silicate”; “nano-hydroxyapatite” e 

“toothpaste”, com “AND” como operador booleano utilizado. 

Inicialmente, os estudos foram selecionados apenas pelo 

título e resumo, não sendo, portanto, considerado o texto 

completo dos artigos. Os critérios de inclusão foram artigos 

científicos em inglês, publicados entre 2015 a 2019, associados 

a prevenção e/ou remineralização da erosão. A extração de 

dados e avaliação de qualidade dos estudos foram realizadas 
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de forma independente e em duplicata, por dois membros da 

equipe de revisão. Os desentendimentos foram resolvidos por 

discussão, consenso ou por um terceiro revisor. Foram 

excluídos os trabalhos de conferência e resumos. 

Para organizar as ideias centrais, o texto foi dividido nas 

seguintes seções: a erosão dentária e a remineralização do 

esmalte; dentifrícios fluoretados; compostos adicionais; fluoreto 

estanhoso; CPP-ACP; arginina; nitrato de potássio; silicato de 

cálcio e fosfato de sódio; nano-hidroxiapatita. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

3.1 A Erosão Dentária e a Remineralização do Esmalte 

 A desmineralização erosiva ocorre quando ácidos entram 

em contato com a superfície dentária, podendo acarretar na 

remoção de minerais (POGGIO et al., 2017). Este fato acontece 

porque o pH dos agentes causadores da erosão são menores 

do que 4,5 e provocam, inicialmente, um amolecimento da 

superfície (CARVALHO et al., 2016). Em seguida, há uma 

dissolução contínua de camada por camada dos cristais do 

esmalte, culminando em uma perda permanente de volume, 

com a presença de uma camada amolecida, na superfície do 

tecido remanescente (FITA; KACZMAREK, 2016; 

MAGALHÃES et al., 2017).  

 A saliva, presente no meio bucal, possui a capacidade de 

realizar o tamponamento desses ácidos, propiciando que o pH 

retorne aos níveis próximos da neutralidade (CARVALHO, 

LUSSI, 2017). Nesta situação pode ocorre a reposição dos 

minerais, anteriormente perdidos, e o processo chamado de 

remineralização acontece. No entanto, quando este equilíbrio é 
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rompido e a desmineralização supera a remineralização, as 

lesões de erosão dentária podem ocorrer (MAGALHÃES et al., 

2017). 

 Nos últimos anos, vários métodos e produtos têm sido 

propostos com a finalidade de auxiliar na prevenção e 

remineralização dessas lesões, como: enxaguatórios bucais 

(OLIVEIRA et al., 2016), vernizes fluoretados (COMAR et al., 

2015) ou dentifrícios, com diferentes compostos, associados ou 

não a diferentes concentrações de flúor (NEHME et al., 2016). 

De acordo com SOARES et al. (2017), os dentifrícios 

representam a alternativa mais utilizada.  
 

3.2 Dentifrícios Fluoretados 

 Os efeitos benéficos dos dentifrícios fluoretados na 

prevenção e tratamento da erosão dentária foram relatados em 

diversos estudos, tanto in vitro quanto in situ (PORCELLI et al., 

2015; FITA; KACZMAREK, 2016; SOARES et al., 2017).  

 O modo de ação do fluoreto na prevenção da erosão está 

principalmente relacionado à formação de uma camada de 

fluoreto de cálcio (CaF2) na superfície do dente, que protege 

temporariamente o esmalte subjacente contra substâncias 

erosivas (CARVALHO et al., 2016). A formação desses 

precipitados de CaF2 na superfície é limitada a quantidade de 

fluoreto livre nos dentifrícios e depende de um pH mais baixo. 

Em geral, as terapias com flúor, atualmente disponíveis, tem 

eficácia limitada e o efeito do fluoreto sobre a erosão dentária 

ainda não é totalmente compreendido. Acredita-se que o flúor 

não é capaz de reduzir a desmineralização e acelerar a 

remineralização, como ocorre nos processos da cárie dentária 

(MAGALHÃES et al., 2017). A proteção pelos precipitados de 
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CaF2 é limitada, uma vez que os mesmos são facilmente 

solúveis em ácidos, necessitando de reaplicações frequentes 

(LUSSI; CARVALHO, 2015).  

 Diante destes fatos, a comunidade científica vem buscando 

o desenvolvimento de novas tecnologias, com o intuito de 

aprimorar o efeito das terapias com fluoretos já existentes ao 

invés de substituí-las. Diversos estudos demonstraram que 

dentifrícios, com fluoreto de sódio, remineralizaram o esmalte 

amolecido pelo ácido e também foram capazes de protegê-lo 

contra novas desmineralizações (NEHME et al., 2016). 
 

3.3. Compostos Adicionais  

O cálcio e o fosfato são minerais essenciais para a 

remineralização, enquanto o flúor desempenha um papel 

fundamental na melhoria desse processo (CARVALHO et al., 

2016). Por isso, novas formulações de produtos tem sido 

desenvolvidas para garantir um suprimento constante de cálcio 

e fosfato, aumentando a sua biodisponibilidade nos processos 

de remineralização (GONZÁLEZ-CABEZAS & FERNÁNDEZ, 

2018). A seguir, foram descritos os compostos mais estudados, 

nos últimos anos, como fontes terapeuticas de proteção e 

remineralização do esmalte, com a finalidade de aumentar 

diretamente a concentração mineral, no ambiente, em torno das 

lesões de erosão, da saliva ou do biofilme. 

 

3.3.1. Fluoreto Estanhoso (SnF2) 

O fluoreto estanhoso é um composto caracterizado pela 

associação do íon flúor com um metal: estanho. Ao ser 

conhecido como um agente anti-cárie, demonstrou possuir uma 

ação eficaz no tratamento da erosão dentária em diversos 
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estudos in vitro e in situ (SCHLUETER et al., 2016; O’TOOLE, 

BARTLETT, MOAZZEZ, 2016; CVIKL et al., 2018; LUSSI et al, 

2019). Além da sua atividade protetora contra cárie e erosão, 

tal composto tem abrangido controle sobre acúmulo de biofilme, 

gengivite, mau hálito e hipersensibilidade dentinária 

(MIELCZAREK; KONOPKA; IWANICKA-GRZEGOREK, 2016).  

Apresenta como características o poder de interferir na 

formação de biofilme e no processo de des-remineralização, 

minimizando a solubilidade do esmalte na presença do íon 

metálico (LUSSI et al, 2019). Estudos apontam que sua atuação 

fornece resistência ácida, através da deposição do composto 

na superfície do dente e criação de uma barreira de difusão 

ácido-resistente (O’TOOLE et al., 2015; SCHLUETER et al., 

2016). 

Além disso, a sua associação com o flúor foi mais eficaz 

na proteção da superfície do esmalte contra ataque ácidos, por 

possuírem potencial minimizador de solubilização da 

hidroxiapatita, quando comparados aos que contém apenas 

Fluoreto de Sódio (NaF) ou Monofluorfosfato de sódio (MFP) 

(MIELCZAREK; KONOPKA; IWANICKA-GRZEGOREK, 2016; 

CVIKL et al., 2018; LUSSI et al., 2019). Este achado foi 

explicado pela grande afinidade do fluoreto estanhoso pelos 

tecidos dentais mineralizados (CVIKL et al., 2018). A barreira 

deixada na superfície do dente pelo fluoreto estanhoso é 

semelhante aos sítios de cálcio e fosfato no esmalte, 

melhorando a habilidade do complexo se manter aderido por 

horas, durante os ataques erosivos (WEST et al., 2015; 

SCHLUETER et al., 2016).  

No entanto, a adição do fluoreto estanhoso em 

formulações de dentifrícios pode se tornar instável. 
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Precipitações do composto podem levar a diminuição das suas 

funcionabilidades (MIELCZAREK; KONOPKA; IWANICKA-

GRZEGOREK, 2016). Por isso, modificações na sua 

formulação são realizadas, como: (1) a exclusão da água e 

inserção de agentes quelantes como: pirofosfato, gluconato, 

gantrez (um copolímero de ácido maleico e éter metílico) ou 

fitato, por formarem complexos estanhosos solúveis, (2) a 

adição do cloreto estanhoso ou o pirofosfato estanhoso, os 

quais agem como uma fonte de reserva de íons estanho, e (3) 

a inclusão do hexametafosfato de sódio, com o intuito de 

aumentar sua biodisponibilidade e  facilitar suas propriedades 

com maior efetividade (MIELCZAREK; KONOPKA; IWANICKA-

GRZEGOREK, 2016; SCHLUETER et al., 2016). 

 

3.3.2. CPP-ACP 

O fosfopeptídeo de caseína - fosfato de cálcio amorfo 

(CPP-ACP) é um composto derivado da caseína, uma proteína 

presente no leite, que se caracteriza como um sistema de 

fornecimento de cálcio e fosfato, conhecida como Recaldent  

(CECI et al., 2015; SAID et al., 2016; ALEXANDRIA et al., 

2017). Tal complexo consiste na agregação entre fosfopeptídeo 

de caseína (CPP) com fosfato de cálcio para formar nano-

aglomerados de fosfato de cálcio amorfo (ACP), quando ocorre 

uma queda no pH bucal, que visam promover a remineralização 

do esmalte (ALEXANDRIA et al., 2017). Este complexo, 

incorporado aos dentifrícios, forma um sistema estabilizado, 

bastante estudado nos últimos 20 anos, com o intuito de 

proteger e remineralizar a cárie e as lesões de erosão dentária 

(SAID et al., 2016; OLIVEIRA et al., 2016; GONZÁLEZ-

CABEZAS; FERNÁNDEZ, 2018).  
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O mecanismo de ação deste sistema mostrou o 

impedimento da precipitação do fosfato de cálcio e a formação 

de aglomerados de maiores dimensões, promovendo uma 

supersaturação de cálcio e fosfato na superfície dentária (CECI 

et al., 2015; OLIVEIRA et al., 2016). O fosfato de cálcio amorfo 

(ACP) é compreendido como precursor da formação da 

hidroxiapatita e agente remineralizador, por facilitar a captação 

do íon flúor. Apresenta a capacidade de liberar íons cálcio e 

fosfato no biofilme dental para manter um estado 

supersaturado, estimulando o crescimento de cristais 

(ALEXANDRIA et al., 2017). Assim, em pH ácido, a 

concentração aumentada desses íons excede a concentração 

dos íons nos fluidos orais, permitindo a captação do flúor para 

facilitar o processo de remineralização e minimizar a 

desmineralização (OLIVEIRA et al., 2016; CECI et al., 2015). 

Durante o estudo de Haghgou et al. (2017), os resultados 

demonstraram um aumento de 37% na microdureza do esmalte 

erodido, após exposição ao CPP-ACP. O efeito remineralizador 

satisfatório foi justificado pela presença de sedimentos de íons 

cálcio e fosfato na superfície do esmalte. Desse modo, o CPP-

ACP funciona como um reservatório de cálcio e fosfato, 

aumentando a concentração desses íons livres para que ocorra 

um estado de supersaturação em relação ao esmalte do dente 

(CECI et al., 2015; OLIVEIRA et al., 2016; ALEXANDRIA et al., 

2017). Os resultados observados, nos estudos in vitro, 

especialmente quando associados ao flúor (OLIVEIRA et al., 

2016), demonstrou a produção de uma fase ACFP (CPP-ACP 

associada ao íon fluor), o que contribui para a remineralização 

quando os íons fluoretos foram dissociados (ALEXANDRIA et 
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al., 2017). Por isso, esse composto foi considerado um 

promissor agente remineralizante e protetor. 

Ainda, a associação dos compostos promissores, CPP-

ACP e fluoreto estanhoso, demonstrou um sinergismo que 

promoveu resultados remineralizantes, em esmalte, superiores 

aos que foram associados apenas ao flúor. Tal efeito positivo 

foi explicado pelo aumento na estabilidade do complexo e na 

capacidade de ligação e liberação de íons na superfície do 

dente (FERNANDO et al., 2019). 

Portanto, o uso isolado do CPP-ACP apresentou 

resultados inferiores aos dos fluoretos convencionais, haja vista 

sua distribuição aleatória sobre a superfície do dente, aspecto 

que ocorre de maneira mais generalizada com o uso do flúor 

(KENSCHE et al., 2016). Assim, evidências clínicas ainda são 

necessárias, para demonstrar que a terapia CPP-ACP é 

superior as demais existentes na atualidade (CECI et al., 2015; 

GONZÁLEZ-CABEZAS; FERNÁNDEZ, 2018).   

 

3.3.3. Arginina 

 A arginina é um aminoácido semi-essencial, com carga 

positiva em pH fisiológico (5,5) e em pH entre 6,5 e 7,5. Estudos 

demonstraram que este composto pode afetar o pH e a ecologia 

dos biofilmes orais (GONZÁLEZ-CABEZAS & FERNÁNDEZ, 

2018). A concentração de 1,5% tem sido, frequentemente, 

utilizada para a prevenção de lesões de erosão em virtude do 

seu efeito remineralizador. 

 Assim, quando a arginina foi adicionada ao creme dental 

verificou-se ações complementares com o flúor, promovendo a 

deposição mineral na superfície exposta e obliteração dos 

túbulos dentinários (REGE et al., 2014). A formação de uma 
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camada rica em cálcio sobre o esmalte desmineralizado foi 

observada, acreditando que a arginina modificou a carga 

superficial do esmalte e aumentou a afinidade do carbonato de 

cálcio pela superfície dentária. Com isso, os espaços 

microscópicos criados pelo ácido, foram preenchidos, 

promovendo a reparação do esmalte, e uma camada protetora 

contra futuros ataques ácidos foi formada (REGE et al., 2014; 

VIEIRA-JUNIOR et al., 2018). 

 No entanto, Lussi e Carvalho (2015) afirmaram que esta 

camada de carbonato de cálcio é muito solúvel e de vida curta 

para causar efeitos consideráveis na precipitação de minerais. 

Isto pode explicar os resultados desfavoráveis de dentifrícios 

com este composto em outros estudos, como o de Porcelli et al. 

(2015), que verificaram que apenas ocorreu um retardo no 

desenvolvimento de lesões erosivas, mas não a sua 

remineralização. Contrariando estes achados, Rege et al. 

(2014), utilizando um modelo in vitro de remineralização, 

observaram uma excelente ação remineralizadora, bem como 

um bom efeito protetor, evitando a perda de superfície do 

esmalte nos ataques erosivos 

  Ainda não foram publicadas pesquisas suficientes para 

obter conclusões completas sobre o papel da arginina na 

prevenção e reparação da lesão de erosão, enfatizando a 

necessidade de mais estudos sobre este tema (LUSSI; 

CARVALHO, 2015). Ensaios clínicos mostraram que este 

aminoácido tem um potencial claro de aumentar 

significativamente o desempenho de cremes dentais 

fluoretados, evitando a perda de superfície decorrente da 

erosão devido aos possíveis efeitos da ação sinérgica entre 

arginina e flúor. No entanto, as recomendações finais devem 
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ser feitas após a confirmação dos resultados em estudos de alta 

qualidade, de longo prazo e potencialmente menos enviesados 

(GONZÁLEZ-CABEZAS &FERNÁNDEZ, 2018).  

 

3.3.4. Nitrato de Potássio (KNO3) 

A incorporação de agentes dessensibilizantes, como o 

nitrato de potássio, em dentifrícios, utilizados no tratamento da 

erosão, tornou-se cada vez mais usual, visto que a 

sensibilidade é uma queixa comum entre os pacientes 

portadores desta condição (JOÃO-SOUZA et al., 2019).  

Dentifrícios com nitrato de potássio alegam proteger o 

dente contra a erosão dentária por apresentarem em sua 

formulação alta concentração de flúor disponível e baixa 

abrasividade, reduzindo a desmineralização e a abertura dos 

túbulos dentinários (JOÃO-SOUZA et al., 2019). Muitos 

estudos, in vitro, demonstraram o potencial remineralizador de 

dentifrícios com nitrato de potássio (FITA; KACZMAREKA, 

2016; ZAWAIDEH et al., 2017), os quais exibiram um aumento 

da dureza de superfície do esmalte e inibiram o seu 

subsequente amolecimento, após um ataque erosivo 

(ZAWAIDEH et al., 2017). 

De acordo com os estudos de Fita e Kaczmareka (2016), 

a imersão de espécimes erodidos em slurries de um dentifrício 

com este composto revelou uma diminuição significativa na 

rugosidade do esmalte, o que poderia sugerir a deposição de 

glóbulos de fluoreto de cálcio compensando o perfil da 

superfície do esmalte. Entretanto, para Soares et al. (2017), os 

resultados foram diferentes, assemelhando-se ao controle 

negativo, com as maiores médias de perda de superfície. Este 
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fato poderia ser explicado devido a uma possível interação 

entre o NaF e o KNO3, reduzindo a biodisponibilidade do flúor.  

 

3.3.5. Silicato de Cálcio e Fosfato de Sódio 

Os cremes dentais, desenvolvidos com base na 

combinação de silicato de cálcio, sais de fosfato de sódio e flúor, 

apresentaram-se promissores para a erosão, com a formação 

da hidroxiapatita e deposição de partículas de silicato de cálcio 

na superfície do dente (SUN et al., 2014; IONTA et al., 2019). 

Dentifrícios contendo silicato de cálcio e fosfato de sódio 

demonstraram maior capacidade de remineralização do 

esmalte erodido do que dentifrícios convencionais, com fluoreto 

(SUN et al., 2014; IONTA et al., 2019). No entanto, as 

evidências sobre o seu mecanismo de ação e sua capacidade 

protetora/remineralizadora são limitadas, pois apenas alguns 

estudos, in vitro, conduzidos sob condições altamente artificiais, 

foram encontrados na literatura. 

De acordo com os estudos in situ e in vitro de Sun et al. 

(2014), acredita-se que os íons de cálcio, presentes no silicato 

de cálcio, trocam-se com os prótons, presentes nos fluidos orais 

adjacentes, sob condições ácidas. Com isto, ocorre uma 

elevação do pH e da concentração local de cálcio, aumentando 

o grau de saturação em relação à hidroxiapatita do esmalte e 

inibindo a dissolução. Quando combinado aos íons de fosfato, 

promovem a precipitação de hidroxiapatita na superfície. A sua 

deposição e retenção aumentadas, na presença de sais de 

fosfato de sódio, favorecem a nucleação e crescimento da 

hidroxiapatita, promovendo a remineralização do esmalte 

erodido. 
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Já em um estudo in situ, Ionta et al. (2019) observaram 

que os dentifrícios de silicato de cálcio, fosfato de sódio e 

fluoreto apresentaram ação protetora limitada contra a erosão, 

reduzindo a perda de esmalte em aproximadamente 18% após 

os desafios erosivos. Neste estudo, propõe-se que o desafio 

erosivo aplicado tenha sido capaz de desmineralizar a 

hidroxiapatita formada, tanto do dentifrício de silicato de cálcio 

quanto do esmalte, levando à perda de tecido. 

 

3.3.6. Nano-Hidroxiapatita 

A hidroxiapatita é o principal componente mineral dos 

dentes e ossos e por isso é um material biocompatível, 

contendo uma quantidade significativa de cálcio e fosfato que 

podem auxiliar na remineralização do esmalte dentário 

(DUNDAR et al., 2018). No entanto, a hidroxiapatita, que 

apresenta particulas de grandes dimendões, é de difícil 

dissolução e deve ser utizada em repetidas aplicações. Essa 

limitação pode ser resolvida a partir da diminuindo das 

dimensões de suas partículas, por meio de nanomateriais.  

A nanotecnologia foi introduzida em várias áreas, 

incluindo a odontologia, permitindo a incorporação de 

nanopartículas de hidroxiapatita em diversos produtos, como 

pastas dessensibilizantes e cremes dentais, que, segundo os 

fabricantes, podem ser benéficos para a remineralização do 

esmalte (PORCELLI et al., 2015). As partículas de 

hidroxiapatita que compõem o esmalte possuem tamanho de 20 

a 40 nm e, foi sugerido, que a nano-hidroxiapatita de 20 nm 

(nanoHAp) é a forma mais adequada deste material a ser 

incorporado na superfície dentária (SOARES et al, 2018. 

AJAMI; PAKSHIR; BABANOURI, 2016). 
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 A nano-hidroxiapatita (Ca5(PO4)3(OH)) é uma fonte de 

cálcio e fosfato que possui maior bioatividade do que as 

partículas convencionais. O pequeno diâmetro e morfologia 

resultam em um aumento na hidratação e área da superfície, 

quando comparadas às partículas convencionais. Assim, as 

características apresentadas pelas nanopartículas de 

hidroxiapatita favorecem a liberação de íons cálcio e fosfato no 

ambiente oral, com concentrações e velocidade adequadas 

para promover a deposição de minerais na superfície 

(PORCELLI et al., 2015). Por isso, a nano-hidroxiapatita foi 

considerada efetiva para remineralizar lesões iniciais do 

esmalte, sob condições dinâmicas de ciclagem de pH 

(DUNDAR et al., 2018; SOARES et al., 2018). 

Atualmente, o creme dental com nanoHAp é 

recomendado, principalmente, para o tratamento da 

sensibilidade dentinária. Entretanto, como o princípio de ação 

envolve precipitação mineral acima dos túbulos dentinários, 

presumivelmente, também pode ser usado como um agente 

para a remineralização do esmalte dentário (PORCELLI et al., 

2015). 

Nos últimos anos, a nano-hidroxiapatita tem sido 

amplamente estudada como um dos materiais biomiméticos 

utilizados na reconstruçãodo esmalte dentário, que sofreu 

perda de minerais. Discuti-se a sua atuação como agente anti-

cárie, devido ao seu potencial único de remineralização 

(ESTEVES-OLIVEIRA et al., 2017; DUNDAR et al., 2018). 

Estudos anteriores relataram a incorporação desse composto 

em cremes dentais, no entanto, informações sobre os seus 

efeitos na erosão dentária ainda são discutidas (DUNDAR et al., 
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2018), especialmente quando usados em conjunto com os 

tratamentos convencionais de flúor. 

A associação entre dentifrícios fluoretados 

convencionais e a nanoHAp como agentes protetores contra a 

erosão já havia sido relatada anteriormente (PORCELLI et al., 

2015; AJAMI; PAKSHIR; BABANOURI, 2016; DUNDAR et al., 

2018). Resultados positivos foram encontrados no estudo de 

Porcelli et al. (2015), que observaram que dentifrícios com este 

composto não apenas impediram o aumento das lesões 

erosivas, como também as diminuíram, possivelmente devido à 

liberação de íons cálcio e fosfato, presentes em sua formulação. 

A  formação de uma camada superficial amorfa, que pode ser 

cristalizada pela aquisição de hidroxila, carbonato e fluoreto do 

ambiente oral, tornou o composto bem sucedido em relação à 

remineralização das lesões erosivas do esmalte. 

No entanto, Soares et al. (2018) observaram que a 

combinação da nano-hidroxiapatita com um gel flúor-fosfato 

acidulado (APF), teve influência negativa na proteção do 

esmalte, com alterações na sua morfologia e topografia. O APF 

é um gel ácido que também contém flúor. A adição de nanoHAp 

provavelmente resultou em uma dissolução parcial, apenas 

para que o cálcio liberado se ligasse ao flúor no gel, inativando 

ambos e impedindo a deposição de cristais de CaF2 sobre 

asuperfície dentária. Ainda, neste mesmo estudo, foi observado 

que a aplicação do gel de APF sozinho foi eficaz na manutenção 

do conteúdo mineral do esmalte, após a erosão. 

Contrariamente, a associação entre o gel de APF e a nanoHAp 

resultou em uma perda mineral severa, com diminuição 

significativa de fósforo na superfície. A localização periférica da 

molécula de fósforo, na estrutura da hidroxiapatita, tornou-a 
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mais instável e suscetível à ruptura de suas ligações químicas 

(SOARES et al., 2018; SOARES & DE CARVALHO FILHO, 

2015). 

 

CONCLUSÕES  

 

As terapias de proteção e remineralização das lesões de 

erosão do esmalte dentário progrediram significativamente nos 

últimos anos. Ao fornecer os íons de cálcio, fosfato e flúor, 

prolongam os períodos de supersaturação e criam ambientes 

favoráveis à remineralização do esmalte. 

Pode-se inferir, que os novos compostos, estudados e 

inseridos nas formulações de dentifrícios, são promissores 

agentes protetores e remineralizantes, quando comparados aos 

dentifrícios convencionais. No enanto, a realização de ensaios 

clínicos são importantes para consolidar, de maneira fidedigna, 

a efetividade de novas terapias no tratamento da erosão 

dentária.  
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RESUMO: Diversos métodos já foram propostos para avaliação 
da erosão dentária, entretanto, a maioria deles foram feitos para 
o esmalte, deixando uma lacuna quando se trata do tecido 
dentinário. Assim, este estudo teve como objetivo realizar uma 
revisão bibliográfica atualizada sobre os principais métodos 
utilizados na avaliação da erosão. Existe uma vasta gama de 
procedimentos, qualitativos e quantitativos, que podem ser 
empregados para estimar a erosão dentária em estudos in vitro 
ou in vivo, que podem ser vantajosos ou não, dependendo do 
tipo de estudo proposto. Embora não reproduzam as condições 
intraorais, os estudos in vitro apresentam técnicas mais 
sensíveis, específicas e precisas na aferição de perda mineral 
quando comparados às técnicas in vivo. Dentre estas, 
destacam-se: a microdureza superficial; microrradiografia; 
perfilometria superficial; microscopia confocal de varredura à 
laser; e a microscopia eletrônica de varredura. Os métodos de 
avaliação da erosão dentária in vivo representam o padrão 
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ouro, pelo fato de proporcionarem acesso direto às lesões de 
erosão existentes nos pacientes e possuírem resultados mais 
válidos quando comparados às técnicas in vitro. Os principais 
são: avaliação clínica e uso de fotografias, índices e utilização 
de modelos dentários. Portanto, pode-se concluir que para a 
total compreensão da dissolução complexa e perda mineral 
provocada pela erosão dentária, muitas vezes se faz necessário 
a utilização de mais de um método de aferição. 
Palavras-chave:Erosão dentária. Diagnóstico. Técnicas. 
 
INTRODUÇÃO 

 

A erosão dentária é definida como a perda de substância 

do elemento dental, pelo processo químico de exposição e 

dissolução ácida, sem o envolvimento de bactérias (ZAWAIDEH 

et al., 2017). Os agentes ácidos que causam erosão podem ser 

tanto extrínsecos, oriundos de alimentos e bebidas com baixo 

pH, como intrínsecos, que estão relacionados com as 

condições próprias do índividuo, por exemplo o refluxo gastro-

esofágico e/ou a bulimia (PASSOS; RODRIGUES; SANTIAGO, 

2018). A prevalência desta patologia tem crescido nos últimos 

anos devido a mudanças nos hábitos e estilo de vida da 

população, que aumentaram o consumo de bebidas com alto 

poder erosivo. A sua prevalência média estimada está entre 

23,8% a 37%, acometendo principalmente crianças e 

adolescentes, afetando a saúde e o funcionamento bucal 

(SALLAS et al., 2015; MAFLA et al., 2017). 

Quando o dente está em contato com soluções ácidas, 

ocorre a perda de uma pequena quantidade de minerais que se 

dissolve, liberando íons Ca, P e OH para o meio (LECHNER et 

al., 2015; BIZHANG et al., 2016). A quantidade de minerais 

dissolvidos nos tecidos dentais depende do pH, da 
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concentração e do tempo de exposição ao ácido. Esse 

processo continua até que ocorra a remineralização dessa 

lesão ou a perda irreversível da superfície (LECHNER et al., 

2015; BIZHANG et al., 2016). Esta patologia pode acometer o 

esmalte e a dentina, que é frequentemente exposta na área 

cervical onde a camada de esmalte é mais fina (ALCÂNTARA 

et al., 2018). Além disso, quando o paciente apresenta recessão 

gengival, pode ocorrer perda de cemento e exposição da 

dentina, tornando esse tecido também suscetível ao desgaste 

erosivo (ALCÂNTARA et al., 2018; HABIB; CHEW, 2019). Com 

a progressão dadesmineralização, a morfologia do elemento 

dental vai sendo alterada, trazendo consequências funcionais e 

estéticas para o paciente, além da sensibilidade dolorosa 

(KANZOW et al., 2016) 

Alterações histológicas nos tecidos dentais também são 

observadas a partir da erosão dentária. O esmalte e a dentina 

são afetados de forma diferente por este processo, tendo em 

vista que o esmalte apresenta um conteúdo mineral superior 

(CARVALHO et al., 2015). O desgaste erosivo no esmalte inicia 

com a desmineralização parcial da superfície, que leva ao 

amolecimento desta e aumento da rugosidade (CARVALHO et 

al., 2016). Na dentina, devido a maior quantidade de matéria 

orgânica, ocorre inicialmente uma perda mineral entre a dentina 

peri e intertubular, com subseqüente perda da dentina 

peritubular, alargamento dos túbulos dentinários e exposição da 

dentina intertubular, que também é afetada pela 

desmineralização, deixando a matriz orgânica exposta 

(SCHLUETER et al., 2011). Se o ataque ácido não for contido, 

haverá a perda da superfície decorrente da dissolução ou 

abrasão do tecido fragilizado (HABIB; CHEW, 2019). Portanto, 



Métodos quantitativos e qualitativos para aferição da erosão dentária no contexto 

atual: Uma revisão de literatura 

 

811 
 

a detecção precoce dessas lesões, sejam em esmalte ou em 

dentina, é fundamental para que sejam empregadas estratégias 

preventivas e/ou curativas adequadas buscando a reversão do 

processo (HABIB; CHEW, 2019).  

Diversos métodos já foram propostos para avaliação da 

erosão dentária, seja in vitro ou in vivo. Entretanto, a maioria 

deles é utilizado para estudar o esmalte, ficando uma lacuna 

quando se trata do tecido dentinário (SCHLUETER et al., 2011; 

HABIB, CHEW, 2019). A dentina, pela maior quantidade de 

matriz orgânica, que fica exposta durante o desgaste erosivo, 

pode sofrer com ressecamento e encolhimento, o que dificulta 

as aferições nesse tecido (CARVALHO, LUSSI, 2017). Além 

disso, métodos que são excelentes para o esmalte, nem 

sempre são aplicáveis a dentina, devido a diferenças 

histológicas já mencionadas (KHAN, 2019; HABIB, CHEW, 

2019). Dessa forma, a escolha do método correto para ser 

utilizado em cada caso, dependente do tipo de tecido que será 

analisado, do estágio da lesão, e das alterações que se 

pretende encontrar na estrutura da lesão erosiva durante o 

estudo (SCHLUETER et al., 2011).  

O tempo de contato do ácido, seja de origem intrínseca 

ou extrínseca, com a superfície dentária na cavidade oral é 

relativamente curto, pois a saliva faz a remoção e neutralização 

desse conteúdo durante alguns segundos (DIAS, 2018). 

Portanto, as lesões erosivas precoces, em estágio inicial, levam 

a uma perda muito pequena de minerais, em escala 

nanométrica, o que é mais um desafio para os métodos de 

mensuração desta patologia (ATTIN; WEGEHAUPT, 2014).  

Diante disso, este trabalho teve como objetivo realizar 

uma revisão da literatura dos principais métodos utilizados para 
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avaliação da erosão dentária, destacando as vantagens e 

desvantagens de cada um, e sua utilização em experimentos in 

vitro ou in vivo. 

 

MATERIAIS E MÉTODO 

 

Este estudo consistiu em uma revisão da literatura, com 

caráter descritivo. As buscas bibliográficas foram realizadas, 

nas seguintes bases de dados: MeDLINE e PubMed. Utilizou- 

se os descritores: “dental erosion”; “dental erosion in vitro”; 

“dental erosion in vivo” e “Assessment method”. Inicialmente, os 

estudos foram selecionados apenas pelo título e resumo.  

Os critérios de inclusão foram: artigos científicos em 

inglês, publicados entre 2015 a 2019. A extração de dados e 

avaliação de qualidade dos estudos foram realizadas de forma 

independente e em duplicata, por dois membros da equipe de 

revisão. Os desentendimentos foram resolvidos por discussão 

e consenso e, em último caso, com um terceiro pesquisador 

expert na área de lesões cervicais não cariosas. Foram 

excluídos os trabalhos de conferência e resumos. 

Para organizar as ideias centrais, o texto foi dividido nas 

seguintes seções: Técnicas in vitro (microdureza superficial; 

microrradiografia; perfilometria superficial; microscopia confocal 

de varredura à laser e microscopia eletrônica de varredura); 

Técnicas in vivo (avaliação clínica e uso de fotografias; uso de 

índices e modelos dentários).  

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Existe uma vasta gama de métodos, qualitativos e 

quantitativos, que podem ser empregados para estimar a 
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erosão dentária em estudos tanto in vitro quanto in vivo. Cada 

método apresenta suas particularidades, que podem ser 

vantajosas ou não, dependendo do tipo de estudo proposto 

(KHAN, 2019). A avaliação qualitativa tem a desvantagem de 

ter um caráter subjetivo, dependendo do investigador, enquanto 

que a avaliação quantitativa traz dados objetivos e mensuráveis 

(JOSHI et al., 2016). Entretanto, a análise das mudanças 

estruturais nos tecidos dentais decorrentes do processo erosivo 

só é possível com métodos qualitativos (ATTIN; WEGEHAUPT, 

2014). Sendo assim, é importante destacar que para a total 

compreensão da dissolução e perda mineral provocada pela 

erosão dentária, a utilização de apenas um método pode não 

ser suficiente, sendo necessário aplicar diferentes técnicas para 

a avaliação das lesões de erosão, principalmente nas lesões 

iniciais (ATTIN; WEGEHAUPT, 2014; JOSHI et al., 2016). 

Nessa perspectiva, pelas diferenças histológicas entre 

esmalte e dentina, a avaliação da erosão dentária nesses 

tecidos não é necessariamente realizada com as mesmas 

técnicas, pois o método empregado em um tecido pode não ser 

tão preciso no outro (KHAN, 2019). Assim, uma técnica 

confiável para a aferição das lesões erosivas em esmalte deve 

ser capaz de verificar a desmineralização parcial, a perda da 

dureza e o aumento da rugosidade. Na dentina, deve-se 

selecionar um método capaz de mensurar, de maneira 

apropriada as complexas variações histológicas apresentadas 

por este tecidoquando se apresenta erodido (SCHLUETER et 

al., 2011).  

Sendo assim, as principais técnicas presentes na 

literatura, in vitro e in vivo, qualitativas ou quantitativas, 
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empregadas na avaliação da erosão dentária em esmalte 

e dentina estão descritas a seguir. 

 

TÉCNICAS IN VITRO 

 

Embora não reproduzam e apenas simulem as 

condições intraorais, os estudos in vitro apresentam técnicas 

mais sensíveis, específicas e precisas na aferição de perda 

mineral, quando comparados às técnicas in vivo (JOSHI et al., 

2016). 

 

Microdureza Superficial 

 

É sabido que a redução da microdureza está associada 

às lesões de erosão provocadas nos tecidos duros dentais 

(YILMAS et al., 2019). Sendo assim, o amolecimento ou a perda 

de dureza superficial, de um substrato erodido, pode ser 

determinado através da resistência do mesmo a um penetrador 

diamantado, em geral Knoop ou Vickers, que são acoplados a 

um microscópio, denominado de microdurômetro (KHAN, 

2019).  

A avaliação da microdureza acontece por meio da 

aplicação de uma determinada carga do penetrador Knoop ou 

Vickers na superfície do substrato, previamente polido, por um 

certo tempo. A partir deste contato, um orifício é formado no 

substrato, e com o seu comprimento e a quantidade da carga 

aplicada, o valor de dureza Knoop ou Vickers é calculado 

(SCHLUETER et al., 2011; ATTIN, WEGEHAUPT, 2014).  

A avaliação da microdureza é considerada uma técnica 

simples e acessível para a aferição acurada de lesões de 
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erosão, em estágios iniciais, associadas ao enfraquecimento da 

superfície (STEIGER-RONAY et al., 2019; CARVALHO et al., 

2016). Contudo, a utilização desta técnica não é indicada para 

a avaliação de lesões avançadas de erosão, tendo em vista que 

os limites do orifício formado pelo penetrador não são 

claramente definidos, tornando as medições imprecisas ou 

impossíveis de serem realizadas (JOSHI et al., 2016). 

Com relação a avaliação da erosão em dentina, existem 

divergências na literatura. Schlueter et al. (2011) considerou 

que a determinação da microdureza com o penetrador 

diamantado Knoop é inadequado para avaliar tal tecido. Em 

contrapartida, Attin e Wegehaupt (2014) e Habib e Chew (2019) 

não fazem distinção na medição da dureza de esmalte e dentina 

para a avaliação de lesões erosivas. No entanto, a análise da 

microdureza em dentina, feita com cargas de 500 gramas, pode 

ser melhor mensurada 24 horas após a realização da 

endentação, visto que a alta elasticidade deste tecido pode 

causar uma instabilidade na marcação, dentro desse período 

de tempo. 

No estudo feito por Salem-Milani et al. (2015) foi 

verificado que a análise da microdureza superficial deve ser 

feita com cargas diferentes para o esmalte e a dentina. Em 

virtude da natureza histológica distinta entre os tecidos, deve-

se aplicar uma menor carga na dentina, que apresenta menor 

conteúdo mineral. 

Apesar de algumas discordâncias entre autores, as 

vantagens e desvantagens do emprego da análise da 

microdureza, na avaliação da erosão dentária são bem 

definidas na literatura (ATTIN, WEGEHAUPT, 2014; HABIB, 

CHEW, 2019). Por ser uma técnica não-destrutiva, bem 
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estabelecida e de baixo custo, que pode ser combinada com 

medições de perda superficial por abrasão, a análise da 

microdureza em tecidos dentais erodidos é indicada 

(CARVALHO et al., 2016; MYLONAS et al., 2018; STEIGER-

RONAY et al., 2019; YILMAZ et al., 2019). Entretanto, seus 

inconvenientes envolvem a necessidade de polimento e a 

planificação das superfícies em estudo, assim como a 

imprecisão na medição de áreas altamente erodidas 

(SCHLUETER et al., 2011; JOSHI et al., 2016). 

 

Microrradiografia 

 

A microrradiografia é uma ferramenta utilizada na 

quantificação de perdas minerais com base na atenuação da 

irradiação dos tecidos duros dentais transmitida pelo raio X, 

muito utilizada em estudos de alterações minerais em esmalte 

e, em menor frequência, dentina, provocadas pela erosão 

dentária (CAREY; BROWN, 2017). Existem três tipos de 

microrradiografia, que são: a longitudinal, muito usada para 

avaliar erosão e/ou abrasão; a transversal, amplamente usada 

na cárie; e a microrradiografia dependente de comprimento de 

onda, aplicada em dentes inteiros (KHAN, 2019).  

Pesquisas que tratam da perda mineral, decorrente da 

erosão dentária, tem feito uso desta tecnologia, especialmente 

nos estudos que analisam as lesões de erosão avançadas 

(SCHLUETER et al., 2011). É considerada um método padrão-

ouro na aferição da erosão, por apresentar alta confiabilidade, 

especialmente quando combinada a outros métodos para 

avaliar as lesões de erosão em dentina (HABIB; CHEW, 2019).  
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Para Attin e Wegehaupt (2014), as microrradiografias 

são bastante vantajosas por permitirem, de modo qualitativo, 

determinar tanto a perda mineral da superfície como a 

desmineralização das amostras erodidas. Esta técnica pode ser 

utilizada não só para calcular a profundidade da lesão de 

erosão propriamente dita, como também para a perda de 

mineral abaixo da lesão. Contudo, os autores frisaram que o 

método possui uma resolução limitada e que se faz necessário 

a preparação prévia da amostra. Em adição, Joshi et al. (2016) 

ressaltaram a praticidade e objetividade da técnica, que é 

informativa e possui alta sensibilidade em regiões mais finas, 

apesar de ser considerada uma técnica destrutiva. 

 

Perfilometria Superficial 

 

A perfilometria superficial é uma metodologia bastante 

utilizada na avaliação de lesões avançadas de erosão dentária, 

por apresentarem uma quantificação da perda tecidual 

(SCHLUETER et al., 2011). Independentemente, se realizada 

com ou sem contato, a técnica oferece um mapa digitalizado 

que retrata a topografia da amostra, revelando perda de 

superfície a partir de 0,4 μm (ATTIN; WEGEHAUPT, 2014). No 

entanto, a amostra pode ser danificada pela ponteira do 

perfilômetro, quando for de contato, o que limita a acurácia da 

análise. Mas, o que não contacta a amostra garante uma maior 

resolução e precisão na avaliação da superfície (STEIGER-

RONAY et al., 2019). 

Para a avaliação do esmalte erodido, a análise da 

perfilometria superficial possui desempenho completamente 

validado (HABIB; CHEW, 2019). Para realização da técnica, 



Métodos quantitativos e qualitativos para aferição da erosão dentária no contexto 

atual: Uma revisão de literatura 

 

818 
 

geralmente se protege uma região da amostra do elemento 

dental com esmalte cosmético ou fita adesiva, previamente ao 

ensaio erosivo, a fim de produzir áreas de referência, facilitando 

a comparação entre os níveis das superfícies erodidas e não 

erodidas (ATTIN; WEGEHAUPT, 2014). Ainda, é possível 

avaliar a rugosidade da superfície, que é comprometida com o 

desenvolvimento de lesões de erosão (ALEXANDRIA et al., 

2017). 

Todavia, para a análise da dentina erodida, este método 

não é indicado. Após a desmineralização, o tecido tende a 

encolher e as medições perfilométricas, mesmo sem contato, 

exibem diferenças na altura de degrau, entre as regiões 

desmineralizadas e não desmineralizadas, que não são reais 

(HABIB; CHEW, 2019). Entretanto, se as condições de umidade 

forem controladas, o degrau formado representa a verdadeira 

perda mineral ou o nível de superfície da matriz orgânica 

(SCHLUETER; JUNG; GANSS, 2016). 

Com base na literatura, é possível verificar que a 

perfilometria superficial possui as vantagens de ser aplicável 

para medições indiretas da erosão intraoral, por meio de 

réplicas (WOHLRAB et al., 2019). Ademais, é uma técnica não 

destrutiva, que pode medir lesões de erosão profundas e em 

superfícies curvas. Mas, como desvantagens se tem a demora 

no mapeamento total das superfícies e dano a superfície, 

quando utilizado as ponteiras de contato (JOSHI et al., 2016). 

Microscopia Confocal de Varredura à Laser 

 

Por meio de um feixe de luz monocromática a laser, que 

passa através de uma abertura de fonte de luz, e focalização 

por uma lente objetiva em uma superfície, o microscópio 
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confocal de varredura à laser produz imagens tridimensionais, 

de alta resolução, com profundidade selecionada de um 

determinado plano focal (SCHLUETER et al., 2011; JOSHI et 

al., 2016). Esse método vem sendo empregado para obter a 

caracterização qualitativa das alterações superficiais no 

esmalte decorrentes da erosão, sendo associado a outros 

métodos, como a microdureza e a análise da perda mineral 

(ATTIN; WEGEHAUPT, 2014). 

As imagens geradas pela técnica microscópica permitem 

observar as alterações morfológicas e no conteúdo mineral do 

esmalte, consequentes da desmineralização, sem a 

necessidade de preparação da amostra para a avaliação da 

superfície externa e subsuperfície (ATTIN, WEGEHAUPT, 

2014; AUSTIN et al., 2016; JOSHI et al., 2016).  

As principais vantagens deste método estão 

relacionadas com a sua objetividade, rapidez, alta resolução, 

bem como a propriedade de não ser invasiva. Enquanto que as 

desvantagens citadas na literatura sobre esta técnica referem-

se à obtenção de informações exclusivamente qualitativas 

(ATTIN, WEGEHAUPT, 2014; JOSHI et al., 2016). 

 

Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV) 

 

A Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV) é o método 

qualitativo mais frequentemente empregado na avaliação das 

alterações ultraestruturais e morfológicas em esmalte e 

dentina,provocadas pela erosão (ATTIN, WEGEHAUPT, 2014; 

WORAWONGVASU, 2015). 

As micrografias produzidas pelo microscópio eletrônico 

de varredura apresentam alta resolução, com representação 
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tridimensional (JOSHI et al., 2016; KHAN, 2019). Apesar de 

possuírem alto custo e demandar preparação das amostras, 

são bastante utilizadas na compreensão da estrutura superficial 

de uma amostra de tecido dental (JOSHI et al., 2016). Em 

diversos estudos, observa-se a acuidade desta técnica na 

avaliação da erosão dentária,a partir dos resultados obtidos. 

Mahmoud e Omar (2018) evidenciaram e especificaram os 

níveis de rugosidade do esmalte erodido, enquanto que 

Worawongvasu (2015) ainda destacou as características 

histológicas da dentina erodida. 

Pela utilização de alto vácuo na MEV convencional, há a 

formação de artefatos de secagem na imagem gerada, além de 

ser necessário revestir a amostra com carbono ou um metal, 

como o ouro, o que implica na inviabilidade de executar 

medições em série, necessárias em estudos sobre os efeitos de 

tratamentos das amostras (KHAN, 2019). Contudo, a utilização 

da MEV-Ambiental possibilitou executar esse tipo de estudo, 

pela utilização de um vácuo de baixo custo, que permitiu a 

observação das amostras, em condições de umidade, sem 

necessidade de estarem secas ou revestidas, embora a 

resolução tenha ficado menor que a do MEV convencional 

(ATTIN, WEGEHAUPT, 2014; KHAN, 2019). 

 

TÉCNICAS IN VIVO 

 

Dentre os vários métodos e escalas disponíveis para o 

diagnóstico da erosão dentária, sabe-se que a avaliação das 

lesões erosivas, in vivo, deve compreender o diagnóstico 

diferencial com as demais formas de desgaste dentário além do 

reconhecimento dos principais fatores etiológicos associados. 
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A relação entre o exame clínico e o histórico médico do paciente 

são muito importantes (CARVALHO et al., 2015). 

Os métodos de avaliação da erosão dentária in vivo 

representam o padrão ouro, quando empregados em estudos 

epidemiológicos, por proporcionarem acesso direto às lesões 

existentes nos pacientes e por possuírem resultados mais reais 

quando comparados às técnicas in vitro (JOSHI et al., 2016). 

No entanto, as técnicas in vivo não são capazes de exprimir 

uma quantificação e análise qualitativa tão precisas como as 

técnicas in vitro, o que é uma desvantagem desse tipo de 

método (JOSHI et al., 2016). 

 

Avaliação Clínica e Uso de Fotografias 

 

A erosão dentária possui uma etiologia multifatorial, e, 

para o seu tratamento, um bom diagnóstico, identificação e 

remoção dos fatores etiológicos são fundamentais para evitar a 

sua progressão (WOHLRAB et al., 2019). Clinicamente, deve-

se observar, atentamente, a progressão desta patologia, 

verificando se há presença de lesões opacas, sem manchas e 

hipersensibilidade dentinária, o que pode indicar a necessidade 

de uso de medidas preventivas e curativas (CARVALHO et al., 

2015; MARRO et al., 2018). 

A avaliação e monitoramento da erosão dentária pode 

ser auxiliada por registros fotográficos, o que facilita o 

acompanhamento, organização e reavaliação das imagens, 

sem ser preciso reexaminar o paciente (JOSHI et al., 2016). 

Além disso, as fotografias intraorais são consideradas 

confiáveis na mensuração e monitoramento da erosão, 

especialmente quando associadas à índices como o Basic 
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Erosive Wear Examination (BEWE), embora possuam 

qualidade influenciada pela aptidão do fotógrafo e pelas 

condições ambientais (CARVALHO et al., 2015; JOSHI et al., 

2016; WOHLRAB et al., 2019). 

 

Índices 

 

Os índices de avaliação da erosão dentária 

proporcionam o registro de desgaste erosivo através de um 

critério de análise morfológico e quantitativo (JOSHI et al., 

2016). No entanto, pela dificuldade relatada em diagnosticar a 

dentina exposta pela erosão, os índices não possuem validade 

convencionada nesse critério (WOHLRAB et al., 2018). 

Desenvolvido especialmente para caracterizar a erosão 

dentária, o Basic Erosive Wear Examination (BEWE) é um dos 

sistemas de avaliação e diagnóstico da erosão dentária mais 

comumente utilizado e que, por meio de um escore parcial, guia 

o cirurgião-dentista na conduta a ser seguida frente ao 

resultado alcançado (CARVALHO et al., 2015; JOSHI et al., 

2016). Os resultados de diagnóstico deste índice, em 

avaliações longitudinais e monitoramento do desgaste erosivo, 

foram comparáveis aos de avaliações clínicas e fotografias 

intraorais (WOHLRAB et al., 2019). 

Por outro lado, esses índices carecem de aceitação 

universal, já que para que um índice possa ser reconhecido e 

padronizado mundialmente, deve apresentar validade, 

confiabilidade, sensibilidade e especificidade (JOSHI et al., 

2016). 
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Modelos dentários 

 

O uso de modelos dentários individuais, de boa 

qualidade para o monitoramento do estado da erosão dentária, 

propicia uma estimativa visual do avanço das lesões e facilita a 

tomada de decisões diante das opções de tratamento 

(CARVALHO et al., 2015).  

Ademais, quando se avalia a erosão dentária usando o 

índice BEWE, há menor confiabilidade e maior dificuldade se 

associado aos modelos de estudo do que às fotografias 

intraorais. Os modelos são considerados inferiores às 

fotografias e ao exame clínico, na estimativa da erosão dentária 

(WOHLRAB et al., 2019). Todavia, esta técnica foi indicada para 

estudos longitudinais e de documentação clínica (MARRO et 

al., 2018; WOHLRAB et al., 2019). 

 

CONCLUSÕES  

 

Diante do exposto, pode-se concluir que a erosão 

dentária se apresentou como um processo complexo, com 

características distintas, dependendo do tecido dental que 

esteja sendo atingido. Para a mensuração da erosão, a 

utilização de um único método pode não ser suficiente para 

aferir e caracterizar os danos provocados por essa patologia, 

nos tecidos dentários. Assim, faz-se necessário a utilização de 

técnicas combinadas, já validadas na literatura, para obtenção 

de resultados mais precisos e confiáveis.  

Por fim, frente a quantidade de procedimentos 

disponíveis, seja in vitro ou in vivo, cada um apresentou suas 

peculiaridades. É imprescindivel definir de forma clara e precisa 
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o objetivo do estudo a ser desenvolvido, para que as vantagens 

e desvantagens, de cada técnica, possam ser ponderadas e o 

método mais adequado seja escolhido 
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RESUMO: Apesar de toda evolução alcançada pela resina 
composta ainda é grande o número de restaurações 
substituídas. O objetivo deste trabalho foi realizar uma revisão 
da literatura a fim de verificar a influência da adequação do meio 
bucal na longevidade das restaurações de compósitos. Foi 
utilizada uma abordagem indutiva e técnica documental de 
pesquisas científicas e de revisão da literatura entre 2014 e 
2018. Os principais canais de busca foram: Bireme, Medline, 
Lilacs, PubMed, BBO, Scielo e Google Acadêmico, utilizando os 
descritores: resina composta; adequação do meio bucal e 
saúde bucal. Ao término deste estudo foi possível concluir que 
medidas de adequação realizadas previamente ao tratamento 
restaurador, promovem o equilíbrio biológico do meio bucal e 
melhora a longevidade dos compósitos. É importante que o 
cirurgião-dentista: instrua e motive seus pacientes no controle 
do biofilme a usar escovas dentais, dentifrícios e colutórios 
adequados; realize a higienização profissional com 
instrumentos que não prejudiquem a estrutura dos compósitos; 
oriente seus pacientes a não ingerir alimentos que causem 
degradação e descoloração superficial das restaurações; sele 
as lesões cariosas presentes com ionômero de vidro e utilizem 
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a fluorterapia como medida para reduzir a desmineralização, 
induzir à remineralização da estrutura dentária, promover ação 
cariostática e neutralizar o pH bucal.  
Palavras-chave: Resina composta. Adequação do meio bucal. 
Saúde bucal. 
 
INTRODUÇÃO 

 

Atualmente, a realização de restaurações estéticas são 

muito solicitadas tanto por parte dos pacientes, quanto dos 

cirurgiões dentistas, sendo a resina composta amplamente 

utilizada como material restaurador dentário por ser de 

aplicação direta, ter baixo custo e por apresentar bons 

resultados clínicos (SAGSOZ et al., 2016). Sua evolução vem 

garantindo além de bons resultados estéticos, também 

resistência e durabilidade aos tratamentos restauradores 

realizados (AKALΙN et al., 2018). Entretanto, apesar dos 

excelentes resultados, este material, ainda sofre deterioração e 

degradação no meio intrabucal, com o passar do tempo. Além 

disso, falhas como: desgaste, fratura, porosidade, infiltração 

marginal, alteração de cor e recorrência de lesão de cárie 

podem ocorrer prematuramente, limitando a longevidade da 

restauração, levando ao consequente ciclo restaurador 

repetitivo (HECK et al., 2018; STAFUZZA et al, 2018).   

Cerca de 60 a 75% do tempo de trabalho dos dentistas 

são gastos na reposição de restaurações, quer por motivos 

estéticos ou funcionais (FERNÁNDEZ et al., 2015). Tanto para 

o profissional que executa as restaurações, quanto para o 

paciente que se submete ao tratamento restaurador, a 

realização de procedimentos reconstrutivos com baixa 

longevidade clínica gera insatisfação, maiores gastos e 



A IMPORTÂNCIA DA ADEQUAÇÃO DO MEIO BUCAL PARA A LONGEVIDADE 

DAS RESTAURAÇÕES COM RESINA COMPOSTA 

 

830 
 

comprometimento da estrutura dental (FREITAS; SOARES; 

PINTO, 2019). 

A longevidade das restaurações resinosas depende de 

muitos fatores: qualidade do compósito, aspectos clínicos, 

susceptibilidade do meio bucal, experiência e técnica utilizada 

pelo operador e critérios para substituição (ALVANFOROUSH 

et al, 2017). 

Dentre os aspectos clínicos que podem determinar o 

sucesso ou insucesso dos compósitos restauradores, 

destacam-se os hábitos alimentares e de controle do biofilme 

dental. Assim, com a utilização do mesmo compósito, pode se 

encontrar restaurações com bom desempenho clínico em 

determinados pacientes e em outros, diversos tipos de falhas 

(RIBEIRO; PAZINATTO, 2016).  

A prática do dentista não se restringe apenas à dimensão 

técnica, curativa, mas a incorporação de uma dimensão em 

educação que forneça informações e orientações a seus 

pacientes para promover a saúde bucal e mudanças no seu 

comportamento, a fim de criar um ambiente favorável à 

paralização da doença cárie e outros problemas que ocorrem 

na superfície da restauração (ASKAR et al, 2017). 

A elaboração de trabalhos que busque esclarecer os 

mecanismos responsáveis pela degradação das restaurações 

resinosas, mostra-se bastante oportuna e com importância nos 

campos teórico e prático da Dentística. Por isso, esta pesquisa 

teve como objetivo realizar uma revisão da literatura sobre a 

influência da adequação do meio bucal na longevidade dos 

procedimentos restauradores com resina composta, a fim de 

propor medidas para a realização de restaurações mais 

duradouras. 
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MATERIAIS E MÉTODO 

 

A metodologia utilizada foi uma abordagem indutiva e 

técnica documental baseada na literatura pré-existente, no 

período compreendido entre 2011 e 2019, respeitando os 

limites do assunto estudado.  

O levantamento bibliográfico foi realizado a partir de 

periódicos científicos nacionais e internacionais, que 

envolvessem estudos de pesquisa e trabalhos de revisão da 

literatura. Os principais canais de busca acessados foram: 

Bireme, Medline, Lilacs, PubMed, BBO, SciElo e Google 

Acadêmico, utilizando como descritores: Cárie Dentária; 

Fluoretos; Higiene Bucal; Materiais Dentários; Resinas 

Compostas. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Durante muito tempo, a Odontologia enfocou o 

tratamento restaurador como solução para o problema da cárie, 

sendo tratados apenas os sinais e sintomas da doença. 

Entretanto, sabe-se que sem a eliminação dos fatores 

etiológicos, a restauração não pode ser considerada como um 

tratamento efetivo à longo prazo, uma vez que o processo 

carioso continuará ativo (BARROS et al, 2015; FREITAS; 

SOARES; PINTO, 2019).   

A adequação do meio bucal constitui um conjunto de 

medidas essenciais que deve anteceder a realização dos 

procedimentos restauradores definitivos. Esta fase objetiva 

reconduzir o processo da desmineralização ao equilíbrio 
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dinâmico, favorecendo os episódios de remineralização pelo 

controle dos fatores da doença, o que pode ser alcançado 

através da instituição de medidas relativamente e 

aparentemente simples, quais sejam: um efetivo controle do 

biofime bacteriano; a orientação e o controle da dieta; a 

utilização racional de fluoretos e o selamento das cavidades já 

estabelecidas, identificação das diversas condições de risco a 

fim de poder controlar o fator etiológico da doença 

(FERNANDES et al., 2017). 

Estas medidas além de melhorar a saúde bucal do 

paciente, aumenta a longevidade dos procedimentos 

restauradores, uma vez que controla o nível de colonização 

microbiana, ao promover o equilíbrio biológico do meio bucal e 

reconduz o processo da desmineralização ao equilíbrio 

dinâmico e a remineralização (PALOTIE et al. 2017; 

MONTAGNER et al, 2018).  

 

O controle do biofilme dental 

 

A remoção adequada do biofilme dental através de uma 

boa higiene bucal é uma excelente maneira de evitar o 

manchamento da restauração de resina (TENÓRIO et al., 

2018). A presença da placa bacteriana e de seus produtos, 

provoca a degradação da matriz orgânica do compósito, 

facilitando a sua pigmentação (FERNÁNDEZ et al., 2015).  

A habilidade e a motivação do paciente, bem como a 

seleção de adequados instrumentos para o controle do biofilme 

são importantes norteadores na qualidade da higienização 

(HARPENAU et al., 2015). A remoção ativa do biofilme 

realizada pelo próprio paciente, através de métodos mecânicos 
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caseiros (escovação e uso do fio dental) tem como objetivo a 

desestruturação dos microrganismos aderidos a superfície do 

dente e da restauração (ALVANFOROUSH et al., 2017). 

Os procedimentos de controle mecânico são difíceis, 

exigem tempo, destreza, perseverança, e consequentemente 

só se obtêm com a participação adequada de pacientes bem 

motivados. Portanto, o profissional deve trabalhar com os 

hábitos e comportamentos dos pacientes, procurando modificá-

los ou aperfeiçoá-los (DURÃES et al., 2018). 

A escova dentária ideal é aquela que promove eficiente 

limpeza de acordo com as condições bucais e habilidades 

individuais do paciente, devendo ser de fácil acesso e manuseio 

(TENÓRIO et al., 2018). O padrão ideal de escova para a 

realização de um efetivo controle do biofilme dental deve 

possuir pontas arredondadas, cerdas macias ou extra-macias, 

cabeça pequena, 3 fileiras de cerdas no sentido longitudinal e 

altura semelhante entre as cerdas ( SILVA et al., 2014) 

As alterações produzidas pelo uso diário da escova 

dental e do dentifrício nas restaurações resinosas devem ser 

constantemente avaliadas. Essas informações são importantes 

na escolha dos agentes mecânicos de higiene bucal, pois tem 

ação direta na longevidade das restaurações (DURÃES et al., 

2018).  

A capacidade de abrasionar ou desgastar os materiais 

restauradores tem sido, de modo geral, a propriedade mais 

evidenciada nos dentifrícios. Em um estudo realizado por 

Roselino et al. (2015) a fim de analisar a textura superficial das 

resinas compostas quando escovadas com diferentes escovas 

de dentes e dentifrícios, verificaram que estes fatores 

promovem uma significante mudança na textura superficial 
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destes materiais. Segundo os autores, esse mecanismo é uma 

somatória da ação das cerdas da escova e dos abrasivos 

constituintes do dentifrício empregado.  

Deste modo, é necessário que o profissional conheça 

entre os dentifrícios encontrados no mercado os que 

apresentam menor poder abrasivo, a fim de orientar os 

pacientes a consumi-los. O dentifrício ideal seria aquele que 

promovesse limpeza e polimento da superfície dental sem que 

houvesse abrasão das restaurações (SILVA et al., 2014). 

O tempo de escovação e a carga com que ela é realizada 

também influenciam na rugosidade superficial de restaurações 

resinosas. O dentista deve orientar seu paciente quanto ao 

tempo aproximado de cada escovação, bem como ensiná-lo a 

não utilizar força excessiva durante este procedimento (SAHAD 

et al., 2018). 

Um aspecto que tem causado preocupação na clínica é 

o desgaste das resinas compostas em razão do amplo uso de 

enxaguatórios bucais. Alguns componentes presentes nas 

formulações dessas substâncias podem aumentar a 

predisposição à erosão dos compósitos (LEITE et al., 2018). O 

álcool presente nos enxaguatórios não é o único fator que pode 

provocar alteração nesses materiais. A degradação química 

das superfícies da restauração não pode ser atribuída a um 

único produto químico, mas é o resultado de reações 

complexas entre as diferentes substâncias. Assim, são 

esperados efeitos negativos dos enxaguatórios nos compósitos 

pela combinação de diferentes soluções com outros fatores, tais 

como, um baixo pH (SILVA et al., 2017). 

A Profilaxia profissional utilizada com o objetivo de 

corrigir as deficiências da escovação no período em que o 
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autocontrole se apresenta ineficiente, tem sido considerada um 

método eficaz para o controle da placa bacteriana 

(KAWAMOTO et al., 2016). 

Os aparelhos de profilaxia que combinam ar, água e 

bicarbonato de sódio, são mais populares entre os dentistas, 

mais eficientes quanto à capacidade de limpeza, mais rápidos 

e conseguem acessar todas as superfícies dentárias (sucos, 

cicatrículas e fissuras). Entretanto, alguns estudos relatam que 

sua utilização sem critérios, aumenta a rugosidade superficial e 

a degradação da integridade marginal de algumas restaurações 

resinosas, resultando em maior retenção de biofilme dental e 

comprometimento estético, além de diminuir a durabilidade da 

restauração (KAWAMOTO et al., 2016). O maior grau de 

rugosidade provocado por este aparelho é devido à remoção de 

maior quantidade de matriz orgânica, estando diretamente 

relacionada ao tempo de aplicação do jato e à pressão utilizada 

(ALVES; GIURIATO; TURBINO, 2015). Desta forma, além de 

evitar o uso prolongado dos dispositivos para profilaxia sobre as 

restaurações, também é preconizado a realização do 

repolimento das restaurações após a profilaxia (KAWAMOTO 

et al., 2016). 

Na prática odontológica, a remoção de cálculo supra e 

subgengival é uma importante etapa clínica, podendo ser 

realizada através de instrumentação manual, sônica, ultra-

sônica ou similares. Entretanto, seus efeitos nas superfícies 

dentárias têm sido bem investigados. Sabe-se que todos os 

tipos de instrumentação periodontal alteram a superfície das 

resinas compostas, sendo que as curetas manuais promovem 

as alterações mais significativas (MOUROUZIS et al., 2009).  
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Os raspadores sônicos e ultra-sônicos têm sido 

largamente utilizados e continuamente melhorados, sendo o 

método mais utilizado entre os cirurgiões-dentistas, devido ao 

tempo de trabalho reduzido e facilidade de aplicação em 

comparação com a instrumentação manual. No entanto, a 

remoção de cálculo com esses instrumentos pode aumentar a 

rugosidade superficial das restaurações, resultando no 

aumento da colonização bacteriana, na retenção de mancha e 

no aumento da taxa de formação da placa, ocasionando assim 

a solubilidade da matriz orgânica do material, devido à 

formação de ácidos pelas bactérias ( SOUZA et al., 2018). Os 

compósitos nanohíbridos, por terem excelente lisura superficial, 

apresentam uma superfície menos danificada quando afetados 

por instrumentos sônicos (CASTRO, 2019).   

Após a utilização inicial do raspador periodontal, a 

potência deve ser ajustada para o nível apropriado, de modo 

que o cálculo dental seja removido rapidamente. Durante a 

terapia realizada no paciente, a potência das pontas devem ser 

diminuídas, a fim de que os materiais restauradores não sejam 

danificados (SOUZA et al., 2018). 

 

O Controle da dieta  

 

A resina composta possui limitações na sua  

longevidade, devido a destruição da sua matriz orgânica 

causada pela simples dissolução nos fluidos orais ou por 

degradação química do ambiente demasiadamente ácido ou 

alcalino (BLUM.; LYNCH; WILSON, 2014). Esta degradação 

promove manchamento superficial, causado pela adsorção ou 

absorção de corantes advindos de fontes exógenas como café, 
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chá, nicotina, refrigerantes e sucos de frutas cítricas. A dieta 

tem portanto,  papel primordial na manutenção da cor das 

restaurações, por ser a fonte mais comum de ácidos que 

promovem a degradação superficial dos compósitos 

(CARVALHO et al., 2017). 

É importante ressaltar que o potencial erosivo de bebidas 

não depende somente do seu pH. Fatores como frequência, 

intensidade, maneira de ingestão e proximidade entre a 

ingestão do alimento ácido seguida da escovação dentária, 

podem influenciar no processo erosivo, ressaltando que neste 

último caso, existe a associação entre erosão e abrasão da 

escova dental (MOURÃO et al., 2018). 
A ação dos ácidos sobre as resinas estaria 

fundamentada na interação solvente-polímero. Os alimentos 

ácidos ao entrarem em contato com o polímero, substituem as 

ligações secundárias entre as macromoléculas (pontes de 

hidrogênio) e diminuem a interação entre elas, fazendo com que 

uma molécula do polímero deixe de interagir com a outra, 

promovendo a diminuição da dureza do material. Fendas nas 

partículas inorgânicas da resina composta e desintegração da 

interface resina-partícula (silano) podem ocorrer em 

determinadas condições do meio bucal. Estas reações explicam 

o efeito destruidor dos ácidos sobre os compósitos (PERES et 

al., 2016). 

Portanto, o profissional deve investigar na alimentação 

de cada indivíduo, as substâncias ácidas responsáveis pela 

degradação das restaurações resinosas e orientar o seu 

paciente para o consumo inteligente das mesmas (SOUZA et 

al., 2018). Isso pode ser implementado pela diminuição da 

frequência de ingestão ou da proposta de restringi-las às 
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refeições principais. Nesse aspecto, especula-se que o 

consumo de bebidas ácidas concomitantemente com 

alimentos, levaria à diminuição do efeito erosivo (LEITE et al., 

2014).  

 

A utilização dos fluoretos 

 

Medidas terapêuticas como o uso racional de fluoretos, 

com intensidade e frequência proporcionais à atividade da 

doença cárie, devem ser enfatizadas para que a longevidade 

dos procedimentos reconstrutivos se ampliem (HAHNEL et al, 

2017). A aplicação tópica de flúor representa uma alternativa 

para tentar compensar a deficiência de medidas preventivas 

implementadas pelo paciente, sendo extremamente 

recomendada para aqueles indivíduos com maior atividade da 

doença (LEVINSKI et al, 2018). 

Atualmente, existe uma grande variedade de produtos 

disponíveis no mercado que apresentam diferentes compostos 

fluoretados, com diferentes concentrações de pH e diferentes 

formas de aplicação (SCHOLZ et al., 2016). É necessário 

conhecer e seguir a técnica de aplicação correta de cada tipo 

de material, para se obter o máximo de eficácia (PUPO et al., 

2015; OLIVEIRA et al., 2017).   

Pupo et al (2015) recomenda que a indicação da 

utilização de fluoretos na prática clínica deve ser 

individualizada. Em casos onde o paciente apresenta-se com 

alto risco ou em atividade de cárie, recomendam-se algumas 

formas farmacêuticas para aplicação tópica de flúor como, por 

exemplo, as de uso profissional (géis e vernizes) e demais 

formas de auto-aplicação (dentifrícios e soluções para 
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bochechos). Os produtos de uso profissional são de alta 

concentração de flúor e baixa frequência de aplicação, ao 

contrário dos produtos de auto-aplicação (SCHOLZ et al., 

2016). 

A presença constante do flúor na cavidade bucal, nos 

vários momentos diários de queda do pH, exerce influência 

sobre a adequação do meio. Particularmente o seu contato na 

interface dente/restauração proporcionada por materiais que 

contêm este elemento é de grande importância no combate à 

lesão cariosa, uma vez que o principal mecanismo 

anticariogênico do flúor é a capacidade de interferir no processo 

de desmineralização, fazendo com que a remineralização seja 

predominante no local (OLIVEIRA et al., 2017).  

O gel fluoretado foi desenvolvido com o objetivo de 

manter o fluoreto em contato muito mais íntimo e prolongado 

com as superfícies reativas do dente. A aplicação de géis 

fluoretados é um método de fácil utilização, prático, de boa 

aceitação e custo reduzido, com clara evidência de efeitos 

inibidores da cárie dentária (SAVICZKI et al., 2017).  

Para esse veículo, os produtos mais utilizados são o 

fluoreto de sódio neutro e o flúor fosfato acidulado, cujas 

concentrações variam de 0.9 a 1.23%. Pode ser feita utilizando-

se moldeiras descartáveis, pincéis, cotonetes ou ainda uma 

escova dental. Com relação ao tempo de aplicação, sugere-se 

quatro minutos, embora atualmente saiba-se que, com somente 

um minuto de aplicação, o índice de eficácia do produto é 

considerado bastante satisfatório, recomendando-se 

posteriormente ao paciente que permaneça 30 minutos sem 

alimentar-se, ingerir líquido ou lavar a boca (OZDEMIR-

OZENEN et al., 2013)  
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O fluoreto de sódio neutro é efetivo como qualquer outro 

método de aplicação tópica de flúor, mostrando vantagens 

como estabilidade química, gosto aceitável, baixo custo, 

simplicidade na técnica, além de não provocar manchamento 

nos dentes e restaurações (LEVINSKI et al, 2018). 

O flúor fosfato acidulado a 1.23% diminui a microdureza 

da resina composta, favorece o acúmulo de placa dental, 

aumenta a porosidade superficial, facilitando a penetração de 

corantes, de ácidos e consequentemente promove a hidrólise 

dos materiais restauradores (MUJEEB et al., 2014). 

O verniz fluoretado é outra forma de apresentação 

bastante utilizada devido à fácil execução da técnica, rápida 

aplicação, boa aceitação pelos pacientes, além da segurança 

em relação à toxicidade aguda. Tem como objetivo fazer com 

que o flúor fique por longo tempo aderido à superfície dentária, 

servindo de reservatório de íons de dissolução lenta. Os 

vernizes fluoretados têm demonstrado eficácia na prevenção e 

tratamento da cárie inicial, tanto na dentição decídua quanto na 

permanente (SOUZA; SANTOS; MAGALHAES, 2018). O tempo 

de aplicação do verniz varia de 1 a 4 minutos por paciente, 

dependendo do número de dentes presentes e logo após sua 

aplicação, o paciente pode fechar a boca porque o verniz 

endurece em contato com a saliva e forma uma película que 

adere às superfícies dentárias. Recomenda-se apenas que os 

pacientes evitem comer durante as duas horas seguintes e não 

escovem os dentes nesse dia, permanecendo em contato com 

o esmalte dentário por várias horas (SAVICZKI et al., 2017). 

 

O selamento das lesões de cárie 
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O selamento temporário das lesões cariosas é 

importante para promover a redução da atividade cariogênica, 

enquanto são instituídas medidas preventivas de controle e 

reversão do quadro clínico de risco à cárie, tendo influência 

direta sobre o ambiente bucal (SILVA et al., 2015). Ele promove 

uma alteração desejável no pH, a redução do substrato 

disponível para multiplicação e o metabolismo bacteriano 

(BORGES et al., 2015).    

Os materiais odontológicos que liberam flúor são 

determinantes para controlar o desenvolvimento de cáries 

secundárias, principalmente nos indivíduos com alto risco à 

cárie e má higiene oral, visto que apresentam a capacidade de 

inibição na recorrência de lesões (VALENTE  et al., 2016). 

Dentre estes materiais destaca-se o cimento de ionômero de 

vidro (CIV), visto que a sua capacidade de liberação e 

reincorporação do fluoreto, contribui sobremaneira na ação 

cariostática (PUPO et al., 2015).  

O cimento Ionomérico é muito utilizado como agente 

selador temporário, sendo um material de destaque na 

Odontologia moderna devido às suas propriedades clínicas, 

que incluem além da liberação de flúor, adesividade à estrutura 

dentária, bom vedamento marginal, coeficiente de expansão 

térmico-linear semelhante à estrutura dentária, poder 

antimicrobiano e atividade anticariogênica. O CIV pode 

contribuir muito para a manutenção da longevidade de 

restaurações resinosas quando utilizado como material de base 

e no selamento de lesões cariosas durante a adequação do 

meio bucal (LINHARES, 2016). 

O selamento de lesões cariosas com CIV, seja no 

tratamento convencional ou na técnica do TRA, combate as 
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bactérias remanescentes por meio do seu efeito cariostático e 

da capacidade seladora deste material, funcionando como uma 

barreira física que impede a passagem de nutrientes para o 

crescimento das bactérias que se localizam abaixo da 

restauração (SAWLANI et al., 2016). 

Assim, o selamento marginal conseguido com o emprego 

dos materiais ionoméricos adesivos pode assegurar a 

diminuição e paralisação da cárie e até mesmo, a estimulação 

de dentina esclerótica e reparadora, promovendo maior 

longevidade às restaurações (MALTZ; JARDIM, 2014). 

Também podem se recarregar com o fluoreto advindo do meio 

externo, como aquele presente em dentifrícios ou após a 

aplicação tópica de flúor. Esta recarga pode contribuir, em longo 

prazo, no efeito inibitório da recidiva de cárie, pois o flúor 

recarregado é novamente liberado, permitindo que o mesmo 

volte a exercer sua atividade inibitória sobre os microrganismos 

cariogênicos da placa (STAFUZZA et al., 2018).  

Preocupados com a minimização da infiltração marginal, 

vários autores passaram a empregar o ionômero de vidro como 

agente de base em restaurações resinosas, em virtude da sua 

capacidade de promover um bom selamento marginal e de 

proteger o remanescente dentinário (KHVOSTENKO et al., 

2016). O fenômeno da microinfiltração tem sido muito estudado 

e é considerado um aspecto crítico na Dentística Restauradora. 

Ocorre ao redor das restaurações e não é clinicamente 

detectável, estando relacionada com a infiltração de bactérias, 

fluidos, moléculas ou íons hidrogênio entre a restauração e a 

parede da cavidade. Ainda hoje é a maior causa de falhas das 

restaurações resinosas, pois atinge progressivamente as 

margens, provocando alteração de cor, recorrência de cárie e 
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inflamação pulpar, comprometendo dessa forma a integridade 

e a longevidade da restauração (MENDES et al., 2014).  

Os materiais ionoméricos associados à resina composta 

têm se constituído numa alternativa importante, visto que 

apresentam a propriedade de liberação e recarga de flúor, 

permitindo assim criar uma interface ácido-resistente pela 

liberação desses íons, constituindo dessa forma um mecanismo 

acessório no controle do processo de desmineralização 

(RIBEIRO; PAZINATTO, 2016). 

 

CONCLUSÕES  

 

Com base na literatura consultada, pode ser concluído 

que medidas de adequação devem ser realizadas previamente 

ao tratamento restaurador definitivo, a fim de promover o 

equilíbrio biológico do meio bucal e melhorar a longevidade dos 

procedimentos restauradores. As medidas a serem realizadas 

pelo cirurgião-dentista inclui a instrução, a motivação e o 

controle do biofilme dental, de tal forma que seus pacientes 

utilizem escovas dentais, dentifrícios e colutórios específicos 

para este fim e que os instrumentos de higienização profissional 

sejam utilizados com características e técnicas que não 

prejudiquem a estrutura dos compósitos. Também devem 

manter sob controle a ingestão de alimentos que causem 

degradação e descoloração superficial das restaurações. O 

selamento de lesões cariosas com cimento de ionômero de 

vidro restabelece o pH do meio bucal, controla o metabolismo 

bacteriano e reduz o substrato disponível para multiplicação 

microbiana. Outra estratégia  a ser usada na melhoria da 

longevidade das restaurações é o emprego da fluorterapia a fim 
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de reduzir a desmineralização, induzir à remineralização da 

estrutura dental, promover ação cariostática e neutralizar o pH 

bucal.  
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RESUMO: Na atualidade a aparência se torna uma exigência e 
o sorriso perfeito, com dentes brancos e alinhados, é o padrão 
de beleza. Na busca para alcançar esse padrão produtos de 
autocuidado têm sido utilizados como auxiliar da higiene bucal 
e para promover clareamento dental. O objetivo desse trabalho 
foi analisar o comportamento espectrofotométrico da resina 
composta (Filtek Z350 XT) após submersão em colutórios 
clareadores em três diferentes tempos de imersão quanto à 
alteração cromática. Trata-se de um estudo experimental 
comparativo com análise in vitro, onde uma marca comercial de 
resina composta foi submetida à ação de três tipos de colutórios 
de ação clareadora (Colgate Luminous White, Listerine 
Whitening Extreme,Hinode ProWhite). Para este experimento, 
foram confeccionados 60 corpos de prova a partir da resina 
supracitada, seguido da imersão destes nos colutórios. Em 
seguida os corpos de prova foram analisados através de 
observação espectrofotométrica que foi realizada em três 
tempos. Concluimos que o uso contínuo dos enxaguantes 
bucais Colgate Luminous White e Listerine Whitening Extreme 
causou manchamento na resina, todavia são necessárias mais 
pesquisas para entender quais os fatores relacionados à 
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composição dos colutórios bucais de ação clareadora são 
capazes de causar alteração cromática. O antisséptico bucal 
Hinode ProWhite se comportou de forma estável não causando 
alterações significativas na cor da resina testada. 
Palavras-chave: Clareamento Dental. Resinas Compostas. 
Espectrofotometria. 
 
INTRODUÇÃO 

 

Na atualidade a aparência se torna uma exigência e o 

sorriso perfeito, com dentes brancos e alinhados, é um padrão 

de beleza, dessa forma, o clareamento dental contribui 

melhorando a estética do indivíduo e, consequentemente sua 

qualidade de vida reduzindo o estresse diante dos impactos 

psicológicos vivenciados em sociedade (NASCIMENTO et 

al.,2018). 

Sendo assim, o manchamento é um dos fatores que 

prejudica a estética dos dentes. O manchamento extrínseco 

afeta a superfície externa do elemento dentário. Já no 

manchamento intrínseco, as manchas são incorporadas de 

materiais cromogênicos em esmalte e dentina antes da 

erupção, como a fluorose ou manchamento por tetraciclina, ou 

depois da erupção dentária a exemplo da necrose pulpar 

(HATTAB et al., 1999). 

O clareamento dental, quando indicado corretamente, 

tem importante papel por se tratar de um procedimento 

conservador e por ter abordagem simples e não invasiva. Trata-

se de uma reação química de óxido redução que libera oxigênio 

molecular, que adentra a estrutura dentinária agindo 

diretamente nos pigmentos e causando mudança na coloração 

(OLIVEIRA, 2016 ; NASCIMENTO et al., 2018). 
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Para dentes vitais é usual o clareamento de consultório, 

o caseiro e o uso de produtos de venda livre. No mercado 

brasileiro é possível encontrar dentifrícios que divulgam efeito 

clareador em diferentes formulações como pasta, gel e 

enxaguante bucal que são acessíveis à população 

(OLIVEIRA,2016; BERNARDINO et al., 2016). 

O estudo realizado por Jhingta et al. (2013) demonstrou 

que o uso de enxaguatórios à base de peróxido de hidrogênio 

é eficaz na remoção de manchas e tem ação exarcerbada pela 

clorexidina. Outro estudo que mostrou a efetividade desse tipo 

de dentifrício foi realizado por Torres  et al.(2013) que 

demonstrou a ação clareadora dos enxaguatórios bucais 

Listerine e Colgate Plax Whitening, o mesmo teve duração de 

doze semanas e foi concluído que os efeitos assemelhavam-se 

àqueles obtidos com tratamento à base de peróxido de 

carbamida com concentração de 10% por catorze dias. 

Conforme Farinelli et al.(2012) agentes clareadores 

podem induzir alterações na microdureza superficial, 

rugosidade e coloração das restaurações em resina composta 

submetidos a tal procedimento. 

Silva et al. (2017) concluíram em seu trabalho que 

materiais resinosos têm boas propriedades, porém a 

instabilidade ou mudança de coloração ainda é um obstáculo, 

visto que a composição da resina parece influenciar na 

coloração, os autores do trabalho citam que os fatores 

extrínsecos que mais causam alterações colorimétricas nos 

compósitos são a higiene bucal e o consumo de bebida de 

coloração. 

Mandarino et al. (2003) e Silva et al. (2017) concordam que 

a coloração das restaurações pode se dar por adsorção ou 
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absorção de pigmentos oriundos das fontes exógenas, tais 

como café, chá, nicotina, sulcos e enxaguantes bucais. 

Tonetto et al. (2012)  em seu estudo atestou o 

manchamento dos compósitos após imersão em solução de 

vinho tinto e de polpa de açaí por diferentes períodos de tempo 

cuja avaliação colorimétrica foi realizada com a utilização de um 

espectrofotômetro para colorimetria. 

De Acordo com Alves et al. (2014), a espectrofotometria 

é uma técnica de seleção de cor objetiva e é preferida sobre a 

técnica visual, minimizando a subjetividade e tornando o 

processo mais ágil. Conforme o fabricante do espectrofotômetro 

digital VITA EasyShade Advance  (Vita Zahnfabrik, Bad 

Sackingen, Alemanha) o aparelho é prático, de baixo custo e 

capaz de mensurar espectro de luz de dentes naturais e de 

materiais restauradores. 

O uso de produtos de livre acesso com objetivo de 

clarear os dentes tem crecido na população, porem o uso 

indiscriminado de determinadas substâncias podem levar a um 

comprometimento estético do sorriso. É evidente a necessidade 

de mais estudos relacionados ao tema. Assim, o presente 

estudo espera contribuir para o processo de escolha do 

enxaguante bucal, em bases científicas, colaborando assim 

para uma maior longevidade sem comprometimento estético 

das restaurações de resina composta. 

Diante do exposto, o objetivo deste trabalho foi avaliar o 

comportamento espectrofotométrico da resina composta após 

submersão em colutórios clareadores quanto à alteração 

cromática. 

 

MATERIAIS E MÉTODO 
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Trata-se de uma pesquisa com abordagem indutiva, com 

procedimento comparativo e estatístico usando a técnica de 

pesquisa por observação direta intensiva.  

Tratou-se de um estudo experimental comparativo com 

análise in vitro, onde a resina composta de uso universal 

nanoparticulada (FiltekTM Z350XT) (Quadro 1) sob ação de 

colutórios clareadores foi avaliada, através de observação 

espectrofotométrica. A resina foi submetida à imersão de 03 

(três) tipos de colutórios de ação clareadora apresentada no 

Quadro 2  (Colgate Luminous  White, Listerine Whitening 

Extreme, Hinode ProWhite). 

 
Quadro 1 – Resina composta analisada, composição e fabricante. 

RESINA 

COMPOSTA 

COMPOSIÇÃO FABRICANTE 

FiltekTM 

Z350XT 

Orgânico: Bis-GMA, 

UDMA, TEGDMA e Bis-

EMA; Inorgânico: 

partículas de sílica não 

agregadas (20nm), zircônia 

(4-11nm) e aglomerados de 

sílica e zircônia (6-

10micons). 

3M ESPE®, 

USA 

Lote: 

1829700718 

COR: A2 

 

 

Quadro 2 – Colutórios utilizados, composição e fabricante 

COLUTÓRIO COMPOSIÇÃO FABRICANTE 
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Colgate 

Luminous 

White 

Água, glicerina, Propylene 

Glycol, sorbitol, 

Tetrapotassium 

Pyrophosphate Polysorbate 

20, Tetrasodium 

Pyrophosphate, Znc Citrate 

PVM/MA Copolymer, aroma, 

Sodium Benzoale, Sódium 

Fluoriode, Sódium Sacchaarin, 

CI 42090, Cinnamal.  Contém 

Fluoreto de Sódio 225 ppm de 

flúor. 

Colgate®, 

PalmoliveCompany 

 

Listerine 

Whitening 

Extreme 

Aqua, Alcohol, Hydrogen 

Peroxide 2.5%, Aroma, 

Poloxamer 407, Sodium 

Saccharin, Menthol, 

Phosphoric Acid, Disodium 

Phosphate, Sodium Fluoride 

(100 ppm de Flúor), Sucralose. 

Contém Fluoreto de Sódio. 

 

 

Listerine® 

 

 

Hinode 

Prowhite 

Aqua, Glycerin, Peg 40-

Hidrogenated, Castor Oil, Pvp, 

Sodium Benzoate, Aroma, 

Sodium Cyclamate, 

Cetylpyridinium Chloride, 

Sodium Fluoride, Sodium 

Saccharin, Panthenol, 

Limonene. Contém Fluoreto de 

sódio (225ppm de íon de flúor) 

 

 

Industria Suavetex 

Ltda 

 

A amostra foi composta por 04 (quatro) grupos (n=60) da 

resina composta, sendo 3 grupos experimentais e um controle. 

Cada grupo foi constituído por 15 corpos de prova que foram 

imersos nos devidos colutórios, e em água destilada (grupo 
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controle), ficando distribuídos da seguinte maneira:  G1-FiltekTM 

Z350XT/ Colgate Luminous White; G2-FiltekTM Z350XT/ 

Listerine Whitening Extreme; G3-FiltekTM Z350XT/Hinode 

Prowhite;  G4- FiltekTM Z350XT/água destilada. Quadro 3. 

 

Quadro 3 – Distribuição das amostras em grupos segundo a 

resina composta utilizada e o meio de imersão 

Grupo Resina 

Composta/Colutório 

Quantidade 

de amostras 

G1 FiltekTM Z350XT/ Colgate 

Luminous White 

15 

G2 FiltekTM Z350XT/ Listerine 

Whitening Extreme 

15 

G3 FiltekTM Z350XT/ Hinode 

Prowhite 

15 

G4 FiltekTM Z350XT/água 

destilada 

15 

 

Esta pesquisa foi desenvolvida na Clínica de Dentística II, 

do Departamento de Clínica e Odontologia Social, da 

Universidade Federal da Paraíba (UFPB) para confecção dos 

corpos de prova das resinas compostas.  

Para a realização da espectrofotometria, utilizou-se o 

Laboratório do Núcleo de Estudos e Pesquisas 

Interdisciplinares em Biomateriais do Centro de Ciências da 

Saúde da Universidade Federal da Paraíba – UFPB. 

Os corpos de prova foram confeccionados a partir de uma 

matriz de latão cujo diâmetro interno é de 5mm e altura de 2mm, 

em conformidade com a especificação n° 27 da ADA - American 

Dental Association (1993). A base da matriz foi forrada com uma 

tira de fita de poliéster evitando a aderência do compósito à 
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matriz. Após seu fechamento a resina foi inserida com o auxílio 

de uma espátula para resina do tipo Thompson. Ao proceder à 

inserção do último incremento da resina no interior da matriz, foi 

realizada uma marcação com uma ponteira metálica no centro 

da massa do compósito para diminuir as chances de erros na 

fase de leitura, sendo assim a leitura foi realizada na face não 

marcada.  

A seguir, uma segunda tira de poliéster foi aposta sobre a 

resina e sobre esta, uma placa de vidro posicionada a fim de 

evitar irregularidades, bolhas e excessos, em seguida o 

compósito foi fotopolimerizado por 40 (quarenta) segundos, 

como recomenda o fabricante, utilizando o Fotopolimerizador 

Led-6 1500w Kondortech S/fio previamente calibrado. Após o 

preparo os corpos de prova ficaram acondicionados em água 

destilada e ao abrigo da luz, em temperatura ambiente até a 

fase laboratorial. 

 
Fonte: Do próprio autor 

Figura 1- Materiais para confecção dos corpos de prova 

 

Para as análises espectrofotométricas os corpos de 

prova foram removidos dos recipientes de armazenamento, 

secos com papel absorvente e posicionados sobre uma 

cartolina branca com a finalidade de realizar a primeira leitura.  
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A cor inicial foi determinada no baseline através de 

espectrofotômetro digital (VITA EasyShade® Advance, Vita 

Zahnfabrik, Bad Sackingen, Alemanha). 

 Foram realizadas três leituras com a ponta ativa do 

espectrofotômetro posicionada na porção central de cada um 

dos corpos de prova e, em seguida, obtida a média de cor de 

cada um deles. O registro feito pelo espectrofotômetro que 

classifica a cor dentária tanto no sistema CIEL*a*b* quanto na 

escala Vita Classical. 

 No sistema CIEL*a*b*, foi realizada a especificação das 

percepções de cores em termos de um espaço tridimensional, 

no qual o L* representa a luminosidade variando de 0 (preto) a 

100 (branco), o eixo a* variando do verde (a* negativo) ao 

vermelho (a* positivo), e o eixo b* do azul (b* negativo) ao 

amarelo (b* positivo). A diferença total de cor ou a distância 

entre duas cores foi calculada pela fórmula ∆E = [(∆L*)2 + (∆a*)2 

+ (∆b*)2]1/2 (COMMISSION INTERNATIONALE DE 

LۥECLAIRAGE, 1978). O mesmo protocolo para o registro da 

cor no baseline foi empregado nos diferentes tipos de avaliação. 

Após a imersão, nos colutórios e antes de cada leitura, 

os corpos de prova eram imersos em 20ml de água destilada e 

deixados em repouso durante 01 (um) minuto. A seguir, os 

corpos de prova foram submetidos à segunda imersão em outro 

recipiente contendo também 20ml de água destilada e 

permaneceram em repouso mais 01 (um) minuto objetivando a 

completa remoção das soluções clareadoras. O excesso de 

água foi removido usando papel absorvente (GUIMARÃES, 

2006; TORRES, 2013). 

As análises espectrofotométricas foram realizadas nos 

seguintes tempos de cura nos enxaguantes bucais:  
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• T1 – 24 (vinte e quatro) horas; 

• T2 – 03 (três) dias ; 

• T3 – 08 (oito) dias; 

 

A face que ficou localizada para cima, ou seja, a face não 

marcada  e em contato com o colutório, foi a face submetida à 

leitura e teve seu manchamento medido, objetivando evitar 

erros de leitura (LEAL, 2012 ).  

Os dados foram tabulados e submetidos ao teste de 

normalidade para posteriormente serem analisados. 

As amostras foram analisadas pelo teste Qui-quadrado 

de Friedman analisando as variações expressas de Delta E 

(ΔE) nos diferentes tempos testados para cada grupo 

separadamente. Já para comparação entre os três tempos 

operacionais (T1, T2 e T3) foi aplicado o  teste não paramétrico 

de Kruskal-Wallis.  

Os dados foram digitados em planilha no Excel e o 

programa utilizado para obtenção dos cálculos estatísticos foi o 

SPSS (Statistical Package for the Social Sciences) na versão 

22.0 para teste com margem de erro de 5%. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

As médias obitidas a partir da espectofotometria estão 

apresentadas na Tabela 1 e 2. 

 

Tabela 1 – Médias obtidas para T1 (24horas), T2 (3 dias) e T3 

(8 dias). 
n=15 Medias obtidas da espectofotometria 

DeltaEA DeltaEC DeltaEH DeltaEL 
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T1  0,9248 2,6642 1,0746 1,0192 

T2  0,6163 2,5883 0,9858 0,6384 

T3  1,0396 2,65 1,0141 1,5789 

Fonte: dados da pesquisa. 

 

Tabela 2 – Médias obtidas por grupo. 
 Variação de médias obitidas por grupo 

n=15 DELTA "a" DELTA "b" DELTA "L" 

G1 0,0666 0,1 0,9933 

G2 0,65 1,0933 0,8133 

G3 -0,1 -0,6133 0,5 

G4 0,0666 -0,64 0,32 

Fonte: dados da pesquisa. 

 

Os resultados obtidos no teste de Friedman mostraram 

diferença estatisticamente significativamente nos diferentes 

tempos testados para os grupos G4 (água destilada) 

[x²(2)=9,458; p= 0,009] e G2 (listerine) [x²(2)=21,7333; 

p<0,001].  

O teste de comparações múltiplas mostrou que as 

variações de Delta E (ΔE) da água destilada diferem na última 

leitura, ou seja, do tempo T3 (8 dias) para o T2 (3 dias). Já na 

análise do G2 (Listerine Whitening) O teste de comparações 

múltiplas mostrou que as variações expressas de Delta E (ΔE) 

são significativas para T2 e T3. 

O resultado do teste Kruskal-Wallis para a comparação 

entre os grupos em cada tempo de imersão foi significativo para 

os 3 tempos testados, onde a estatística do teste foi: 

• T1 (24 horas) foi [x²(3)= 20,507; p<0,001] 

• T2(três dias) foi [x²(3)= 32,781; p<0,001]  
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• T3(oito dias) foi [x²(3)= 21,284; p<0,001] 

 

Em T1 e T2 o grupo G1 (Colgate Luminous White)  

apresentou diferença estatisticamente significante em 

comparação aos demais grupos. Em T3, além do G1, o G2 

tambem apresentou diferenças estatisticamente significantes 

em relação aos demais grupos. O grupo G3 se manteve estável 

em todos os tempos, não apresentando diferença 

estatisticamente significante, ou seja, não causou alteração 

cromática na resina testada. 

De acordo com Lund e Silva (2019) o processo de 

clareamento dental implica em redução do amarelo (valores 

negativos de b*) e do vermelho (valores negativos de a*) e ainda 

um acréscimo da luminosidade (alto valor de L*), o que foi 

observado apenas no Grupo G3 (Hinode ProWhite) contudo 

sem significância estatística. Nos outros grupos as variações de 

“a”, “b” e “L” foram, em sua maioria, em sentido contrário, 

corroborando com os dados da pesquisa de Daniel et al. (2011) 

o qual consistiu em clarear elementos dentários com 

restauração em resina composta e teve como resultado que o 

clareamento com peróxido de carbamida 10% e clareamento 

com peróxido de hidrogênio a 38% não resultou em alterações 

significantes na cor da resina composta.  

Dados semelhantes foram obtidos na pesquisa de 

Garoushi et al. (2012) no qual foi avaliado a efetividade do 

clareamento em gel composto por 40% de peróxido de 

hidrogênio em espécimes de resina composta comparado com 

a técnica de repolimento e, esta última, se mostrou mais efetiva 

que o protocolo de clareamento aplicado nos espécimes, 

corroborando para os achados do presente estudo. 
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De acordo com Silva et al.(2017) a composição das 

resinas compostas, e o processo de polimerização, influenciam 

diretamente nas suas propriedades. A estabilidade cromática é 

influenciada pela matriz orgânica, enquanto que propriedades 

mecânicas estão mais relacionadas com a matriz inorgânica. 

Os alimentos com corantes naturais ou artificiais presentes na 

dieta, principalmente nos líquidos, vem sendo estudados para 

tentar mensurar a capacidade de manchamento de compósitos 

resinosos. Tendo em vista os achados do estudo em que se 

observou uma maior pretensão ao manchamento de resinas à 

base de BisGMA quando comparadas àquelas à base silorano, 

e a resina composta (Filtek Z 350 XT) testada nesta pesquisa 

que tem sua matriz orgânica composta de Bis-GMA, UDMA, 

TEGDMA e Bis-EMA. No nosso estudo, supõe-se que a 

composição dos enxaguantes bucais testados também foi fator 

contribuinte para os resultados obtidos nesta pesquisa, em 

especial para os grupos G1 e G2 em que houve alteração da 

coloração dos corpos de prova. 

Em estudo realizado por Galvão (2007) em que foi 

comparado o manchamento de duas resinas (resina composta 

Grandio e a Filtek Z350) em solução composta por suco de uva 

e água em duas diferentes formas de polimerização, os 

resultados obtidos para ambas resinas apresentou estatística 

significante ao que se refere a comparação da alteração do 

delta E nas amostras lidas pelos dois aparelhos 

fotopolimerizadores testados, evidenciando maior grau de 

absorvância para o aparelho de LED (Elipar Freelight 2) 

calibrado em 1.100 mW/cm2. Isto posto, e tendo em vista que 

a fotopolimerização dos corpos de prova desta pesquisa foi 

realizada por aparelho fotopolimerizador também de LED 
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calibrado a 1.007 mW/cm² e os resultados obtidos pelo 

pesquisador supracitado, pode-se inferir que a 

fotopolimerização por LED, provavelmente contribuiu para os 

resultados alcançados no presente estudo. 

Na pesquisa in vitro de Alves et al.(2014) que objetivou 

avaliar alterações de cor de compósitos com espectrofotômetro 

em diferentes modos de leitura (leitura “Dente individual” e 

leitura “Restauração”) do aparelho VITA Easyshade® Compact 

e condições de armazenagem no qual o corpo de prova de 

resina foi lido antes da hidratação e após a imersão em água 

destilada por 24 horas, o autor relatou que houve diferenças 

significativas entre as leituras obtidas nos valores de Delta E 

nas duas funções selecionadas o que corrobora com o achado 

desta pesquisa em que o delta E sofreu variação significativa 

nos diferentes tempos testados para o grupo amostral no qual 

os espécimes estavam imersos na água destilada. 

É possível deduzir de outros estudos, a exemplo de 

Bansal, Acharya, Saraswathi (2012) e Silva et al. (2017), que a 

presença de corantes e/ou de álcool pode influenciar no 

manchamento dos corpos de prova. Conforme Bansal, Acharya, 

Saraswathi (2012), o álcool (presente na solução do colutório 

Listerine Whitening Extreme) é capaz de produzir erosão e 

alterar algumas propriedades dos compósitos atuando como 

plastificante da matriz polimérica. 

Dessa forma, o estudo de Bansal, Acharya, Saraswathi 

(2012) corrobora com os dados obtidos na presente pesquisa 

na qual pode se observar significância estatística nos dados 

obtidos no grupo amostral do enxaguante bucal Listerine 

Whitening Extreme.  



EFEITO DE ENXAGUANTES BUCAIS CLAREADORES NA ESTABILIDADE DE 

COR DE UMA RESINA COMPOSTA 

  

862 
 

Conforme Silva et al. (2017) afirmaram em seu estudo 

que corantes são fatores que influenciam no manchamento 

extrínseco da resina o que pode explicar os dados obtidos no 

grupo amostral do enxaguante bucal Colgate Lumuinous White 

o qual foi o único colutório testado que apresenta coloração, 

porém sua fórmula é livre de álcool.  

Por fim, cabe ressaltar que a instabilidade de cor sofrida 

pelos corpos de prova não são percebidos por indivíduos não 

treinados, (ΔE)<3, e que o enxaguante bucal Hinode ProWhite 

foi aquele que apresentou menor instabilidade de cor e na sua 

formulação não possui álcool nem corantes. 

A literatura científica é escassa no que se refere aos 

enxaguantes bucais com ação clareadora frente a compósitos 

resinosos, sendo assim é necessário mais estudos para 

entender melhor a dinâmica que ocorreu nesta pesquisa no que 

se refere à variação de Delta E obtida, principalmente nos 

grupos G1(Colgate Luminous White) e G2 (Listerine Whitening 

Extreme).  

 

CONCLUSÕES  

 

Considerando as condições metodológicas e tomando 

como base os objetivos e a análise estatística dos resultados 

obtidos, pode-se concluir que dos enxaguantes bucais 

analisados, apenas o Hinode Prowhite não causou instabilidade 

de cor na resina composta. Os enxaguantes Colgate Luminous 

White e Listerine Whitening Extreme causaram alterações 

cromáticas de manchamento, ao invés de clareamento, na 

resina. 
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Dessa forma, o uso contínuo dos enxaguantes 

supracitados pode causar manchamento na resina, todavia são 

necessárias mais pesquisas para entender quais os fatores 

relacionados à composição dos enxaguantes bucais de ação 

clareadora são capazes de causar alteração cromática. 
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RESUMO: A erosão dentária é caracterizada pelo desgaste do 
esmalte dentário, provocado por ácidos de origem não-
bacteriana. Os distúrbios alimentares são doenças que 
apresentam uma incidência cada vez maior e afetam a saúde 
da cavidade bucal, sendo uma das formas mais frequentes a 
erosão do tecido dental duro. O objetivo foi a associação e a 
prevalência dos fatores intrínsecos na etiologia da erosão 
dentária, enfatizando o seu diagnóstico e tratamento. Uma 
revisão de literatura foi realizada acerca dos fatores intrínsecos 
da erosão dentária, com ênfase nos distúrbios alimentares. Ao 
total, foram encontrados 67 artigos, na Biblioteca Virtual de 
Saúde (BVS) e plataformas como a Pubmed e Scielo, dos quais 
foram escolhidos os mais pertinentes ao tema. Constatou-se 
que a acidez presente no suco gástrico expelido, proveniente 
dos distúrbios alimentares e demais fatores intrínsecos, pode 
provocar lesões de erosão dentária, sobretudo nas superfícies 
palatinas e oclusais dos dentes. O diagnóstico precoce da 
desmineralização do esmalte pode evitar o seu agravamento 
propondo um tratamento através de modificações de 
comportamento e dieta, além do uso de terapia 

mailto:o@gmail.com
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medicamentosas que podem promover a sua remineralização. 
É necessário, entretanto, uma maior discussão e consciência 
para que esses fatores e a erosão sejam identificados em seus 
estágios iniciais, a fim de melhorar a prognóstico do paciente. 
Palavras-chave: Erosão dentária. Desmineralização. Refluxo 
Gastroesofágico. 
 

INTRODUÇÃO 

 

A erosão dentária é definida como um desgaste do tecido 

dental duro por um processo químico de origem não-bacteriana 

(PICOS; BADEA; DUMITRASCU, 2018). A sua etiologia é 

multifatorial, podendo ser gerada por fatores extrínsecos e 

intrínsecos, os quais apresentam sinais clínicos distintos 

(CHOCKATTU, et al., 2018).  

Os fatores extrínsecos estão ligados principalmente a 

dieta do indivíduo, sendo representados pela ingestão de 

comidas e bebidas ácidas. Os mecanismos intrínsecos são 

frequentemente associados a fenômenos como: (1) 

regurgitação, (2) vômito recorrente, estresse, e (3) distúrbios 

psicossomáticos, incluindo a anorexia, a bulimia e/ou 

alcoolismo (RAMACHANDRAN; KHAN; VAITHEESWARAN, 

2017). Dentre estes, o mais recorrente é a doença do refluxo 

gastroesofágico, com regurgitação do ácido gástrico na 

cavidade oral (GARRIDO-MARTÍNEZ, 2019).  

A desmineralização superficial do esmalte dentário é o 

mecanismo inicial da erosão, o qual pode causar dissolução das 

camadas subsuperficiais e eventual perda da estrutura dentária 

(LOPES et al, 2019). Qualquer ácido com um pH abaixo do 

considerado crítico para o esmalte dental (5.5) pode dissolver 

os seus cristais de hidroxiapatita. Por isso, o pH do suco 
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gástrico (2.0) é um potente agente erosivo quando associado 

ao refluxo gastroesofágico (CARVALHO et al., 2016; 

RAMACHANDRAN; KHAN; VAITHEESWARAN, 2017).  

Na doença do refluxo gastroesofágico, em que o ácido 

gástrico é expelido para outros órgãos do sistema digestório, as 

consequências de sua exposição podem causar lesões 

esofágicas e/ou extraesofágicas, como a erosão dentária, além 

de modificações na composição da saliva (KELLERMAN; 

KINTANAR, 2017). Diante disso, diversos estudos relatam a 

prevalência da erosão dentária em indivíduos portadores de 

doenças psicossomáticas que apresentam refluxo 

gastroesofágico (KANZOW, 2016; LOURENÇO et al., 2018; 

CARVALHO et al., 2016; RUSU et al., 2019). 

Dessa forma, o presente trabalho teve por objetivo 

analisar a associação e prevalência dos fatores intrínsecos na 

etiologia da erosão dentária, com o intuito de identificar as 

modificações nos tecidos dentais, facilitando o seu diagnóstico 

e tratamento. 

 

MATERIAIS E MÉTODO 

 

O presente trabalho consistiu de uma revisão da 

literatura, com uma abordagem teórica do tipo qualitativa e 

descritiva, que enfrentou o tema através de um método analítico 

e dedutivo. As buscas bibliográficas foram realizadas, nas 

seguintes bases de dados: MEDLINE e PubMed. Foram 

utilizados os seguintes descritores: “dental erosion”; “enamel 

erosion”, “etiology”; “intrinsic factors” e “eating disorders”.  

Nesta revisão foram incluídos artigos científicos que 

apresentavam a erosão dentária como assunto principal, em 
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língua inglesa, publicados entre os anos de 2015 à 2019. Foram 

excluídos trabalhos de conferência e resumos.   

Inicialmente, os estudos foram selecionados apenas pelo 

título e resumo. Em seguida, foi realizada a extração dos dados 

e avaliação de qualidade dos estudos, etapas realizadas de 

forma independente e em duplicata, por dois membros da 

equipe de revisão. Por fim, os desentendimentos foram 

resolvidos por meio de discussão e consenso e, em último caso, 

com um terceiro pesquisador, expert na área de cariologia. 

Para organizar as ideias centrais da presente revisão, 

foram determinadas as seguintes seções: (1) definição e 

etiologia da erosão dentária; (2) fatores intrínsecos associados 

à erosão; (3) avaliação e diagnóstico da Erosão e (4) tratamento 

da erosão dental. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

1. EROSÃO DENTÁRIA 

 

A Erosão Dentária (ED) consiste em degradações dos 

tecidos dentários, geralmente o esmalte e a dentina, por um 

processo químico que não envolve bactérias (PICOS; BADEA; 

DUMITRASCU, 2018). Sua etiologia provêm de exposições dos 

elementos dentários a  ácidos que podem ter origem de uma 

fonte intrínseca, extrínseca ou de uma combinação de ambas 

(CARVALHO et al., 2016; FRIESEN et al., 2017; SCHLUETER; 

LUKA, 2018; MOAZZEZ; AUSTIN, 2018; GARRIDO-

MARTÍNEZ, 2019). Vômitos constantes como aqueles 

presentes em pacientes com bulimia, refluxo gastroesofágico e 

todas as fontes de ruminação são consideradas fontes 
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intrínsecas de ácido no meio bucal (KONTAXOPOULOU; 

ALAM, 2015; MONAGAS et al., 2017; MOAZZEZ; AUSTIN, 

2018). 

Em situações onde o elemento dentário fica exposto a 

ácidos, provenientes de fatores extrínsecos ou intrínsecos, uma 

série de acontecimentos podem ser observados até o 

aparecimento da erosão dentária (MOAZZEZ; AUSTIN, 2018). 

O contato dos ácidos com a superfície do dente promove a sua 

difusão através da película adquirida, composta por proteínas e 

glicoproteínas salivares, e, posteriormente, os íons de 

hidrogênio do ácido dissolvem-se nos prismas de esmalte 

(CARVALHO; LUSSI, 2017; DINIZ et al., 2017).  

Inicialmente, observa-se a dissolução da área superficial 

dos prismas que progride para a sua área central e depois áreas 

interprismáticas, culminando, eventualmente, com as regiões 

subsuperficiais (OLIVEIRA, 2017). A progressão desta perda 

estrutural diminui a resistência, em decorrência da degradação 

dos cristais de hidroxiapatita (DIAS, P. 2018). E, com o tecido 

fragilizado, as agressões mecânicas ao tecido, ocasionados 

pela escovação, podem levar a perda do esmalte e exposição 

da dentina, de maneira quase inevitável (GONÇALVES, 2016; 

DIAS, B. 2017) 

A cada ano, observa-se um aumento na prevalência da 

erosão dental (KONTAXOPOULOU; ALAM, 2015; LOURENÇO 

et al., 2018; SCHLUETER; LUKA, 2018). A média atualmente 

destas ocorrências em várias populações foi estimada em 30%, 

com os valores que variam entre 7 à 74% (LOKE et al., 2016; 

MOAZZEZ; AUSTIN, 2018; SCHLUETER; LUKA, 2018). A 

grande variabilidade, encontrada nos estudos de prevalência, 

foram atribuídos a vários fatores, como:  fatores geográficos, 
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idade das amostras, localização dos dentes examinados na 

arcada dentária, e diferenças nos índices utilizados para 

diagnosticar a doença (CARVALHO et al., 2016; SCHLUETER; 

LUKA, 2018).  

O pH salivar pode ser amplamente influenciado pela 

ingestão alimentar, mas também por fatores intrínsecos, como 

regurgitação, taxa de fluxo e capacidade tampão da saliva 

(KONTAXOPOULOU; ALAM, 2015). Normalmente, encontra-se 

um valor de pH em torno de 7.4, com ligeira diminuição durante 

o sono. O pH crítico para a cárie dentária é bem estabelecido e 

está na faixa entre 5.5 a 5.7, visto que valores abaixo desse 

limite iniciam a dissolução do esmalte (LOKE et al., 2016; 

LOURENÇO et al., 2018).  Nos quadros de ED, o pH encontra-

se em torno de 3,8, ou seja, muito inferior ao valor considerado 

crítico para a dissolução do esmalte, o que leva a um rápido 

desgaste tecidual (MACHADO, 2016).  

De acordo com Carvalho et al. (2016) e Lee, Aminian e 

Brunton (2017), a erosão dentária intrínseca pode apresentar 

as seguintes características: 

1. Perda de esmalte e dentina das superfícies 

palatinas dos dentes superiores anteriores, isto é, 

dos incisivos, podendo levar a aparência 

translúcida e até fraturas nas bordas incisais. 

2. Perda de esmalte e dentina das superfícies 

palatinas dos dentes posteriores, 

predominantemente dos molares. 

3. Perda da forma das cúspides dos molares 

posteriores inferiores. Com isso, a dentina que é 

menos resistente a ácidos, fica exposta tornando-

se susceptível a erosão. Consequentemente, 
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aparece uma depressão ou "escavação" na 

superfície do dente que obtém a cor amarela com 

um halo de esmalte branco. 

Ainda, verifica-se que a ED progride mais rapidamente 

nos dentes decíduos em comparação com os dentes 

permanentes, devido a sua camada de esmalte ser mais fina 

(MONAGAS et al., 2017). O diagnóstico precoce da 

desmineralização do esmalte, antes de atingir a dentina, pode 

evitar o seu progresso através de modificações de 

comportamento e dieta, além do uso de terapia 

medicamentosas que podem promover a sua remineralização 

(MORETTO, 2017). No entanto, quando não tratada, a lesão 

pode se tornar irreversível e o quadro levar a alterações 

oclusais, distúrbios alimentares, problemas estéticos, abcessos 

dentários e/ou hipersensibilidade dentária, caso contenha 

dentina exposta (MONAGAS et al., 2017; MOAZZEZ; AUSTIN, 

2018). 

 

2. FATORES INTRÍNSECOS ASSOCIADOS A EROSÃO 

DENTAL 

 

2.1 Doença do refluxo gastroesofágico  

 

O refluxo gastroesofágico é um fenômeno fisiológico, no 

qual o conteúdo gástrico é expelido para o esôfago e 

neutralizado pelos movimentos peristálticos e saliva 

(CARVALHO et al., 2016). A ocorrência desse fenômeno é 

considerada normal, mas quando há um relaxamento 

involuntário do esfíncter esofágico inferior, o qual permite que o 

suco gástrico chegue ao esôfago ou até a cavidade oral, surge 
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a patologia chamada de doença do refluxo gastroesofágico 

(KELLERMAN; KINTANAR, 2017). Em condições normais, 

esse esfíncter permite que a bolo alimentar e a saliva passem 

para o estômago onde será dada a continuação da digestão 

(RAMACHANDRAN; KHAN; VAITHEESWARAN, 2017). 

É sabido que o contato do ácido gástrico com outros 

tecidos do corpo humano, que não os do estômago, pode 

causar complicações como laringite, esôfago de Barret e 

alterações patológicas na cavidade oral (RAMACHANDRAN; 

KHAN; VAITHEESWARAN, 2017). Dessa forma, o Grupo de 

Consenso de Montreal delineou a doença do refluxo 

gastroesofágico em esofágica ou extraesofágica, de acordo 

com as complicações desenvolvidas pelo paciente 

(KELLERMAN; KINTANAR, 2017). 

As doença do tipo esofágica está relacionada com 

agressões no próprio tecido do esôfago e incluem: o refluxo 

esofágico, esôfago de Barret, estenose de refluxo e 

adenocarcinoma esofágico.  Além disso, há pacientes que 

relatam sintomas como regurgitação, azia e dor no peito, 

entretanto tais sintomas nem sempre estão relacionados à 

agressão da mucosa (KELLERMAN; KINTANAR, 2017). As 

manifestações extraesofágicas são representadas por laríngea, 

faríngea, respiratória, sinusal, ouvido médio e alterações bucais 

(RAMACHANDRAN; KHAN; VAITHEESWARAN, 2017).   

A erosão dentária é uma das principais consequências 

extraesofágicas da doença do refluxo gastroesofágico, sendo 

este um fator intrínseco para formação da lesão (CARVALHO 

et al., 2016). As lesões são predominantemente encontradas 

nas faces palatina e lingual dos elementos dentários (PICOS et 

al., 2018). Tendo em vista o aumento da incidência da doença 
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do refluxo gastroesofágico, estudos foram desenvolvidos a fim 

de se averiguar a associação entre essa patologia e a erosão 

dentária (CHOCKATTU et al., 2018; RAMACHANDRAN; KHAN; 

VAITHEESWARAN, 2017).  

Em um levantamento bibliográfico feito por Picos et al. 

(2018), foi observado uma associação positiva entre a doença 

do refluxo gastroesofágico e a erosão dentária, na qual foi 

relatado uma prevalência de lesões em 48,81% dos pacientes 

com essa doença. No grupo controle, sem a doença presente, 

a erosão foi encontrada em 20,48% da amostra. Esse achado 

corrobora o estudo de Vinesh et al. (2016), que encontrou 

erosão em 44% dos pacientes com a doença do refluxo 

esofágico.   

Assim, diante dos achados, verificou-se uma associação 

positiva entre a presença da doença do refluxo gastroesofágico 

e a erosão dentária (VINESH et al, 2016; PICOS et al, 2018).  

2.2 Bulimia nervosa  

A bulimia é definida como um transtorno alimentar que 

afeta de 1 a 2% da população, acometendo principalmente 

mulheres entre os 20 e 40 anos (ARAÚJO, 2018). Os bulímicos 

tem a característica de estarem em constante busca de um 

corpo perfeito, onde a magreza se torna o pilar para a conquista 

da beleza e juventude (MOAZZEZ; AUSTIN, 2018; ARAÚJO, 

2018).    

Os problemas de saúde bucal que acometem os 

pacientes bulímicos são a erosão dentária, a cárie dentária e a 

xerostomia (SILVERSTEIN et al., 2019). Apesar desses 

pacientes terem o hábito de ingerir bebidas ácidas como chás 

de ervas, refrigerantes e vinagre de maçã, uma das principais 
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causas para o surgimento das lesões de ED está relacionado 

com prática do vômito auto-induzido (SCHLUETER; LUKA, 

2018). 

Assim, de acordo com Lourenço et al. (2018), pacientes 

que realizam a prática de vômito auto-induzido tiveram 5,5 

vezes mais chances de apresentar erosão dentária do que as 

pessoas saudáveis. Este fato demonstrou que a exposição ao 

ácido gástrico, de pH médio de 2,9, pode afetar, severamente, 

a superfície dos dentes, visto que se apresenta muito abaixo do 

pH crítico para o esmalte (5,5), conforme relatado por Moura 

(2017). 

As lesões de erosão, mais comumente encontradas em 

pacientes bulímicos, sejam em esmalte ou em dentina, foram, 

predominantemente, nas superfícies palatinas, oclusais e 

vestibulares. As lesões mais graves foram visualizadas, com 

maior frequência, nas superfícies oclusais de molares inferiores 

seguidos pelas palatinas dos incisivos (KHAIRNAR;  

WADGAVE; KHAIRNAR, 2017; MOAZZEZ; AUSTIN, 2018). 

 

2.3 Ruminação  

 

A ruminação acontece quando se tem uma regurgitação 

forçada da comida ingerida recentemente, devido a uma 

reversão do gradiente de pressão esofagogástrica 

(SCARAMUCCI, 2015). O desconforto abdominal, a azia ou as 

náuseas, podem ou não estarem associadas a este distúrbio, 

embora cerca de metade das crianças com ruminação 

apresentem sintomas de dispepsia. O diagnóstico é 

frequentemente feito baseado nos sintomas apresentados pelo 

paciente (MONAGAS et al, 2017). Ainda, de acordo com o autor 
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acima, dos pacientes identificados com síndrome de ruminação, 

23 (77%) apresentaram ED, enquanto que os que não tinham a 

patologia, apenas 4 (13%) tiveram erosão. Estes achados 

demonstraram que síndrome de ruminação apresentou 

associação com a erosão dentária. 

O tratamento da síndrome da ruminação é feito através 

da terapia comportamental, utilizando-se técnicas de respiração 

diafragmática e educativas (ABSAH et al., 2017). 

 

2.4 Uso crônico de álcool  

 

           O alcoolismo é um transtorno, decorrente do alto 

consumo de bebidas alcóolicas, que leva a complicações 

clínicas, cardiovasculares, neoplasias e/ou distúrbios gástricos, 

podendo ser fatais (KANZOW, 2016; KHAIRNAR; WADGAVE; 

KHAIRNAR, 2017). O seu grande impacto na saúde bucal está 

relacionado ao desenvolvimento de patologias como a cárie, a 

doença periodontal, o câncer e/ou a erosão dental 

(PEYCHEVA; BOTEVA, 2016; ADAYONFO et al., 2019).  

Nesse contexto, as bebidas alcóolicas, por apresentarem 

natureza ácida, induzem a desordens gástricas, como refluxo 

gastroesofágico e vômitos (ZANATTA et al., 2016), aumentam 

os mecanismos de degradação e os efeitos diretos e indiretos 

do etanol nos sistemas orgânicos (KHAIRNAR; WADGAVE; 

KHAIRNAR, 2017). Os ácidos quando em contato com o tecido 

dental mineralizado interagem com os seus íons minerais e 

promovem uma desmineralização subsuperficial, o que deixa a 

superfície amolecida e susceptível à erosão (ZANATTA et al., 

2016). O padrão e a localização de desgaste das superfícies 

dentárias, faces palatina e lingual, sugerem que o ácido é de 
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origem gástrica, decorrente de refluxo e/ou regurgitação 

(PEYCHEVA; BOTEVA, 2016; KHAIRNAR; WADGAVE; 

KHAIRNAR, 2017).   

Além disso, o estudo de Kanzow (2016) relata uma 

tendência a ingestão de outras bebidas ácidas, como 

refrigerantes, associadas ao consumo do álcool, introduzindo 

fatores extrínsecos ao desenvolvimento da erosão. No entanto, 

a severidade das lesões tem relação direta e dependente da 

frequência de regurgitação ou refluxo do ácido gástrico. 

 

2.5 Anorexia nervosa  

 

A anorexia nervosa é um distúrbio alimentar 

caracterizado por excessiva perda de peso, com massa 

corporal abaixo de 17,5 Kg/m². Essa doença pode ocorrer de 

duas formas: restritiva ou purgativa. Na restritiva, o próprio 

indivíduo limita de forma exagerada sua dieta e pratica 

exercícios físicos de forma exaustiva. O tipo purgativo, por sua 

vez, tem como características o uso de laxantes, diuréticos, 

inibidores de apetite e vômito forçado. As consequências 

dessas ações maléficas ao corpo chegam até a cavidade bucal, 

onde é possível encontrar abrasão dental, hipersensibilidade 

dentinária, xerostomia, doença periodontal e erosão dentária 

(LOURENÇO et al., 2018; SILVERSTEIN, 2019).  

Os distúrbios alimentares são doenças consideradas 

psico-sociais, as quais afetam adultos e adolescentes. Essas 

desordens podem afetar a qualidade de vida do indivíduo e 

causar outros problemas de saúde, a saber de diabetes, 

falência cardíaca, distúrbios endócrinos e visão distorcida da 

sua imagem corporal (SILVERSTEIN, 2019). 
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O estudo de caso-controle desenvolvido por Lourenço et 

al. (2018), realizado em pacientes com distúrbios alimentares, 

observou uma prevalência de erosão elevada nestes pacientes, 

especialmente quando correlacionadas com vômitos 

recorrentes. Este fato, confirma os achados anteriores, já 

relatados, de que o vômito é responsável pelo ataque químico 

que provoca a desmineralização dentária, especialmente nas 

superfícies desprotegidas pela língua, acometendo as 

superfícies palatinas dos dentes superiores e oclusais dos 

molares inferiores (MOAZZEZ; AUSTIN, 2018). 

 

3. AVALIAÇÃO E DIAGNÓSTICO DA EROSÃO 

 

A avaliação e diagnóstico da perda de superfície 

dentária, decorrente da erosão dentária intrínseca, é um 

procedimento simples e rápido. A utilização de uma espátula 

que possa retrair as bochechas e os lábios, fornece o acesso 

necessário para avaliação dos dentes (LEE; AMINIAN; 

BRUNTON, 2017). Os pacientes que possuem um histórico de 

algum distúrbio alimentar ou doença de refluxo gastroesofágico, 

quando são observados desgastes nas superfícies dentais, 

representam indicativo de erosão dentária intrínseca 

(GARRIDO-MARTÍNEZ, 2019).  

A detecção precoce dos sinais indicativos de erosão pelo 

cirurgião dentista é fundamental para evitar o desenvolvimento 

de lesões irreversíveis (CARVALHO et al., 2016; BASSIOUNY, 

2017). Ainda, a anamnese do paciente pode ajudar na 

descoberta de processo erosivo dentário intrínseco ao ser 

questionado se os seus dentes são sensíveis a estímulos frios 

e/ou doces. Uma resposta positiva indica que a erosão dentária 
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intrínseca está, provavelmente, ativa. Enquanto que uma 

resposta negativa, com a presença de um padrão de desgaste 

indicativo de erosão dentária intrínseca e manchas na 

superfície, aponta para uma lesão inativa (LEE; AMINIAN; 

BRUNTON, 2017). 

Um rápido e eficaz diagnóstico possibilita um 

encaminhamento imediato, permitindo que medidas 

preventivas sejam implementadas e o número de tratamentos 

odontológicos reduzidos (KONTAXOPOULOU; ALAM, 2015). 

As conseqüências do encaminhamento tardio podem resultar 

em um tratamento complexo, necessário para restaurar a saúde 

bucal e sua função, podendo levar a perda precoce do elemento 

dentário (MOAZZEZ; AUSTIN, 2018). 

 

4. TRATAMENTO DA EROSÃO DENTÁRIA 

 

O tratamento da erosão dentária requer inicialmente, um 

exame clínico e uma investigação do histórico do paciente, a 

fim de serem identificados os possíveis fatores de risco 

(SILVERSTEIN et al., 2019). A consulta ao histórico médico do 

paciente prevê um levantamento sobre a presença de doenças 

ou complicações, questões sobre sua dieta (frequência de 

consumo de bebidas ácidas, por exemplo) e fatores ambientais 

(KONTAXOPOULOU; ALAM, 2015; KANZOW, 2016).  No 

exame clínico, podem ser usados índices que determinam a 

presença ou não de erosão, como o Basic Erosion Wear 

Examination (BEWE index) ou Exame Básico de Erosão 

Dentária (MARTÍNEZ et al., 2019). 

O diagnóstico correto, a prevenção e tratamentos 

minimamente invasivos, nos estágios iniciais, são fundamentais 
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para o sucesso futuro, fornecendo uma melhor qualidade de 

vida e manutenção dos dentes na cavidade oral (MOAZZEZ; 

AUSTIN, 2018). Para tanto, na presença das lesões de erosão 

de etiologia intrínseca, o encaminhamento e avaliação 

multidisciplinar é fundamental, a fim de que seja tratado não só 

a erosão dentária, como também o seu fator etiológico (doença 

gastroesofágico, distúrbios alimentares e/ou uso abusivo do 

álcool), como relata Carvalho et al. (2016). O paciente passa a 

ser acompanhado pelo cirurgião dentista, pelo 

gastroenterologista, pelo psiquiatra ou outro profissional capaz 

de ajudá-lo a sanar essa disfunção na tentativa de previnir uma 

destruição mais intensa do tecidos dentários (PICOS et al., 

2014; O’TOOLE; BARTLETT; MOAZZEZ, 2016).    

 A prevenção inclui medidas de aconselhamento como: 

não escovar os dentes após um episódio de refluxo, vômito ou 

ingestão de comida ácida; controlar o consumo de bebidas 

ácidas; evitar se alimentar pelo menos 2 horas antes dormir, 

usar uma escova de dente macia e dentifrícios fluoretados, 

entre outros conselhos (PICOS et al., 2014). 

O recurso terapêutico a ser utilizado (prevenção, 

restauração e reconstrução), após a confirmação do 

diagnóstico das lesões de erosão na cavidade bucal, deve ser 

estabelecido de acordo com o grau de comprometimento do 

elemento dentário em questão e pela presença de 

hipersensibilidade. Assim, diversos produtos contendo flúor 

podem ser utilizados (O’TOOLE; BARTLETT; MOAZZEZ, 

2016), bem como adesivos dentinários e selantes de fissuras, 

nos tratamentos menos invasivos, e restaurações de resina 

composta, para os casos mais complexos. Ainda, em casos 

mais complicados, faz-se necessário o ajuste oclusal e da 
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https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Austin%20R%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=29495022
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dimensão vertical, com restauração de diversos elementos 

dentários (MOAZZEZ; AUSTIN, 2018). 

 

CONCLUSÃO 

 

Diante dos achados apresentados, pode-se concluir que 

a erosão dentária apresentou uma conexão com os distúrbios 

alimentares e o alcoolismo. A localização e aspectos das lesões 

são características das superfícies palatina, dos dentes 

anteriores, e oclusal, dos dentes posteriores. O pH do meio 

bucal, associado a estas patologias, em torno de 3,8, é inferior 

ao considerado crítico para a dissolução do esmalte (5,5), e, por 

isso, o mesmo pode ser facilmente destruído. O diagnóstico 

precoce implica em tratamentos menos invasivos, menos 

custosos e de curta duração, fundamentais para a obtenção de 

uma boa qualidade de vida. O tratamento é multidisciplinar e 

dependendo da complexidade das lesões, podem ser utilizados 

diversos produtos e/ou restaurações com material adesivo.  

Dados de prevalência da erosão, associados aos fatores 

etiológicos intrínsecos, são pouco divulgados em todo o mundo. 

O papel do cirurgião dentista é imprescindível no diagnóstico e 

identificação precoce dos fatores de risco, visto que muitas 

vezes as manifestações da doença são silenciosas. 
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RESUMO: Um procedimento restaurador estético requer 
previsibilidade quanto ao seu resultado final, com a finalidade 
de nortear o clínico com relação às fases seguintes para a sua 
confecção. Inspirados nessa exigência, vêm sendo elaborados, 
constantemente, novas técnicas e instrumentos 
computadorizados, que auxiliam o planejamento e permitem 
tanto ao clínico quanto ao paciente uma percepção mais clara 
do procedimento que será realizado. Objetiva-se, por meio 
desse trabalho de revisão literária, compreender melhor a 
importância da utilização do ensaio restaurador (mockup) e do 
planejamento digital por meio do Digital Smile Design (DSD), 
durante a realização de um procedimento restaurador estético, 
ressaltando aspectos como a execução das técnicas, os 
materiais utilizados, bem como indicações, contra-indicações, 
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vantagens e desvantagens. Foi realizada uma busca 
bibliográfica nas principais bases de dados eletrônicos, 
obtendo-se artigos de pesquisa, revisão, e ainda relatos de 
caso, a partir dos descritores: Sorriso (Smile); Planejamento 
(Planning); Estética (Aesthetics); Design (Design); Restauração 
(Restorations), publicados entre os anos de 2015 a 2019. 
Conclui-se que ambas as ferramentas proporcionam resultados 
mais satisfatórios e condizentes com as expectativas dos 
pacientes, além de permitir ao clínico, maior previsibilidade 
durante a elaboração dos seus tratamentos e redução do 
número de ajustes intra-orais desnecessários. Todavia, o 
mockup sobressaindo-se, pelo fato de ser mais palpável e 
conseguir mostrar-se de uma forma tridimensional, além de 
dispensar a utilização de softwares sofisticados. 
 
Palavras-chave: Sorriso. Planejamento. Estética.  
 
INTRODUÇÃO 

A percepção estética é algo bastante subjetivo, podendo 

a opinião do clínico, com relação à avaliação estética do sorriso, 

divergir da opinião e expectativas do paciente frente ao 

resultado final do tratamento proposto (VIDAL, 2018). Nesse 

sentido, todo tratamento odontológico estético deve ser 

precedido por um planejamento que entre em consenso com as 

necessidades estéticas, funcionais e emocionais do paciente 

(SANTOS 2018). 

O planejamento digital do sorriso configura-se como uma 

ferramenta bastante plausível na tentativa de melhorar a 

relação profissional-paciente, uma vez que torna 

possíveltransfigurar um planejamento que seria apenas 

explicado verbalmente, em um plano de tratamento mais 

palpável, a partir do qual, o paciente conseguirá compreender 
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de forma mais objetiva, como será o resultado final do 

procedimento a ser realizado (MORAES, 2016). 

 Ademais, este planejamento digital também favorece a 

comunicação entre dentista-protético, uma vez que, tendo 

acesso a essa tecnologia, o protético será melhor orientado 

com relação ao modo de como o enceramento deve ser 

realizado para chegar ao resultado esperado, minimizando 

significativamente, as chances de insatisfação por parte do 

paciente (MORAES, 2016). 

Contudo, o planejamento do sorriso, por meio do 

programa DSD, baseia-se no desenho de linhas de referência 

e formas, sobre fotografias digitais extra e intra-orais, em uma 

sequência predeterminada, expandindo a visualização 

diagnóstica e auxiliando a equipe profissional na avaliação das 

limitações e fatores de risco particulares de cada caso clínico, 

incluindo assimetrias, desarmonias e divergências dos 

princípios estéticos (VIDAL, 2018). 

Além de tornar mais simples e dinâmica a apresentação 

dos possíveis planos de tratamento para o paciente, o DSD 

torna possível a comparação das fotos iniciais com as fotos 

executadas após o resultado final do tratamento, evidenciando 

os ganhos nos aspectos estéticos, possibilitando ainda mais 

satisfação para o paciente ao ver que o objetivo proposto foi 

alcançado (MORAES, 2016). 

O ensaio restaurador mockupéconfeccionado a partir do 

enceramento diagnóstico, que por sua vez, contém as 

modificações propostas pelo DSD. O mockup é 

confeccionadocomsilicona, podendo ser preenchido com resina 

acrílica, resina composta fotopolimerizável ou bisacrílica, para 

posteriormente, ser levado em posição sobre a região a ser 
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restaurada, mimetizando o resultado estético e funcional final 

do procedimento que será realizado (MORAES, 2016). 

Ante o exposto, o presente artigo, objetiva discorrer 

sobre a importância do ensaio restaurador mockup e do 

planejamento digital do sorriso por meio do programa de 

computador DSD, na obtenção de um resultado estético 

previsível ao final de um procedimento restaurador 

odontológico. O artigo irar enfatizar osaspectos técnicos, 

materiais utilizados, bem como indicações, contra-indicações, 

vantagens e desvantagens. 

 

MATERIAIS E MÉTODOS 

 

Foi realizada uma revisão de literatura, através de um 

levantamento bibliográfico nas principais bases de dados 

online, PubMed (MedLine), Latin American andCaribbean 

Health Sciences (LILACS) e ScientificElectronic Library Online 

(SciELO), selecionando artigos de pesquisa, revisão, e ainda 

relatos de caso, a partir dos descritores: Sorriso (Smile); 

Planejamento (Planning); Estética (Aesthetics); Design 

(Design); Restauração (Restorations). Foi inserido ainda, um 

livro, considerado relevante para o estudo. Como critérios de 

inclusão, os trabalhos deveriam ser publicados ou revisados no 

período de 2015 a 2019, se encontrarem disponíveis 

completamente, apresentando metodologia detalhada e 

temática coerente com a qual o trabalho se refere. Nesse 

sentido, foram descartados os trabalhos que não se 

encaixavam dentro dos parâmetros descritos.  
 

 



ENSAIO RESTAURADOR (MOCK UP) E PLANEJAMENTO DIGITAL POR MEIO 

DO DIGITAL SMILE DESIGN (DSD) NA BUSCA POR PROCEDIMENTOS 

ODONTOLÓGICOS ESTÉTICOS DE EXCELÊNCIA: REVISÃO DE LITERATURA 

 

888 
 

REVISÃO DE LITERATURA 

 

1. ESTÉTICA 

Okida et al. (2016), definiram estética como a apreciação 

da beleza ou a combinação de qualidades que proporcionam 

intenso prazer aos sentidos, aos conjuntos intelectuais e 

morais. Contudo, em uma primeira instância, é importante 

conceituar que a “beleza” envolve equilíbrio e harmonia com 

aquilo que é mais próximo do natural. 

O sorriso é tido como uma das expressões faciais mais 

relevantes, sendo essencialmente importante para expressar 

sentimentos de apreciação, amizade e concordância (SANTOS, 

2018; SANTOS, 2017; ALVES, 2016). Acredita-se que um 

sorriso harmonioso amplia a aceitação do indivíduo na 

sociedade, uma vez que beneficia a primeira impressão, gerada 

no relacionamento interpessoal (SANTOS, 2018; ALVES, 

2016). Quando se trata da estética do sorriso, devem ser 

levados em consideração, aspectos como cor, forma, textura, 

alinhamento dentário e contorno gengival, assim como a 

relação destes com a face (MEEREIS, 2016). 

Devido à crescente busca por um sorriso bonito e 

harmonioso, inúmeras pesquisas vêm sendo realizadas na 

tentativa de descobrir novas técnicas e materiais, bem como 

melhorar as propriedades daqueles já existentes no mercado 

odontológico. Contudo, dentre os materiais restauradores 

atuais, com excelentes características estéticas e funcionais, 

que apresentam também, os melhores resultados clínicos a 

longo prazo, os sistemas cerâmicos vêm ganhando destaque 

(SANTOS, 2018; MEEREIS, 2016; MORAES, 2016; CATTONI, 

2016). 
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 Objetivando melhorar a atratividade do sorriso, é 

necessário que os clínicos realizem cautelosas avaliações, 

odontológica e facial, nas quais, deverão ser analisados o 

sorriso e o rosto de maneira objetiva e padronizada, abordando 

fatores de insatisfação e preocupação para o paciente (OMAR, 

2018). Além disso, a compreensão das exigências estéticas do 

paciente, assim como das possíveis medidas de solução torna-

se fundamental, antes de iniciar qualquer tratamento 

(PEREIRA, 2017). 

 

2.  ANÁLISE ESTÉTICA 

 Durante esse tipo de análise, devem ser incluídos 

alguns critérios, considerados fundamentais, relacionados a 

estética facial, dentogengival e dentária (OMAR, 2018). 

Tratando-se do sorriso, especificamente, alguns planos e linhas 

de referência são adotados durante a reconstrução das 

estruturas dentais, com a finalidade de padronizar e/ou refinar 

a estética do procedimento (SANTOS, 2018). 

 No plano horizontal são tomadas como referências a 

linha interpupilar, que passa pelo centro dos olhos e a linha da 

comissura labial, que por sua vez, percorre da extremidade de 

uma comissura à outra. Essas linhas devem estar paralelas ao 

solo, contribuindo para a definição do paralelismo oclusal, do 

plano incisal e do contorno gengival (SANTOS, 2018; OMAR, 

2018). Com relação ao plano vertical, a referência é a linha 

média facial, definida pelos pontos que unem a glabela, a ponta 

do nariz, o filtro e o mento (SANTOS, 2018; SANTOS, 2017; 

MORAES, 2016). 

 A bordaincisal dos dentes superiores anteriores deve 

acompanhar a curvatura do lábio inferior, para que exista um 
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equilíbrio estético. Além disso, durante o repouso dos lábios, os 

bordos incisais dos incisivos centrais superiores devem estar 

localizados no vermelhão do lábio inferior, para que exista um 

selamento labial adequado e sem esforço (SANTOS, 2018). 

 As linhas do sorriso devem ser analisadas para o 

correto planejamento da exposição adequada dos elementos 

dentais, podendo ser classificadas em: alta, quando os incisivos 

são totalmente expostos, exibindo-se ainda, boa parte dos 

tecidos gengivais; média, quando há exposição dos incisivos e 

das papilas gengivais; e baixa, quando os incisivos não são 

totalmente expostos e os tecidos gengivais não são aparentes 

(SANTOS, 2018; SILVA, LUND, 2016). 

 A largura do sorriso e o corredor bucal também devem 

ser observados (SANTOS, 2018; COACHMAN, 2017), uma vez 

que a existência de um corredor bucal adequado é responsável 

pela progressão do sorriso, e o seu preenchimento excessivo, 

devido à largura demasiada do sorriso, gera a impressão de que 

o paciente apresenta dentes a mais na boca. Além disso, é 

preciso avaliar, o posicionamento e a simetria entre os 

elementos dentais e a sua forma (SANTOS, 2018). 

 O formato dos dentes também exerce influência sobre 

a harmonia do sorriso, podendo torná-lo mais ou menos 

atraente. Os incisivos centrais superiores podem apresentar 

três formas: triangular, quadrada e a ovóide, assim como o 

formato do rosto. A literatura tem apontado uma certa 

correlação entre o formato facial e o comprimento dos incisivos 

centrais superiores. Dessa maneira, os procedimentos 

restauradores odontológicos também devem levar em 

consideração o formato facial, e não apenas os princípios 

estéticos referentes aos dentes (COSTA, 2017).  
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 Durante o planejamento e a realização dos 

procedimentos estéticos, o clínico deve levar em consideração 

ainda, aspectos como idade, sexo e cor da pele, uma vez que 

esses três elementos são essenciais para obter sucesso e 

trazer harmonia facial (COSTA, 2017). 

 Contudo, para se realizar um correto diagnóstico 

estético torna-se imprescindível a utilização de alguns aparatos 

tecnológicos, tais como fotografias, radiografias e modelos de 

gesso, além da consulta com o paciente (SANTOS, 2018). 

 

3. PLANEJAMENTO DIGITAL POR MEIO DO PROGRAMA 

DIGITAL SMILE DESIGN - DSD 

 Atualmente, vêm sendo criados, constantemente, 

novos softwares digitais que proporcionam maior previsibilidade 

clínica ao cirurgião-dentista. Tais aparatos tecnológicos, 

ganham, cada vez mais, espaço nos consultórios 

odontológicos, uma vez que possibilitam a confecção de 

desenhos do sorriso antes do clínico iniciar o tratamento no 

paciente. Além disso, essas novas alternativas, configuram-se, 

como excelentes maneiras de promover segurança aos 

pacientes que encontram-se indecisos quanto ao procedimento 

estético (MONTEIRO et al., 2016).    

 O planejamento digital envolve a sobreposição de 

linhas e desenhos digitais nas fotos da face e intraorais de um 

determinado paciente, seguindo uma sequência específica, de 

forma que a relação estética entre dentes, gengiva, sorriso e 

face possa ser avaliada mais satisfatoriamente (SANTOS, 

2018; MEEREIS, 2016; MORAES, 2016; MORITA, 2016).   

O DSD é um exemplo dessas tecnologias. Trata-se de 

um programa computadorizado, a partir da qual, poderá ser 
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feito o planejamento digital do sorriso, fornecendo ao paciente, 

previsibilidade com relação ao tratamento proposto, facilitando 

a sua compreensão e permitindo sua análise crítica e 

participação ativa durante a fase de planejamento (MEEREIS, 

2016). 

São necessárias, para o planejamento digital utilizando 

o DSD, apenas três fotos frontais do paciente: foto da face com 

sorriso amplo e dentes entreabertos, foto da face em repouso e 

foto intra-oral do arco superior, que serão posteriormente, 

transferidas para um computador que permita o emprego do 

software, e dessa forma, as edições das imagens possam ser 

realizadas (SANTOS, 2018; MEEREIS, 2016). 

O esboço final do sorriso promove a comparação entre 

a situação pré-operatória e o design dental ideal, servindo ainda 

como um guia para o enceramento diagnóstico e, 

consequentemente, mock-up (MEEREIS, 2016; MORAES, 

2016). As imagens digitais permitem que os pacientes, além de 

visualizar o resultado final esperado, tomem conhecimento da 

sua atual condição de saúde bucal (GARCIA, 2018). 

Como vantagens do DSD, podem ser mencionadas, a 

ampliação da visão diagnóstica e a melhor capacidade de medir 

limitações e fatores de risco como assimetrias, desarmonias e 

violações dos princípios estéticos (SANTOS, 2018). Dessa 

maneira, determinar a técnica restauradora mais apropriada 

torna-se mais fácil, uma vez identificado o problema e 

visualizada a solução mais eficaz (SANTOS, 2018; PIMENTEL, 

2015). 

Dispositivos simples comosmartfones podem ser 

empregados para o registro fotográfico do paciente, desde que 

o enquadramento e zoom estejam adequadamente ajustados 
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para o rosto e a exposição ideal e foco ajustados para o sorriso. 

Boas condições de iluminação também são fundamentais e 

podem ser reproduzidas por meio de painéis de LED. Em 

contrapartida, fotografias inadequadas podem distorcer a 

imagem de referência, resultando em um diagnóstico e um 

planejamento, incorretos (COACHMAN, 2017). 

 Contudo, apesar de configurar-se como um programa 

de simples execução, com mínimos requisitos com relação à 

softwares e equipamentos, faz-se necessário, ainda, certo 

treinamento por parte dos profissionais que almejam usufruir do 

DSD, representando, dessa maneira, uma desvantagem dessa 

tecnologia (GARCIA, 2018). 

Além do DSD, vários programas estão disponíveis para 

dentistas. Diversos aplicativos vêm sendo desenvolvidos com o 

intuito de facilitar o dia a dia dos clínicos, como é o caso do 

aplicativo SmileGuideTouch para iPads, lançado pela Apple, 

visando auxiliar nas tarefas cotidianas dos mesmos (NETO et 

al., 2015). 

 

4. PLANEJAMENTO DIGITAL UTILIZANDO O DSD 

4.1. A primeira etapa consiste em abrir um slide no Power 

point ou Keynotee inserir duas linhas (uma vertical e uma 

horizontal) no centro do slide, formando uma cruz (SANTOS, 

2018; SANTOS, 2017). 

 

4.2. Na segunda etapa, a foto da face inteira com os 

dentes entreabertos deve ser posicionada por trás da cruz no 

slide, a fim de formar o arco facial digital (SANTOS, 2018; 

SANTOS, 2017; MORAES, 2016). Esta cruz terá como primeira 
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referência do plano horizontal a linha interpupilar. A linha média 

facial, por sua vez, será traçada de acordo com algumas 

estruturas faciais, tais como a glabela, o nariz e o queixo 

(SANTOS, 2017; MORAES, 2016). 

 

4.3. Na terceira etapa deve ser feita mais uma linha 

horizontal, agora sobre a boca, com o intuito de possibilitar uma 

análise inicial entre a relação das linhas faciais com o sorriso, e 

também fazer uma avaliação entre linha média e o plano 

oclusal(MORAES, 2016). 

 

4.4. Na quarta etapa, a imagem intraoral deve ser 

sobreposta à facial, sendo o seu tamanho ajustado até se 

adaptar precisamente sobre a imagem facial e às linhas já 

determinadas anteriormente (MORAES, 2016). 

 

4.5. Na quinta etapa deve ser feita a transferência da 

cruz facial para a imagem intraoral, onde 3 linhas de 

transferência são utilizadas para transferir as linhas faciais para 

a foto intraoral, o que permitirá uma análise dentogengival 

efetiva em relação à face (MORAES, 2016; SANTOS, 2018, 

SANTOS, 2017). As linhas de transferência são: 

- Linha 1: traçada a partir da ponta de cúspide de um 

canino para a ponta do canino contralateral (SANTOS, 2017; 

MORAES, 2016). 

 

 - Linha 2: traçada a partir do meio da borda incisal de 

um central para o meio da borda incisal do outro central 

(SANTOS, 2017; MORAES, 2016). 
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 - Linha 3: traçada através da linha média dentária, a 

partir da ponta da papila incisiva do vão de janela (SANTOS, 

2017; MORAES, 2016). 

 

Dessa forma, a linha 1 irá orientar o tamanho e inclinação 

dentária; a linha 2 orientará a posição da borda incisal e a linha 

3, as guias da posição mediana (MORAES, 2016). 

 

4.6. Na sexta etapa, deve ser medida a proporção largura 

x altura dos incisivos centrais no slide, utilizando um retângulo 

sobre suas bordas incisais (SANTOS, 2018; MORAES, 2016). 

Seguindo para os outros dentes anteriores, deve ser utilizada a 

proporção áurea, para determinar uma proporção harmônica 

entre eles (MORAES, 2016). 

 

4.7. Na sétima etapa, deve ser realizado o contorno dos 

dentes, inserindo as alterações desejadas, de acordo com a 

proporção e melhor estética dento-gengival, corrigindo a 

relação entre os dentes e a linha sorriso, discrepâncias entre 

linha média facial e dental, linha média e plano oclusal e 

desarmonia dos tecidos moles, bem como, planejando a 

relação entre tecidos moles e dentes, alturas das papilas, níveis 

de margem gengival, desenho da borda incisal, eixo do dente, 

projetando-se um uma nova forma do sorriso (SANTOS, 2018; 

MORAES, 2016). 

 

4.8. Na oitava etapa deve ser utilizada a régua digital 

para transferir para as fotos digitais o tamanho real dos dentes, 

que foram medidos diretamente no modelo de gesso do 

paciente, e também para saber a medida exata de todas as 
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alterações feitas após o desenho (MORAES, 2016; MORITA, 

2016). 

 

4.9. A nona etapa consiste no uso de um compasso de 

ponta seca, por meio do qual, serão medidas e comparadas 

com total exatidão, as alterações feitas na foto inicial e na foto 

final, para que posteriormente, essas medidas sejam 

transferidas para o modelo de gesso, no qual serão realizadas 

marcações com um lápis grafite, para guiar com precisão a 

confecção do enceramento diagnóstico, feito pelo protético, e 

assim, evitar problemas de desvio da linha média e inclinação 

do plano oclusal (SANTOS, 2018; MORAES, 2016). 

 

5. ENCERAMENTO 

O enceramento diagnóstico consiste na representação 

dos dentes por meio de cera em um modelo de estudo em 

gesso, tendo como finalidade: analisar a futura forma anatômica 

dos dentes que passarão por procedimentos restauradores; 

ajudar visualmente durante a realização do preparo dentário; e 

ilustrar para o paciente como será o resultado final das 

restaurações, configurando-se como uma ferramenta de 

previsibilidade, que aumenta significativamente as chances de 

sucesso do procedimento restaurador estético (VIDAL, 2018; 

SANTOS, 2018). 

Quando bem confeccionado, o enceramento diagnóstico 

pode ser utilizado como meio de comunicação entre o clínico, o 

técnico e o paciente, ilustrando de forma tridimensional, o 

planejamento, permitindo que modificações sejam feitas, caso 

necessário (VIDAL, 2018). Adicionalmente, os enceramentos, 

permitem a confecção de restaurações provisórias e peças 
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definitivas, apresentando como vantagens, a obtenção de 

novos contatos oclusais estáticos e a determinação da forma e 

orientação dos dentes (SANTOS, 2018). 

Contudo, devem ser incluídos nos enceramentos, todos 

os elementos almejados na construção de um novo sorriso: 

proporção dentária, inclinação axial, zênite gengival, pontos de 

contato, bordos incisais e arquitetura gengival (SANTOS, 2018). 

O enceramento diagnóstico pode ser realizado pela 

técnica aditiva, em modelo de gesso, semque qualquer 

desgaste seja realizado, apenas acrescentando cera até que a 

forma dental desejada seja obtida. É preferível que a cera 

utilizada seja de coloração diferente do gesso para auxiliar na 

visualização. A plastificação deste materialpara um correto 

escoamento e adaptação ao modelo, ocorre entre 54°C e 60°C. 

Contudo, as camadas sucessivas são esculpidas sem 

lascamento ou descamação (BARATIERI 2015). 

Durante os processos de planejamento digital e 

enceramento diagnóstico, é necessário considerar, em 

especial, três fatores responsáveis por um sorriso harmônico e 

agradável: linha média simétrica, proporção regressiva oriunda 

das curvaturas dento alveolares do arco dentário e dominância 

dos incisivos centrais, para que se consiga um excelente 

desempenho clínico ao final do procedimento restaurador 

estético (GRECO 2015). 

 

6. ENSAIO RESTAURADOR- mockup 

O mock-up consiste na confecção de um modelo acrílico 

diretamente na boca do paciente ou indiretamente fabricado em 

laboratório, utilizando resina autopolimerizável moldada sobre 
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as superfícies dentais não preparadas. Pode ser realizado em 

resina composta ou acrílica. Caso o dentista pretenda que o 

paciente use o mock-up por um longo período de tempo, este 

deve ser realizado em compósito. Caso contrário, deverá usar 

a resina acrílica, por ser um material com maior facilidade de 

uso para esse fim. No entanto, o acrílico tem um alto potencial 

de desgaste, sendo o seu uso limitado a um curto período de 

tempo (MENESES 2015).  

São vários, os tipos de mockup diagnóstico, cada um 

apresentando sua função específica: mockup preliminar, 

mockup secundário, mockup removível e mockup provisório. O 

mockup secundário, por sua vez, é feito após o enceramento 

diagnóstico e reproduz intraoralmente o enceramento 

confeccionado pelo laboratório, a partir do qual, o paciente 

poderá avaliar e opinar com relação ao resultado final, 

previamente à realização do procedimento propriamente dito 

(SANTOS, 2018; NETO, 2018; PEREIRA, 2017).  

O ensaio restaurador (mockup) apresenta menor risco 

biológico, excelentes resultados estéticos e funcionais, 

exposição de várias opções terapêuticas, simulação do 

resultado estético e avaliação prévia da aceitação do paciente 

(SANTOS, 2018). Representam vantagens, domock-up, 

também, aspectos como o fato de não ser requisitado um 

software sofisticado ou imagem digital; um tempo clínico 

mínimo para a realização da técnica e ótima adaptação 

imediata à superfície do dente, sem a necessidade de grandes 

ajustes (NETO et al., 2015). 

O mockuppoderá ser utilizado quando a reabilitação 

estética compreender alterações de forma, comprimento ou 

posição do dente no arco, sendo válido principalmente nas 
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situações que requerem apenas um aumento do volume dental, 

como por exemplo, fechamento de diastemas, dentes conóides 

e assimetria alterada entre dentes. Nos casos de periodontia, o 

mockuptambém é indicado, com a finalidade de visualizar a 

quantidade de gengiva que deverá ser removida. Por outro lado, 

nos casos onde se faz necessário algum desgaste dentário por 

motivos estéticos, a técnica do mockuppode não ser viável 

(SANTOS, 2018, PEREIRA, 2017). 

O mockuppode servir, ainda, como uma ferramenta de 

convencimento para o paciente com relação à realização do 

tratamento. Com ela, novas fotos, filmagens e modelos podem 

ser realizados com fins comparativos, podendo ainda, contar 

com a opinião de terceiros (FARIAS-NETO, 2015). 

Em adição, o mockup também pode ser realizado em 

laboratório de forma indireta, o que permite uma caracterização 

e resultados mais sofisticados. Na confecção de um mock-up 

mais sofisticado, existem alguns por menores que podem ser 

melhorados: uso de manchas fotopolimerizáveis para a 

caracterização da área interdentária e recurso da resina líquida 

para suavizar a superfície (MENESES 2015). 

  

7. TÉCNICA DO ENSAIO RESTAURADOR- mockup 

Inicialmente, é feita a moldagem do enceramento 

diagnóstico com silicona de condensação, devendo o molde 

obtido, ser preenchido com resina bisacrilíca e posicionado 

sobre os dentes não preparados até que o material complete 

sua polimerização (4 minutos). Ao final da polimerização, o 

molde é removido e as rebarbas de resina que tiverem 

extravasado devem ser recortadas com lâmina de bisturi. Em 

seguida, foi feito o acabamento do mockupcom pontas 
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diamantadas e o polimento com sistemas de borrachas à base 

de óxido de alumínio, discos de feltro e pasta de polimento para 

proporcionar brilho, de forma que o paciente possa ter uma 

previsão do resultado final do tratamento (MORAES, 2016; 

PEREIRA, 2017; SÁ, 2018). 

A resina bisacrílica é formada por uma base e um 

catalisador, manipulados pelo sistema de ponta de auto 

mistura, sendo ativada quimicamente. Este material apresenta 

como vantagem: reduzida contração de polimerização, alta 

qualidade funcional e estética, facilidade de acabamento e 

polimento e excelente retenção ao elemento dental, eliminando 

assim a necessidade de cimentação provisória (REIS 2018). 

Na sequência, é feito o teste fonético, por meio do qual o 

paciente deve falar palavras que contenham as consoantes “v” 

e “f”, com o intuito de avaliar se o comprimento dos dentes está 

adequado. Além disso, deve ser solicitado ao paciente que fale 

palavras com “m” e “p”, para verificar se o selamento labial está 

ocorrendo de forma apropriada. Aspectos referentes à 

mastigação e deglutição também devem ser investigados, para 

que o clínico possa dar seguimento ao tratamento (MORAES, 

2016). 

Caso necessário, ajustes e modificações intraorais por 

meio de desgaste ou acréscimo, podem ser realizados no 

mock-up, de acordo com as características e anseios do 

paciente e profissional. Contudo, os ajustes, tanto funcionais 

quanto estéticos, podem ser feitos por desgastes com pontas 

diamantadas finas e ultrafinas, ou acréscimo em resina 

composta, na forma regular ou Flow ou até mesmo com a 

própria resina bisacrílica (REIS 2018). 
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O paciente permanece com o mockupem boca por um 

determinado período de tempo, para que o modelo seja 

avaliado de acordo com a sua personalidade, sorriso, face, 

funções e expectativas. Ao final do processo, o profissional e o 

paciente se reúnem, para avaliar o resultado obtido e planejar 

algum tipo de alteração, caso necessário (SANTOS, 2018).  

Contudo, devem ser dadas, ao paciente, as orientações 

específicas para a manipulação do mock-up, para que ele seja 

colocado/retirado da melhor forma durante o período de 

habituação (MENESES 2015).  

Uma série de fotos semelhantes às iniciais pode ser feita 

com o mockupem posição, servindo de comparação para o 

paciente, que poderá melhor notar as diferenças entre o 

aspecto inicial e o proposto com o mockup (MORAES, 

2016).Caso o ensaio seja aprovado pelo paciente, o clínico 

poderá aumentar a retenção do mesmo por meio de união 

adesiva em pequenos pontos, e dessa forma, o paciente 

retornar para sua casa ou trabalho dispondo de um novo 

sorriso, que pode permanecer tranquilamente com ele por até 

48 horas, de forma que possa ouvir a opinião de familiares e 

amigos quanto à perspectiva do tratamento (FARIAS-NETO, 

2015). 

 

CONCLUSÕES  

 

Torna-se clara, a real importância da utilização do DSD 

e mockup, durante as fases de diagnóstico e planejamento dos 

procedimentos restauradores estéticos. Tais ferramentas 

destacam-se por proporcionar resultados cada vez mais 

satisfatórios e condizentes com as expectativas dos pacientes; 
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permitir ao clínico, maior previsibilidade durante a elaboração 

dos seus tratamentos; reduzir o número de ajustes intra-orais e 

desgastes desnecessários; e favorecer uma melhor 

comunicação entre a equipe e os pacientes. Todavia, o mockup 

acaba sobressaindo-se, pelo fato de ser mais palpável e 

conseguir mostrar-se de uma forma tridimensional, além disso, 

essa técnica dispensa a utilização de softwares sofisticados que 

por sua vez demandaria treinamento.  

. 
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RESUMO: O escurecimento dentário é um aspecto que 
prejudica significativamente a estética do sorriso e há cada vez 
mais uma valorização dos procedimentos menos invasivos. 
Nesse contexto o clareamento dental se tornou um dos 
tratamentos de escolha por apresentar vantagens como 
facilidade da técnica, custo e resultado satisfatório. O peróxido 
de hidrogênio é o princípio ativo mais preconizado nas técnicas 
de clareamento dental. Alguns efeitos adversos são relatos 
durante e após o clareamento como a sensibilidade dentária, 
irritação gengival, reabsorção cervical externa, diminuição da 
capacidade adesiva de resinas compostas, além desses são 
citados na literatura os efeitos de carcinogenicidade e 
genotoxicidade dos agentes clareadores. Esses efeitos estão 
relacionados a capacidade que algumas substâncias têm de 
induzir alterações no material genético de organismos, como 
alterações gênicas e cromossômicas responsáveis pelo 
surgimento de cânceres e doenças hereditárias. Deste modo, o 
objetivo deste trabalho é revisar a literatura pertinente sobre os 
possíveis efeitos de carcinogenicidade e genotoxicidade dos 
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agentes clareadores, a partir de trabalhos publicados nos 
últimos 5 anos (2014-2019), por meio da busca bibliográfica nas 
bases de dados eletrônicos PubMED/Medline, Scielo (Scientific 
Eletronic Library) e Google Acadêmico. Os agentes 
clareadores, isolados não podem ser considerados agentes 
iniciadores da carcinogênese, porém, são considerados 
promotores. 
Palavras-chave: Genotoxicidade. Carcinogenicidade. 
Clareamento dental. 
 
INTRODUÇÃO 

 

A cor dos dentes, por ser facilmente observada, 

representa o fator isolado mais importante na harmonia facial. 

A alteração de cor pode representar um significativo impacto na 

satisfação dos indivíduos com a sua aparência e, 

consequentemente, influenciar na sua qualidade de vida 

(SILVA, 2016).  Para alguns, os impactos negativos da má 

aparência dentária são indiscutíveis, em detrimento de muitas 

facetas da interação social normal, como conhecer novas 

pessoas ou iniciar um relacionamento (HASMUN et al., 2018). 

No final da década de 1980, várias empresas 

introduziram produtos para branqueamento dentário aplicados 

profissionalmente no mercado americano, devido ao aumento 

pela busca do sorriso mais belo, com dentes mais brancos, 

seguindo os padrões estéticos da mídia. O princípio ativo na 

maioria dos produtos de clareamento é o peróxido de 

hidrogênio (CARVALHO, et. al., 2019). 

No entanto, a aplicação sem orientação pode causar 

danos aos pacientes, nos casos mais graves, pode causar 

lesões na cavidade oral, redução da microdureza e aumento da 
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rugosidade do esmalte, reações alérgicas e ingestão do produto 

(CASTRO, 2015). 

Consolaro, Francischone e Consolaro (2011) alertam 

que, além da agressão ao elemento dental e mucosa, os 

produtos clareadores podem agir na carcinogênese bucal como 

promotores, recomendando que o seu uso se restrinja somente 

ao consultório, sob supervisão, não indicando a técnica caseira 

pelo risco de uso inadequado em relação à quantidade, tempo 

e frequência. Ribeiro et al. (2017) advertem que esses agentes 

podem ser genotóxicos, ou seja, podem induzir danos na 

molécula de DNA, entretanto, ainda há poucos estudos, sendo 

necessário maiores investigações (Apud HAMADA, 2019). 

Diante do exposto, o presente estudo tem como objetivo 

descrever, por meio de uma revisão atualizada da literatura, o 

efeito carcinogênico e genotóxico dos agentes clareadores, 

como também relatar se esses efeitos podem gerar danos à 

saúde bucal e geral dos pacientes quando submetidos ao 

tratamento clareador. 

 

MATERIAIS E MÉTODO 

 

 Realizou-se uma revisão bibliográfica de estudos 

disponíveis na literatura   publicados nos últimos 5 anos (2014-

2019), por meio da busca bibliográfica nas bases de dados 

eletrônicos PubMED/Medline, Scielo (Scientific Eletronic 

Library) e Google Acadêmico. Para a pesquisa foram utilizados 

os seguintes descritores: “Genotoxicidade” (Genotoxicity), 

“Carcinogenicidade” (Carcinogenicity) e “Clareamento dental” 

(Dental Whiteness). Os cruzamentos entre os descritores eram 

sempre realizados entre “clareamento dental” (Dental 
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Whiteness) e um dos outros dois descritores, utilizando o 

operador booleano “AND”. Como critérios de inclusão, foram 

adotados os artigos escritos em inglês, espanhol e português; 

aqueles que se enquadravam no enfoque e objetivo do trabalho 

e os mais relevantes em termos de delineamento das 

informações desejadas. Foram observados e determinados 

alguns aspectos para a inclusão dos estudos na revisão; como 

a significância, a confiabilidade e clareza no detalhamento 

metodológico das informações apresentadas.  

Foram excluídos da amostra os trabalhos que não 

apresentaram relevância sobre o tema abordado. Dessa forma, 

foram selecionados 16 trabalhos para inclusão na revisão após 

criteriosa filtragem. Foi inserido, também, 2 livros que 

apresentavam informações relevantes para este estudo. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

A valorização crescente da estética odontológica, a qual 

se caracteriza por dentes anatomicamente corretos, bem 

alinhados e claros, tem motivado o uso do clareamento dental 

na busca de um sorriso mais harmônico, sendo assim, o 

clareamento dental é um dos procedimentos estéticos mais 

procurados (VIEIRA et. al., 2018). 

Conceitua-se por clareamento dental como sendo a 

microlimpeza das estruturas dentárias (CONCEIÇÃO, 2017). 

De forma geral o clareamento dental é um tratamento 

conservador, moderno, rápido e eficiente (VIEIRA et. al., 2018). 

Os produtos usados podem variar desde para uso em 

consultório, em domicílio (caseiro), sob a supervisão de um 

cirurgião-dentista, até agentes clareadores para autoprescrição 
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(SILVA, 2016). As técnicas do clareamento dental têm algumas 

vantagens pelos resultados e a estrutura dentária conservada, 

como também apresentam alguns riscos e limitações (VIEIRA 

et. al., 2018).  

Os efeitos colaterais mais notáveis associados ao 

clareamento são a sensibilidade dentária e irritação a mucosa 

na região. Alguns estudos, no entanto, relatam que esses 

efeitos colaterais são transitórios e podem ser recuperados 

após tratamento. Sobre a segurança da exposição ao peróxido 

de hidrogênio a longo prazo tem sido o motivo de preocupação 

para alguns pesquisadores. O peróxido de hidrogênio gera 

radicais livres, especialmente radical hidroxila, em reações 

oxidativas; os radicais livres são considerados genotóxicos e 

cancerígenos (LIN, 2019). 

O câncer é uma terminologia mundialmente conhecida 

para uma série de doenças que possuem em comum a 

hiperproliferação de populações celulares específicas, com 

potencial de invasão de tecidos próximos e/ou distantes 

(LONGO, 2011). 

O processo de carcinogênese foi classicamente dividido 

em três fases: a) iniciação; b) promoção e c) progressão da 

doença. Na fase de iniciação, as células são expostas aos 

carcinógenos, que podem promover algum tipo de alteração ou 

instabilidade genética. A fase de promoção é caracterizada pela 

seleção e proliferação de clones iniciados, através da 

expressão aumentada de genes relacionada ao aumento da 

capacidade proliferativa. A fase promotora é marcada pela 

alteração das marcações genotípicas, ocorridas na iniciação, 

para uma caracterização fenotípica, com a presença de 

algumas marcações morfológicas das células. Na progressão 
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tumoral, células pré-neoplásicas se desenvolvem em tumores 

por um processo de expansão clonal facilitado pelo aumento 

progressivo da instabilidade genética dessas células (LONGO, 

2011). 

Os fatores ambientais que desencadeiam o processo de 

carcinogênese são denominados carcinógenos. Por sua vez, os 

carcinógenos são elementos químicos, físicos ou biológicos, os 

quais expõem o indivíduo a riscos aumentados de 

desenvolvimento cancerígeno (LONGO, 2011). A 

genotoxicidade é propriedade de um agente que danifica o 

material genético dentro de uma célula que pode causar 

mutações e levar ao câncer. Isso significa que, para que um 

agente químico, físico ou biológico seja considerado 

genotóxico, ele precisa interagir direta ou indiretamente com a 

sequência e a estrutura do DNA (GARCÍA et. al., 2018). 

A cavidade oral é um dos locais mais submetidos ao 

estresse oxidativo do corpo humano, devido estar em constante 

exposição a elementos químicos, físicos e biológicos. Assim, 

qualquer substancia com possível capacidade de alterações 

celulares deve ser considerada. As alterações causadas pelo 

metabolismo oxidativo estão relacionadas com grande parte 

das doenças crônicas como o câncer, estas alterações são 

processos fisiológicos e contínuos que inclui a geração de 

radicais no organismo. Estes, em quantidade adequada, 

contribuem para a fagocitose, produção de energia (ATP) e nos 

mecanismos de defesa, porém um desequilíbrio nas 

concentrações pode provocar a produção de peróxidos e 

radicais livres que danificam todos os componentes celulares 

(MAIA e REIS; 2014; FREZZA, 2017). 
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Diversos estudos foram realizados para investigar os 

efeitos deletérios dos agentes clareadores incluindo o efeito 

carcinogênico (VIEIRA et. al., 2018). A questão da segurança 

dos agentes clareadores à base de peróxidos foi um dos tópicos 

de um congresso internacional, realizado em 1996. Entre as 

preocupações com a segurança, dois dos pontos mais 

polêmicos são carcinogenicidade e a genotoxicidade. Isto se 

deve em grande parte ao fato de que os compostos de peróxido, 

incluindo o peróxido de carbamida e o peróxido de hidrogênio, 

são conhecidos por darem origem a radicais livres, os quais 

produzem consideráveis efeitos fisiológicos e patológicos, como 

a carcinogênese, envelhecimento, queimaduras e doenças 

degenerativas, porém estas ocorrências devem ser associadas 

ao uso indevido ou uso excessivo do produto (VIEIRA et. al., 

2018). 

O peróxido de hidrogênio e o principal produto dos 

agentes clareadores, ele é naturalmente encontrado no 

organismo (inclusive nos olhos) e, além disso, está presente em 

várias reações do organismo humano: o sistema de defesa do 

organismo (peroxidases) produz peróxido de hidrogênio, que 

regulam e reparam os danos celulares causados por ele, córtex 

cerebral também peróxido de hidrogênio durante a transmissão 

de impulsos nervosos e o peróxido de hidrogênio participa da 

degradação das catecolaminas (REIS, 2009; VIEIRA et. al., 

2018).  

O peróxido de hidrogênio pode interagir com o DNA por 

meio do aumento de espécies reativas de oxigênio e da 

concentração de radicais livres, levando a danos oxidativos no 

DNA. O dano oxidativo ao DNA inclui a oxidação dos 
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nucleosídeos, que podem causar quebras na fita do DNA, 

falhas no sistema de reparo do DNA e apoptose, e esse tipo de 

dano pode ter consequências cancerígenas. Devido ao seu 

potencial genotóxico, foi demonstrado que o peróxido de 

hidrogênio induz um aumento da frequência de anormalidades 

nucleares (NAs) nas células da mucosa bucal (GARCÍA et. al., 

2018; LINDOSO 2017). 

Segunda Frezza (2017) de forma isolada, os clareadores 

não têm a capacidade carcinogênica, ou seja, não são 

considerados agentes iniciadores da carcinogênese, porém, 

quando combinados com outras substâncias comumente 

encontradas em alimentos e bebidas têm poder de agir como 

agentes promotores de lesões carcinogênicas, pois, em contato 

com estas substâncias iniciadoras, atuam na modulação e 

diferenciação de células lesadas.  

Os clareadores a bases de carbamida também causam 

alterações celulares, como ruptura da membrana e necrose 

celular, porém, as células tendem a adaptar-se a agressão, 

diminuindo periodicamente a capacidade citotóxica do agente 

clareador em questão (FREZZA, 2017). 

O dano causado por um agente ambiental no processo 

de divisão celular nos tecidos pode refletir na presença de MN 

(micronúcleos) nas células, o que significa que houve alteração 

de DNA tecidual e, consequentemente, há maior predisposição 

de desenvolvimento de câncer bucal. Os MN (micronúcleos) 

são estruturas que medem de 1/3 a 1/5 do tamanho do núcleo, 

possuem formato redondo ou oval e estão localizados próximos 

ao núcleo da célula. A sua causa é a destruição da molécula de 

DNA, dias ou semanas após agentes carcinógenos atuarem 

quando as células da camada basal estão em divisão. Portanto, 
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o Teste de MN pode ser utilizado para a avaliação e 

identificação de fatores que podem provocar danos ao DNA de 

tecidos (GEUS, 2014; LINDOSO 2017). 

Na odontologia, a aplicação deste teste consiste em uma 

ferramenta extremamente valiosa para a avaliação da ação 

genotóxica de substâncias que entram em contato com o 

epitélio bucal, como é o caso de agentes clareadores caseiros 

já que estes ficam um tempo considerável em contato com os 

tecidos moles (GEUS, 2014). 

Segundo Lindoso (2017), vários estudos concluíram que 

o aumento gradual das contagens de MN na mucosa oral 

normal sugere uma ligação desse biomarcador com a 

progressão neoplásica para distúrbios potencialmente malignos 

para o carcinoma oral. A pontuação de MN pode ser usada 

como biomarcador para identificar diferentes condições pré 

neoplásicas precocemente do que as manifestações de 

características clínicas e pode ser especificamente explorada 

na triagem de população de alto risco para um câncer 

específico. Nesse sentido, surgiu a necessidade da exploração 

de testes para contagem de MN (LINDOSO, 2017). 

 

Estudos in vitro demonstraram que os agentes 

clareadores dentais comerciais eram genotóxicos, bem como 

estudos in vivo em amostras orais células da mucosa expostas 

a produtos clareadores, observaram o aumento do número de 

micronúcleos, além de dano tecidual, por contato direto com a 

mucosa epitelial oral e o produto clareador (GARCÍA et. al., 

2018). Apesar de ter sido demonstrado que o peróxido de 

hidrogênio pode induzir alterações patológicas nos tecidos 

moles em modelos animais e em estudos de células, poucos 
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estudos foram realizados em seres humanos. Isto é 

especialmente importante quando se trata de fumantes, já que 

está bem estabelecido que eles possuem um risco aumentado 

no desenvolvimento câncer oral. (GEUS, 2014; FREZZA, 2017). 

Figura 1. Célula esfoliada da mucosa oral após clareamento 

apresentando MN. 

 
Fonte: Lindoso (2018). 

 

A seguir apresentaremos 4 estudos publicados 

recentemente na literatura que avaliaram a carcinogenicidade e 

genotoxicidade relacionada a produtos clareadores. Os estudos 

também podem ser vistos resumidamente na tabela 1.  
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Tabela 1. Estudos recentes sobre o potencial carcinógeno e 

genetóxico de produtos clareadores.  

 
Fonte: Adaptado de Rezende et. al. (2016); Lindoso (2017); García et. al. 

(2018); Lin et. al. (2019). 

 

Rezende e colaboradores (2016) avaliaram dentre outros 

parâmetros a genotoxicidade do clareamento em consultório 

com peróxido de hidrogênio a 35% em células epiteliais dos 

tecidos gengival e labial. Trinta voluntários foram selecionados 

para este estudo. O tecido gengival dos dentes a serem 

clareados foi isolado com uma barreira de resina polimerizada 

e o gel de peróxido de hidrogênio a 35% foi administrado 

durante três aplicações de 15 minutos cada. Foram realizadas 

duas sessões de clareamento com intervalo de uma semana. 

As células epiteliais gengivais da mucosa oral esfoliada e o 

revestimento do lábio superior foram coletados no início e um 

mês após o clareamento dental em consultório. As células 

raspadas foram colocadas em lâminas de vidro limpas e os 

esfregaços foram preparados. Após a coloração com solução 
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de Giemsa, dois examinadores cegos realizaram contagens de 

células e micronúcleos sob um microscópio óptico. Os 

resultados demonstraram que a frequência de MN não 

aumentou após o clareamento com peróxido de hidrogênio a 

35% nos dois grupos de estudo e o clareamento em consultório 

não induziu danos ao DNA do tecido gengival e labial durante o 

período de clareamento.  

Lindoso (2017) no eu estudo “Genotoxicidade de agentes 

clareadores de alta concentração – um ensaio clínico 

randomizado” avaliou o potencial genotóxico dos agentes 

clareadores em alta concentração: peróxido de carbamida (PC) 

37% e peróxido de hidrogênio (PH) 38%, bem como a influência 

da barreira gengival fotopolimerizável e seu tempo de 

polimerização neste potencial genotóxico. Tratou-se de um 

ensaio clínico randomizado duplo cego onde 56 pacientes 

foram selecionados e divididos aleatoriamente em dois grupos 

principais de pesquisa. No primeiro grupo, o PC37, o agente 

clareador foi o Peróxido de Carbamida a 37%, utilizado na 

arcada superior com aplicação prévia da barreira gengival 

fotopolimerizável, formando o subgrupo PCCBG, e em paralelo, 

na arcada inferior sem a aplicação da barreira gengival, 

formando o subgrupo PCSBG. No segundo grupo, o PH38, foi 

utilizado o agente clareador Peróxido de Hidrogênio a  38%, de 

maneira que na arcada superior a barreira gengival foi aplicada, 

previamente ao gel clareador, em dois tempos diferentes de 

polimerização (10 e 30 segundos) gerando, respectivamente, 

os subgrupos PH10s e PH30s, e ainda, na arcada inferior foi 

aplicada apenas a barreira gengival, formando o subgrupo BG.  

Neste ensaio clínico foram realizadas duas sessões de 

clareamento dentário em consultório com o intervalo de uma 
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semana entre elas. Coletas de esfregaço da região gengival 

foram realizadas, a partir da técnica de citologia esfoliativa, no 

baseline, 14 e 37 dias após o início do tratamento. A 

genotoxicidade foi aferida a partir do teste de micronúcleos 

(MN), segundo critérios pré-estabelecidos. Os resultados 

registrados foram submetidos ao teste de normalidade de 

Shapiro-Wilk e ambos os grupos (PC37 e PH38) apresentaram 

anormalidade na distribuição dos dados. Analisando os 

subgrupos como amostras independentes, realizou-se o teste 

Kruskal-Wallis de igualdade de populações, mostrando que não 

houve diferença entre eles comparando os três pontos de 

seguimento (baseline, 14 dias e 37 dias), apresentanto P = 

0,8721 no grupo PC37 e P = 0.3548 no grupo PH38. Nenhum 

dos agentes apresentou potencial genotóxico, assim como a 

utilização da barreira gengival em diferentes tempos de 

polimerização não causou aumento na taxa de MN encontrada.  

García e colaboradores (2018)  avaliaram o impacto da 

exposição da tira branqueadora de peróxido de hidrogênio a 

10% sobre a genotoxicidade e o dano oxidativo por meio do 

ensaio do citoma de micronúcleos bucais, contando 

anormalidades nucleares (NAs) na mucosa bucal e nas células 

gengivais anexadas e analisando na molécula da saliva toda a 

molécula 8 -hidroxi-2 'desoxiganosanos (8-OHdG). O estudo foi 

realizado em 113 indivíduos divididos em dois grupos: grupo 1 

ou controle (n = 53), tira não branqueadora exposta e grupo 2 

(n = 60), tira branqueadora exposta (Crest® 3D Whitestrips® 

premium plus, 10 % peróxido de hidrogênio). As células 

epiteliais orais e as amostras de saliva total foram coletadas no 

início e 30 dias depois para o grupo 1 e imediatamente antes do 

clareamento e 15 e 30 dias após o término do clareamento para 



GENOTOXICIDADE E CARCINOGENICIDADE DOS AGENTES 

CLAREADORES: UMA REVISÃO DE LITERATURA 

 

918 
 

o grupo 2. Com base dos resultados, pode-se concluir que 

indivíduos expostos a tiras de clareamento com peróxido de 

hidrogênio a 10% exibem aumento de NAs nas células epiteliais 

orais e 8-OHdG saliva, que está diretamente relacionada com a 

energia nuclear e dano oxidativo ao DNA, respectivamente. 

Portanto, a auto-aplicação de agentes clareadores deve ser 

manuseada com cuidado pois pode ser um risco para a saúde 

humana.  

Lin (2019) e colaboradores no estudo “Molecular damage 

and responses of oral keratinocyte to hydrogen peroxide” 

(Danos moleculares e respostas de queratinócitos orais ao 

peróxido de hidrogênio) utilizaram queratinócitos orais 

humanos normais (NHOKs) em cultura como modelo in vitro 

para investigar os efeitos os efeitos patológicos da função 

mitocondrial sobre os mesmos expostos a diferentes doses de 

peróxido de hidrogênio em diferentes durações. O ensaio MTT 

mostrou viabilidade celular comprometida quando a dose foi 

superior a 5 mM. Os tratamentos induziram danos no DNA 

nuclear, medidos usando um teste de eletroforese em gel de 

célula única. Uma reação em cadeia da polimerase quantitativa 

em tempo real mostrou um aumento significativo de peróxido de 

hidrogênio na deleção mitocondrial de 4977 pb. O potencial da 

membrana mitocondrial e os ensaios de apoptose sugeriram 

que os mecanismos de defesa contra danos oxidativos foram 

ativados após exposição prolongada ao peróxido de hidrogênio 

e a glutationa intracelular reduzida foi uma defesa eficaz contra 

os danos oxidativos causados por 5 mM de peróxido de 

hidrogênio. O estudo sugere a importância do dano 

queratinocitário da dose e a duração da exposição ao H2O2 no 

clareamento em casa. Uma dose de tratamento igual ou 
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superior a 100 mM causa diretamente citotoxicidade grave com 

menos de 15 minutos de exposição. 

Apesar dos estudos na literatura sobre o assunto, a 

International Agency for Research on Cancer (IARC), em 1999, 

concluiu que existem poucas evidências, tanto em animais 

como em humanos, que possam comprovar a 

carcinogenicidade do peróxido de hidrogênio e o classificam 

como grupo 3: “não-classificável como carcinogênico em 

humanos”. Isso se dá uma vez que a maioria dos trabalhos foi 

conduzida laboratorialmente em culturas de células ou, quando 

in vivo em animais, aplicando o produto subcutaneamente, 

sobre a pele, ou ainda através da ingestão de altas doses de 

peróxido de hidrogênio. Ou seja, tais estudos se distanciam 

daquilo que ocorre clinicamente quando aplicamos o produto 

tão somente sobre a superfície dos dentes, ou ainda quando o 

paciente faz uso caseiro controlado do produto em baixas 

concentrações (REIS, 2009).  

Reis (2009) relata a incapacidade de carcinogenicidade 

da substância em concentrações de até 3%. Esse fato não é 

inesperado, uma vez que o peróxido de hidrogênio é um 

metabólito endógeno e normal ao organismo humano. O 

peróxido de hidrogênio é rapidamente metabolizado por uma 

série de enzimas e vitaminas, tais como a catalase, a 

peroxidase e a vitamina E, que são encontradas nos fluidos 

corpóreos, tecidos e órgãos. As células humanas também são 

capazes de reparar danos ao DNA, o que ocorre durante a ação 

de oxidantes endógenos. Normalmente, a capacidade 

antioxidante do organismo é maior que o potencial oxidante. 

Portanto, esse é um processo fisiológico comum ao corpo 

humano e que resulta naturalmente no envelhecimento. 
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O possível efeito carcinogênico do peróxido de 

hidrogênio, requer contato direto de produto com os tecidos, 

falha das defesas antioxidantes, acessibilidade dos radicais 

livres ao DNA das células e, por último, da falha do sistema de 

reparação celular.  

Quando utilizado corretamente, o agente clareador 

apresenta contato mínimo com os tecidos moles orais. Além 

disso, a cavidade bucal é equipada com mecanismos de 

defesa, e a peroxidase salivar é considerada o sistema mais 

importante de prevenção dos efeitos adversos dos peróxidos. 

Além disso, a quantidade de peróxido utilizados nos agentes 

clareadores dentais é mínima perto da capacidade antioxidante 

do organismo. A exposição concomitante aos dois arcos com 

um gel de peróxido de carbamida a 10% representa 3,52 mg de 

peróxido de hidrogênio, que corresponde a 0,054% da 

produção diária dessa substância, apenas no fígado (REIS, 

2009). 

 

CONCLUSÕES  

 

Os géis clareadores, sozinhos não são considerados 

agentes iniciadores da carcinogênese, porém, são 

considerados agentes promotores principalmente se aturem 

juntos com agentes iniciadores. Mesmo assim o efeito promotor 

dessas substancias é muito pequeno e sua importância está na 

frequência com que os géis clareadores entram em contato com 

a mucosa bucal, além disso o organismo humano possui 

capacidade antioxidante e dispõe de outros mecanismos de 

defesa frente a danos celulares. Dessa forma é importante o 

acompanhamento e instruções ao paciente pelo cirurgião 
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dentista para que o tratamento seja feito de forma correta e não 

prejudique a saúde bucal e geral do paciente. De forma geral 

mais estudos na área são necessários, principalmente estudos 

in vivo, já que estes estão dentro das condições reais da 

cavidade oral. 
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RESUMO: A erosão dentária se caracteriza pela perda mineral 
em camadas e a restauração do substrato atingido com resina 
composta pode consistir como uma alternativa viável para 
controlar a progressão da perda mineral. O conhecimento do 
comportamento do substrato durante o procedimento adesivo 
nessas condições é fundamental para o sucesso da técnica. 
Dentro do contexto da Odontologia Adesiva, a utilização de 
sistemas adesivos universais autocondicionantes de dois 
passos consistem um dos padrões-ouro para a adesão em 
substrato dentinário. Sendo assim, este estudo objetiva 
investigar a influência do desafio erosivo nas propriedades 
adesivas do substrato e na resistência de união sistemas 
adesivos universais. Foi realizada uma busca nos bancos de 
dados Pubmed, Scielo, Scopus, Cochrane Library e Lilacs, 
incluindo artigos publicados em português, inglês ou espanhol, 
de outubro de 2014 a outubro de 2015 resultando na inclusão 
de 20 artigos.  Verificou-se que o mecanismo de adesão em 
dentina é crítico, e pode ser ainda mais complexo se o substrato 
estiver erodido. Diante disso, os adesivos universais 
(autocondicionantes) são capazes de superar o desafio erosivo 
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e garante a manutenção das propriedades adesivas do 
substrato.  
Palavras-chave: Erosão dentária. Adesivos. Dentina. 
 

INTRODUÇÃO  

 

A erosão dentária é definida como um processo químico 

que corresponde na dissolução do substrato dentário (esmalte 

e da dentina) por ácidos não derivados de bactérias, tornando-

a subsaturada em comparação ao mineral presente no dente. A 

erosão dentária é o fator mais comum que causa perda de 

superfície dentária (HABIB e CHEW 2019; FARAONI et al., 

2018). 

Dessa maneira, as situações com um extenso desgaste 

erosivo, com possibilidade de lesões mais profundas, a 

restauração das áreas erodidas com resina composta surge 

como uma alternativa para auxiliar no controle progressivo da 

perda de tecido e para evitar a ocorrência de hipersensibilidade 

dentinária (MALTZ et al., 2016).  

E com o intuito de tornar os procedimentos restauradores 

menos invasivos e os preparos cavitários mais padronizados, 

sem desgastes desnecessários da superfície dentária agredida, 

temos como material os sistemas adesivos (ARINELLI et al., 

2016). 

Mclean et al. (2015) afirma que a odontologia adesiva 

existe há mais de 50 anos desde que foi introduzida pela 

Buoncore em 1955. Por isso, é fundamental compreender as 

propriedades dos sistemas adesivos, na certeza de 

acompanhar as mudanças que ocorrem nesses materiais e seu 

modo de aplicação.  
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Na atualidade, os sistemas adesivos podem ser divididos 

em duas categorias principais de acordo com as diferentes 

estratégias adesivas utilizadas sobre a superfície dentária. 

Desse modo, os sistemas adesivos podem ser classificados em 

convencionais e autocondicionantes. Recentemente, o 

mercado odontológico lançou uma nova categoria de sistemas 

adesivos, que apresenta como característica a versatilidade de 

poder ser aplicada sobre nos substratos dentários tanto pela 

técnica convencional quanto pela autocondicionante. Estes 

novos adesivos foram denominados adesivos universais ou 

multi-modais (ARINELLI et al., 2016; MCLEAN et al., 2015). 

No entanto, é de extrema importância ter conhecimento 

das propriedades dos sistemas adesivos convencionais e 

autocondicionantes, assim como sua interação com a superfície 

dentária após o desafio erosivo. Por isso, todo o dentista deve 

ter esclarecimento e conhecimento sobre o sistema adesivo 

utilizado em sua prática clínica, aprendendo sobre suas 

propriedades, interação dentária, suas desvantagens e 

vantagens, como também a forma de como maximizar seu 

desempenho, aumentando sua precisão (ALEX, 2015).  

Vale salientar que, mesmo com o avanço desses 

materiais nos quesitos adesividade e biocompatibilidade com os 

substratos dentários (esmalte e dentina), é importante que 

tenham resistência ideal frente aos esforços exercidos no ato 

da mastigação (CARVALHO et al., 2019). 

Em torno disso, sabe-se que a união em dentina é mais 

crítica quando comparada com o esmalte, isso se deve a 

grande concentração de conteúdo orgânico do substrato 

dentinário. Por isso, a interação entre materiais dentários 

poliméricos e componentes orgânicos da dentina parece ser 

bastante complicado do ponto de vista submicrométrico, o que 



INFLUÊNCIA DA EROSÃO DENTINÁRIA NAS PROPRIEDADES ADESIVAS DOS 

SISTEMAS ADESIVOS UNIVERSAIS 

926 
 

pode comprometer o encapsulamento hermético das fibrilas de 

dentina colágena (MATOS et al., 2017; CARVALHO et al., 

2019). 

Além disso, de acordo com Arinelli et al. (2016) a 

interface adesiva formada por sistemas adesivos simplificados, 

incluindo os adesivos universais, comporta-se como uma 

membrana permeável. Uma vez polimerizados, os adesivos 

simplificados permitem a passagem de fluido dentinário até a 

superfície, o que contribui para a degradação da interface 

adesiva.   

Entretanto, a relação entre o substrato erodido e as 

propriedades relacionadas à capacidade de adesão ainda não 

estão bem esclarecidas na literatura. Diante deste cenário, este 

estudo objetiva investigar a influência do desafio erosivo na 

energia livre de superfície do substrato e na capacidade 

molhamento um sistema adesivo universal, além de avaliar a 

resistência de união imediata desse sistema adesivo em 

dentina artificialmente erodida quando comparada à dentina 

hígida.  

 

MATERIAIS E MÉTODOS 

 

A seleção de artigos foi realizada por meio de uma busca 

eletrônica nas bases de dados Pubmed, Scielo, Cochrane 

Library e Lilacs, utilizando como descritores: adesivos 

universais (universal adhesives), autocondicionante (self-etch), 

dentina (dentin), erosão dentária (dental erosion), dentina 

erodida (eroded dentin). Fizeram parte do estudo os artigos 

publicados entre os anos de 2014 e 2019, com acesso livre, nos 

idiomas português, espanhol e inglês, e que tivessem relação 
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com o tema deste trabalho. Ao total se somaram 20 artigos 

incluídos.  

Após a busca nas bases de dados, todos os títulos 

encontrados foram selecionados, as duplicatas removidas, 

seguidas pela leitura dos resumos. Os artigos foram 

selecionados a partir dos critérios de inclusão e exclusão para 

serem lidos na íntegra. A busca eletrônica foi complementada 

por uma busca manual nas referências dos artigos 

selecionados para leitura na íntegra. 

A busca focou na seleção de ensaios clínicos 

randomizados e revisões sistemáticas. Os artigos foram 

selecionados com base nos seguintes critérios de inclusão: 

trabalhos que correlacionem às propriedades adesivas e 

resistência de união em dentina hígida e erodida. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Erosão dentinária 

 

De acordo com Maltz et al. (2016) a erosão dentária 

também pode ser identificada como “biocorrosão”, sendo uma 

patologia de origem multifatorial, podendo apresentar causas 

exógenas, como ácidos provenientes da alimentação, e 

endógenos, resultando de distúrbios sistêmicos como o refluxo 

gastro esofágicos, por exemplo. Porém, o ácido endógeno 

(ácido gástrico) promove erosão mais severa do que os ácidos 

exógenos. 

Além disso, o fato dos pacientes permanecerem com os 

dentes na cavidade oral por mais tempo quando comparado 

com o passado, aumenta o risco de desenvolver tais lesões, 

visto que o contato com esses fatores causais, tanto endógenos 
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quanto exógenos, irão ser comuns ao longo da vida 

(BERGAMIN et al., 2016).  

Os ácidos iram dissolver minerais durante o processo 

erosivo, e em estágios mais avançados de exposição ao desafio 

erosivo, à dentina pode ser exposta (FARAONI et al., 2018).  

A exposição inicial do esmalte ou dentina sadia ao ácido 

tem como resultado o amolecimento da superfície, ocorrendo à 

dissolução parcial dos minerais, contudo, não ocorre uma perda 

de substância da área. É perceptível que nesse estágio, esses 

tecidos amolecidos com ácido são passíveis de remineralização 

e suscetíveis ao desgaste mecânico. Dessa forma, com o 

ataque progressivo de determinado desafio ácido levará 

subsequentemente a perda irreversível da superfície, podendo 

ter como consequências uma experiência de dor para o 

paciente e, de acordo com o grau dessa erosão pode ser 

necessário tratamento restaurador extenso (HABIB et al., 

2019).  

Para Bergamin et al. (2016) a sensibilidade dentinária 

pode ter como definição dor ou resposta exagerada da polpa 

em resposta a exposição química, táteis, térmicas, osmóticas, 

entre outros estímulos do ambiente oral acometendo a dentina.  

Através disso, é confirmado que desgaste dentário 

erosivo é um processo de evolução gradual, que pode evoluir 

durante anos sem apresentar um sinal clínico mais evidente. 

Portanto, quando visível, as lesões por erosão geralmente são 

encontradas em vários elementos dentários nos quais a 

evolução da perda mineral resulta na exposição de dentina 

(FEJERSKOV e KIDD; 2011; BUZALAF, 2013).  

Erosão dentinária e sistemas adesivos 
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Com a evolução na área da odontologia, os materiais 

odontológicos estão aperfeiçoando suas propriedades, 

buscando tornar a prática clínica do cirurgião-dentista mais 

eficaz e produtiva. Mediante essas mudanças, os sistemas 

adesivos fazem parte dessa mudança evolutiva, onde é 

evidente e significativa as modificações que sofreram ao longo 

dos anos. Contribuindo diretamente na versatilidade da prática 

restauradora (ARINELLI et al., 2016). 

Os adesivos mais atuais têm em sua composição resinas 

hidrofílicas como o HEMA (hidroxi-etil-metacrilato), que são 

compatíveis com a dentina úmida (ROSA; PIVA; SILVA, 2015).  

Mclean et al. (2015) afirma que a odontologia adesiva 

existe há mais de 50 anos desde que foi introduzida pela 

Buoncore em 1955. Desta forma, é salutar conhecer as 

propriedades dos sistemas adesivos, acompanhando a 

evolução que ocorrem nesses materiais e seu modo de 

aplicação.  

De modo que, para compreender detalhadamente a 

adesão, temos que conhecer detalhadamente os tecidos 

dentários que são participantes do processo restaurador, assim 

como, os materiais envolvidos no procedimento. O êxito na 

odontologia adesiva depende dos fenômenos da adesão, e, 

principalmente, de sua aplicação correta na prática clínica 

(ROSA; PIVA e SILVA, 2015).  

Nessa perspectiva, os sistemas adesivos compõem 

grupos distintos, que são diferenciados de acordo com suas 

especificações na aplicabilidade clínica. Nesse caso, eles são 

classificados em convencionais, autocondicionantes e 

universais, sendo esse último com técnica de uso tanto 

convencional ou autocondicionantes (ARINELLI et al., 2016; 

MCLEAN et al., 2015). Através dessa classificação os sistemas 
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adesivos apresentam características específicas quanto as 

suas propriedades, obtendo diferentes interações quando em 

contato com a superfície dentária (ARINELLI et al., 2016). 

Os sistemas adesivos, segundo Oliveira et al. (2017) 

apresentam em sua composição os monômeros resinosos, 

iniciadores, solventes, inibidores e alguns casos partículas de 

carga inorgânicas. Contudo, a modificação em algum de seus 

compostos, seja na quantidade ou tipo de seus componentes 

resulta em uma mudança considerável de suas propriedades 

finais, grau de conversão, resistência adesiva, resistência à 

hidrólise e índice de sorção. 

 

Sistemas adesivos convencionais 

 

Os sistemas adesivos convencionais segundo Arinelli et 

al. (2016) possuem características específicas pela sua 

aplicação prévia do condicionamento ácido forte, o ácido 

fosfórico, sobre a superfície do dente, promovendo 

desmineralização do substrato e formação de 

microporosidades, onde serão preenchidas pelo compósito 

resinos, auxiliando na retenção micromecânica da restauração.  

Estes sistemas proporcionam a remoção total do smear 

layer através da aplicação do condicionamento ácido, e irá 

desmineralizar à medida que entra em contato com a superfície 

do dente, expondo as fibras colágenas, com objetivo de serem 

infiltradas por monômeros hidrofílicos. Contudo, de acordo com 

a ação exercida pelo condicionamento ácido a dentina tem 

adesão diminuída quando comparada com o esmalte 

(BARBOSA et al., 2019; ARINELLI et al., 2016).  

Os adesivos convencionais têm em sua composição uma 

solução de monômeros hidrofílicos em solventes inorgânicos 
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como etanol e/ou acetona denominada primer, e por uma resina 

fluída, com ou sem carga, composta por monômeros 

hidrofóbicos, como BisGMA, TEGDMA ou UDMA (BARBOSA et 

al., 2019). 

 

Sistemas adesivos autocondicionantes 

 

O motivo mais comum na indicação de restaurações são 

as microinfiltrações, a evolução dos sistemas adesivos foi 

primordial para essa mudança. Há presença de água e solvente 

nos sistemas adesivos autocondicionantes é fundamental para 

reação e diminuição da viscosidade, beneficiando o transporte 

de material e adesão aos microporos (BARBOSA et al., 2019). 

Os sistemas adesivos autocondicionantes não 

necessitam do condicionamento ácido prévio e isolado, pois em 

sua composição contém um primer acídico, composto 

essencialmente por monômeros funcionais de baixo pH, que 

atuam como condicionador e primer. Esta categoria de adesivos 

também pode ser classificada de acordo com a sua acidez 

afetando o padrão morfológico da interface adesiva. Mediante 

a apresentação de sua acidez, os adesivos autocondicionantes 

podem ser classificados em: fortes, intermediários, suaves e 

muito suaves (ARINELLI et al., 2016; MCLEAN et al., 2015).  

Dessa maneira, por esses sistemas apresentarem no 

mesmo frasco o primer e ácido atuando simultaneamente na 

execução das respectivas funções, o cirurgião-dentista ganha 

tempo clínico, já que tem uma diminuição significativa nos 

passos operatórios (BARBOSA et al., 2019). 

Estes sistemas adesivos possuem dois tipos de 

apresentação, sendo elas: a de um passo, onde se encontra em 

um único frasco o primer e ácido, e por sua aplicação ser única 
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sobre a dentina, reduzem consideravelmente o colapso das 

fibras colágenas, e a de dois passos, que se caracteriza pela 

necessidade do condicionamento prévio com ácido fosfórico e, 

posteriormente o adesivo (BARBOSA et al., 2019). 

O uso dos sistemas adesivos autocondicionates é 

considerado uma alternativa eficaz em determinadas situações 

clínicas, como em casos de hipersensibilidade ou em cavidade 

muito próxima a polpa, que dificulte o controle da umidade, pois 

esses materiais apresentam melhor facilidade de ser utilizado, 

o que diminui as chances de falha. Entretanto, em casos de 

procedimentos com exposição de esmalte é recomendado o 

condicionamento seletivo dessa superfície com ácido, afim de, 

melhorar o selamento marginal, que é alcançado com sucesso 

quando é utilizado o ácido fosfórico (BARBOSA et al., 2019). 

 

Sistemas adesivos universais 

 

Atualmente foram incorporados no mercado 

odontológico os sistemas adesivos universais ou também 

conhecidos como “multi-modo”. Apresenta como característica 

principal variabilidade de seu uso, sendo determinada pela 

preferência ou de acordo com a situação clínica específica 

(ARINELLI et al., 2016; MCLEAN et al., 2015). 

Os adesivos universais possuem a mesma característica 

“all-in-one” (tudo em um) já presente nos adesivos 

autocondicionantes de um passo clínico. Contudo, segundo 

seus fabricantes, apresentam a versatilidade de poderem ser 

aplicados sobre as estruturas dentais tanto pela técnica 

convencional quanto pela autocondicionante. Os fabricantes 

sugerem ainda que os adesivos universais podem ser utilizados 
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pela técnica do condicionamento ácido seletivo de esmalte 

(ARINELLI et al., 2016). 

Dessa maneira, com a introdução recente dos sistemas 

adesivos universais ou “multi-modo” resultou em uma prática 

clínica diária mais versátil, uma vez que, segundo instruções 

dos fabricantes, possibilita a utilização em diferentes 

substratos, independendo do grau de umidade e do 

condicionamento ácido prévio dessas superfícies (PERDIGÃO 

et al., 2014; ALEX, 2015; CHEN et al., 2015). Desde então, 

estudos trouxeram resultados positivos sobre o desempenho 

dos sistemas adesivos universais em esmalte e dentina (ROSA; 

PIVA; SILVA, 2015; VERMELHO et al., 2017).  

 

Sistemas adesivos universais e dentina erodida 

 

Os fabricantes indicarem a possibilidade do uso da 

técnica convencional, a adesão à dentina é negativamente 

afetada quando os adesivos universais são utilizados deste 

modo. Uma vez que, o condicionamento prévio com ácido 

fosfórico remove cálcio da dentina, expondo uma rede de fibras 

colágenas, e com isso pode prejudicar o potencial de adesão 

química, já que os monômeros funcionais do sistema adesivo 

irão se ligar diretamente ao cálcio das estruturas dentais 

(ARINELLI et al., 2016). 

Dessa maneira, para uma restauração se manter firme 

na cavidade têm-se basicamente três mecanismos, retenções 

microscópicas, micro-mecânicas e ligações químicas, 

conhecida também como adesão verdadeira (ROSA; PIVA e 

SILVA 2015). 

Vale salientar que os sistemas adesivos exercem 

interação predominantemente mecânica, contudo, também 
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ocorre interação química, porém menos intensa. As 

microporosidades permite que ocorra o processo de infiltração 

do compósito resinoso, atuando no mecanismo micromecânico 

(CARVALHO et al., 2019; ARINELLI et al., 2016).  

Nesse contexto, a dentina tem se mostrado mais 

complexa que o esmalte desde o início dos estudos referentes 

aos sistemas adesivos (CARVALHO et al., 2019). Tal 

complexidade é resultante da sua composição mais orgânica e 

a umidade presente nos túbulos dentinários, como também a 

presença da camada de smear layer (ARINELLI et al., 2016). 

Para Matos et al. (2017) o primeiro estágio para a 

biodegradação começa quando a dentina é exposta ao 

condicionamento ácido para remoção da camada de smear 

layer e exposição da rede de colágeno. No segundo estágio, os 

compósitos resinosos que se infiltraram na matriz de dentina 

são solubilizados e substituídos por água, criando vazios do 

tamanho de nanômetros na camada híbrida. O terceiro estágio 

envolve degradação enzimática das fibrilas de colágeno 

expostas.  

É importante destacar que existem fatores específicos 

referentes ao substratato dentinário e ao meio oral que irão 

influenciar diretamente na degradação da camada híbrida 

adesiva, indo muito além dos fatores intrínsecos referentes à 

composição dos materiais (OLIVEIRA et al., 2017). 

Ou seja, os diferentes tipos de dentina, a grande 

quantidade de água em sua composição e a presença de fluido 

intertubular e smear layer, pode interferir diretamente no 

comportamento dos adesivos e deve-se ter atenção sobre seu 

uso e indicações. A presença dessa umidade é prejudicial 

durante e após o procedimento adesivo. Contudo, na prática 

diária odontológica sua aplicação deve ser capaz de aderir a 
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superfícies que não foi permitido a secagem total e, mais 

importante, deve ser mantida essa adesão, mesmo em contato 

constante com a umidade. Portanto, o substrato dentinário é o 

tecido que oferece maiores dificuldades para conseguir uma 

adesão ideal (ROSA; PIVA e SILVA; 2015). 

Dessa maneira, ocorre uma maior suscetibilidade à 

biodegradação da interface adesivo/resina gerando espaço 

(gap) entre o substrato dentário e o material, o que resulta na 

diminuição das forças adesivas, falhas da restauração e 

microinfiltrações (CARVALHO et al., 2019). 

Tais microinfiltrações propicia a entrada de 

microrganismos, o que pode desencadear, por exemplo, cáries 

secundárias. E mesmo com a efetividade e melhorias dos 

sistemas adesivos desenvolvidos, a junção adesiva tem 

tendência de diminuir no decorrer dos anos, logo, tal tecnologia 

avança em incessante desenvolvimento (CARVALHO et al., 

2019).  

Algumas estratégias recentes podem ser eficientes para 

reduzir o processo de degradação especificado anteriormente, 

dentre elas estão: inativação ou bloqueio de Metaloproteinases 

da Matriz (MMPs); redução do teor de água da dentina sem 

aumentar os componentes hidrofílicos dos sistemas 

adesivos; adição de novos monômeros funcionais químicos em 

agentes de ligação; e um aumento da rigidez das fibras de 

colágeno para melhorar sua resistência (MATOS et al., 2017). 

Em um estudo realizado por Siqueira et al. (2018), foi 

utilizado diferentes modelo de ciclagem de pH, verificou que as 

amostras com substrato erodido apresentaram redução na 

resistência de união e aumento da nanoinfiltração na interface 

restauradora, independente do sistema adesivo universal 

utilizado. A característica da superfície erodida, apresentando-
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se com maior rugosidade, está entre os fatores responsáveis 

por esses dados.  

Em contraparte, no estudo de Loguercio  et al. (2015) que 

buscou avaliar o desempenho clínico de 36 meses de um 

determinado sistema adesivo universal em lesões cervicais não 

cariosas concluiu-se que as maiores taxas de perda das 

restaurações no grupo que foi utilizado no modo 

autocondicionantes quando comparados aos grupos que foram 

submetidos ao condicionamento e enxaguem com dentina 

úmida, condicionamento e enxague com dentina seca e ataque 

seletivo de esmalte, ou seja, houve sinais de degradação 

quando o adesivo universal foi aplicado no modo 

autocondicionante.   

Já os autores Rosa, Piva e Silva (2015) elencou na sua 

pesquisa de revisão sistemática determinar qual protocolo (com 

condicionamento prévio do ácido ou autocondicionante) do 

sistema adesivo universal corresponderia a uma melhor adesão 

de superfície dos substratos dentários. Os resultados 

mostraram que não houve diferença significativa entre as 

estratégias quando analisado a resistência adesiva à tração da 

dentina para adesivos universais leves. Contudo, os adesivos 

universais ultra suave de determinada marca utilizando a 

estratégia de condicionamento seletivo de esmalte foi 

significativamente diferente do modo de autocondicionamento 

em termos de resistência da união à micro tração da dentina, 

bem como na análise global de micro-esmaltes, resistência à 

tração e microcisalhamento. 

Em contrapartida, nos estudos como o de Jayasheel et 

al. (2017) também verificou que os adesivos Single Bond 

Universal e Tetric N-Bond Universal não diferem entre si em 
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relação a resistência de união em dentina hígida, em 

concordância com a pesquisa.  

O estudo de Bergamin et al. (2016) teve o objetivo de 

avaliar a resistência de união de diferentes sistemas adesivos 

à dentina erodida após escovação com um creme dental 

contendo arginina. Para obter os resultados as amostras foram 

preparadas com o desafio erosivo, logo após aplicação de um 

sistema adesivo condicionante e um autocondicionante em 

grupos distintos da amostra, foi realizada a restauração com 

resina composta. Em seguida foram submetidas ao teste de 

microtração. Foi avaliado que não houve diferença significativa 

em torno das interações entre creme dentais e sistema adesivo 

em termos de resistência da união à dentina erodida.  

Em relação à dentina erodida, Alex (2015) afirma que a 

adesividade eficaz é um desafio para o profissional em sua 

prática clínica diária. Pois, a literatura ainda é muito escassa 

quanto à correlação e interação dos substratos erodidos e os 

sistemas adesivos universais, porém, pode-se concluir que a 

condição do remanescente dentário pode interferir na adesão 

dos sistemas adesivos universais. 

No entanto, poucos ainda são os estudos sobre a 

resistência adesiva em dentina erodida utilizando-se esses 

adesivos universais. 

 

CONCLUSÃO 

 

  De acordo com os estudos apresentados, os substratos 

dentários (esmalte e dentina) exigem tratamentos específicos 

quanto à técnica adesiva, o que irá contribuir diretamente com 

a eficácia na interação do material adesivo e o remanescente 

dentário, assim como no sucesso clínico.  
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No entanto, são necessários estudos futuros que 

realizem testes de resistência de união sistema adesivo e 

substrato erodido. Como também, os fatores que contribuem no 

tempo útil das restaurações e sua eficácia de união entre 

dentina e esmalte em meio a um estado de erosão.  

Uma vez que é notável a busca incessante por um 

material que ofereça uma ligação forte e durável com a 

superfície dentária, correspondendo na formação de uma 

camada híbrida isenta de espaços e com a rede de colágeno 

protegida contra a degradação hidrolítica e enzimática. 

Resultando na longevidade e sucesso da restauração.  

Todavia, no fundamento do estado da arte atual, ainda é 

um desafio à obtenção de todos os parâmetros necessários 

para um material adesivo que atenda todas as necessidades 

em um tratamento restaurador, especialmente do ponto de vista 

da nanoescala e molecular.   

Em contrapartida, a literatura nos evidencia materiais e 

estratégias que podem minimizar e até evitar a degradação da 

interface adesiva e consequentemente, o insucesso do 

tratamento. Por isso, é imprescindível que os profissionais 

compreendam e fique atualizado quanto essas estratégias no 

combate a degradação.   
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RESUMO: A interação da estrutura dentária com a luz se dá de 
maneira complexa, devido aos seus diferentes constituintes, 
fazendo com que a mimetização desta seja um desafio em 
reabilitações estéticas. Mesmo sendo considerada a cerâmica 
mais resistente e tenaz utilizada em odontologia, a zircônia, 
particularmente sua estética e translucidez, tem sido um dos 
maiores desafios em sua utilização. O objetivo deste estudo foi 
revisar a literatura quanto aos principais parâmetros, intrínsecos 
e extrínsecos, que influenciam nas características ópticas da 
zircônia utilizada em reabilitações estéticas. A pesquisa 
bibliográfica se deu através de estratégia de busca nos bancos 
de dados Medical Publications, Science Direct, Scopus e Lilacs. 
Sendo complementada por busca manual nas referências dos 
artigos selecionados, somando um total de 22 artigos 
analisados qualitativamente. Verificou-se que diferentes 
parâmetros, sejam estes intrínsecos e extrínsecos, podem 
influenciar diretamente as propriedades ópticas bem como 
mecânicas das zircônias utilizadas em reabilitações estéticas. 
A estabilização da zircônia com ítrio favorece a não 
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transformação de fases da zircônia, aumentando suas 
propriedades estéticas. Da mesma forma que o tamanho dos 
grãos e poros influenciam na transmissão de luz. Desta forma, 
o conhecimento sobre a maneira como esses fatores podem 
influenciar na estética da zircônia apresenta grande interesse, 
visto que suas propriedades mecânicas são excelentes 
podendo estas estarem associadas a características estéticas 
desejadas.  
Palavras-chave: Propriedades ópticas. Zircônia. Restaurações 
estéticas.  
 
INTRODUÇÃO 

 

A busca pela estética está cada vez mais em evidência 

na Odontologia, principalmente porque os pacientes estão mais 

exigentes, e também devido a introdução no mercado de 

inúmeros materiais odontológicos que prometem melhor 

estética e longevidade. Como cada caso clínico apresenta 

características individuais e desafios diferentes, cabe ao 

profissional selecionar a melhor estratégia para buscar a 

excelência estética, por meio da reprodução adequada das 

características de cor, forma e textura e priorizando a 

funcionalidade de cada tratamento (ROCHA et al., 2017; 

LISBOA et al., 2017). 

Restaurações totalmente cerâmicas oferecem um 

excelente resultado quando se tratando de reabilitações 

estéticas, pois apresentam algumas vantagens em relação a 

outros materiais, como alta estabilidade de cor, alta resistência 

mecânica e ao manchamento, capacidade de mimetização da 

estrutura dental, biocompatibilidade e baixa adesão a placa 

bacteriana (BARROS et al., 2016).  
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A interação da estrutura dentária com a luz se dá de 

maneira complexa, devido aos seus diferentes constituintes. O 

esmalte, mais translucido e a dentina, mais opaca, fazem com 

que a mimetização da estrutura dentária em reabilitações 

estéticas cerâmicas seja considerada um grande desafio, sendo 

de fundamental importância o conhecimento acerca de como 

funcionam as propriedades ópticas dos materiais dentários 

(SHAHMIRI et al., 2017). 

A translucidez ou opacidade de um material depende da 

absorção e do espalhamento da luz no seu interior. Desta 

forma, o componente óptico de cada material será determinado 

por características inerentes ao mesmo relacionadas a 

quantidade de luz que é absorvida, refletida e transmitida 

(OTTONI, 2018; SHAHMIRI et al., 2017).    

As cerâmicas dentárias existentes geralmente fornecem 

bons resultados estéticos devido à sua transmissão de luz. São 

estáveis em cores e mais resistentes ao desgaste do que as 

restaurações em resina composta. No entanto, são frágeis e 

suscetíveis à fratura por fadiga após carregamento cíclico 

(SHAHMIRI et al., 2017). 

Cerâmicas à base de zircônia foram inicialmente 

introduzidas na Odontologia com o objetivo de substituir a 

infraestrutura metálica das próteses fixas, de forma a fornecer 

melhores propriedades estéticas (OTTONI, 2018). A zircônia 

associa biocompatibilidade, resistência mecânica, boa 

estabilidade química e alta tenacidade, permitindo seu uso em 

áreas com baixas cargas oclusais (SHAHMIRI et al., 2017).  

A zircônia exibe uma transformação de fase tetragonal 

para monoclínica durante o resfriamento, que é acompanhada 

por um aumento de volume de 3% a 5%. Enquanto isso impõe 
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tensões compressivas residuais e consequente endurecimento 

da cerâmica, também resulta em microfissuras e propriedades 

mecânicas comprometidas. No entanto, a incorporação de 

óxidos pode estabilizar a fase tetragonal, inibindo assim essas 

transformações de fase e seus efeitos potencialmente 

prejudiciais sobre as propriedades mecânicas (AHSANZADEH-

VADEQANI et al., 2016). 

Mesmo sendo considerada a cerâmica mais resistente e 

tenaz utilizada em odontologia, a zircônia, particularmente sua 

estética e translucidez, tem sido um dos maiores desafios em 

sua utilização (ROCHA, 2017). A zircônia apresenta uma 

opacidade maior, quando comparada a outras cerâmicas, 

devido ao seu alto índice de refração, sendo utilizada na maioria 

das situações como cerâmica estrutural, necessitando de 

recobrimento desta com cerâmicas mais translúcidas, como as 

porcelanas feldspáticas (AHSANZADEH-VADEQANI et al., 

2016). Vários materiais de zircônia policristalina de uso 

odontológico têm sido desenvolvidos ao longo das últimas 

décadas, incluindo alumina endurecida por zircônia (ZTA), 

zircônia parcialmente estabilizada (PSZ), zircônia tetragonal 

policristalina (TZP) e zircônia totalmente cúbica estabilizada 

(CSZ). 

Como forma de aprimorar as características ópticas e 

estéticas das zircônias convencionais, técnicas de coloração da 

infraestrutura têm sido indicadas e empregadas com sucesso. 

No entanto, a introdução recente do uso de zircônias 

translúcidas tem significado um avanço com relação a 

confecção de próteses monolíticas (LISBOA et al., 2017; 

ZHANG et al., 2014).  
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A cor e a aparência das restaurações dentárias de 

zircônia monolíticas são afetadas pelos parâmetros intrínsecos, 

inerentes ao material como tamanho de grãos e presença de 

poros microestruturais, e extrínsecos, materiais e questões 

relativas ao processamento, como camada de cimento, 

espessura, temperatura de degradação e técnicas de 

densificação. Embora as características estéticas desejadas 

das restaurações dentárias de zircônia possam ser controladas 

por esses parâmetros, a correspondência de cores também 

deve ser alcançada usando fontes de luz consistentes e 

apropriadas (ROCHA & OLIVEIRA, 2017; SHAHMIRI et al., 

2017; MCLAREN et al., 2017). 

Diante dessas considerações, o presente trabalho visa 

discorrer sobre os estudos presentes na literatura referentes 

aos principais parâmetros, intrínsecos e extrínsecos, que 

influenciam nas características ópticas da zircônia utilizada em 

reabilitações estéticas.   

 

MATERIAIS E MÉTODO 

 

A pesquisa bibliográfica primária se deu através de 

estratégia de busca detalhada e avançada nos bancos de 

dados Medical Publications (PubMed), Science Direct, Scopus 

e Lilacs. Para o levantamento bibliográfico, foram utilizadas as 

palavras-chave: “Optical Properties”, “Zirconia”, “Esthetic 

Restations”, obtidas de acordo com o Medical Subject Headings 

(MeSH), utilizando  o operador lógico booleano “AND”. Foram 

incluídos no estudo artigos que abordassem os principais 

fatores que influenciam nos parâmetros extrínsecos e 

intrínsecos associadas as propriedades ópticas da zircônia, 
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. 

publicados no período de 2014 a 2019, nos idiomas inglês e 

português. Também foram incluídos artigos de referência 

datados previamente a 2014. Quanto ao tipo de estudo 

houveram restrições, sendo incluídos apenas ensaios clínicos, 

metanálise, e revisões sistemáticas.  

Os critérios de exclusão foram: artigos sem resumo ou 

não disponíveis na íntegra e artigos cujo idioma não fosse o 

inglês ou português. O descarte dos artigos foi feito 

primeiramente através do título, logo em seguida os resumos 

também foram analisados e selecionados os artigos de 

interesse. Inicialmente 65 estudos foram encontrados, após a 

aplicação dos critérios de inclusão e exclusão, foram 

selecionados 16 artigos. A busca eletrônica foi complementada 

por uma busca manual nas referências dos artigos 

selecionados, e somados aos artigos previamente 

selecionados, um total de 21 artigos foram analisados 

qualitativamente.  

 

TABELA 1. Fluxograma do processo de busca e seleção 

bibliográfica. 

  
Fonte: Dados da Pesquisa, 2019 
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RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

  Apesar de apresentar excelentes propriedades 

mecânicas destacadas pela literatura, a zircônia é um material 

cerâmico cuja principal desvantagem são suas propriedades 

ópticas.  A cor branca e aspecto opaco, apresentam influência 

direta sobre a translucidez desse material, fazendo com que o 

mesmo necessite ser recoberto por materiais cerâmicos 

diversos quando utilizado em áreas estéticas (SHAHMIRI et al., 

2017; OTTONI, 2018).  

 No entanto, com a introdução de diferentes materiais na 

composição da zircônia, melhorias recentes em suas 

propriedades ópticas levaram ao seu maior uso em 

restaurações anatômicas e estéticas (SHAHMIRI et al., 2017). 

Sendo as cerâmicas policristalinas de zircônia tetragonal 

estabilizadas por ítria (Y-ZTP), o material de zircônia mais 

utilizado para aplicações odontológicas (ROCHA & OLIVEIRA, 

2017; ZANG et al., 2014).  

As propriedades ópticas das restaurações dentárias 

monolíticas em zircônia são afetadas por diversos parâmetros, 

intrínsecos e extrínsecos, os quais quando manipulados 

favorecem a estética do material promovendo uma excelente 

mimetização da estrutura dental, além de influenciar em suas 

propriedades elétricas e mecânicas (SHAHMIRI et al., 2017; 

ZANG et al., 2015).  
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FIGURA 1. Efeito de fatores intrínsecos e extrínsecos nas 

propriedades ópticas da zircônia 

 

PARÂMETROS EXTRÍNSECOS 

 

Cimentação 

 O desenvolvimento de novos materiais de cimentação 

tem sido alvo de pesquisas recentes. Em estudos 

desenvolvidos, tem se buscado minimizar alguns problemas de 

cura e compreender os mecanismos envolvidos nesse 

processo. Fatores como marca da zircônia, espessura e tipo de 

material cimentante podem interferir significativamente na 

transmitância da luz (SULAIMAN et al., 2015).   

Em seu estudo, Sulaiman et al. (2015), verificou que a 

presa dos tipos de cimentos duais testados foi afetada 

significativamente pela técnica de fotopolimerização, embora o 

mecanismo adicional de polimerização química tenha 

funcionado de maneira eficaz. Além disso, foi observado que a 

espessura do material bem como o tempo de fotopolimerização 

tiveram influência na transmitância da luz após cimentação, 

Fonte: SHAHMIRI et al., 2017. 
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tendo em vista que algumas marcas necessitaram de maior 

tempo de fotopolimerização para obtenção de resultados 

satisfatórios com relação a presa e maior translucidez.  

Dentre os materiais cimentantes, os cimentos duais 

apresentaram melhor eficiência de cimentação em protocolos 

de zircônia, pois apresenta ligações químicas mais eficazes do 

que a auto polimerização (devido à dupla ativação, química e 

da luz) (KIM et al., 2013; SULAIMAN et al., 2015; INOKOSHI et 

al., 2014). No entanto, estudos realizados mostraram que existe 

prejuízo da polimerização adequada do cimento 

fotopolimerizado devido à opacidade da zircônia monolítica, 

podendo ainda o cimento resinoso influenciar na cor final da 

restauração (INOKOSHI et al., 2014; LÜHRS et al., 2014). 

 

Espessura do Material 

É estabelecido pela literatura que coroas monolíticas de 

zircônia são mais resistentes a cargas de fratura do que as 

coroas monolíticas de dissilicato de lítio, coroas de zircônia em 

camadas e coroas metalocerâmicas. A resistência à fratura de 

coroas monolíticas de zircônia com uma espessura de 1,0 mm 

pode ser igual a de coroas metalocerâmicas. Dobrar o núcleo 

monolítico de zircônia de 0,6 mm para 1,5 mm aumenta em três 

vezes a resistência à fratura deste sistema restaurador (SUN et 

al., 2014).  

A Lei de Lambert-Beer estabelece que a transmitância 

da luz diminui com o aumento da espessura e do coeficiente de 

absorção. Sabendo disso, em seu estudo Sun et al. (2014), 

apresentam como vantagem a resistência da zircônia 

monolítica mesmo em pequenas espessuras, o que favorece 

suas características ópticas. Além disso, como a espessura do 
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preparo é baseada nas propriedades mecânicas do material, o 

uso da zircônia monolítica favorece o menor desgaste de 

estrutura dental (SUN et al., 2014; SHAHMIRI et al., 2017). 

 Os mesmos achados são apresentados por Kim et al., 

(2013), que investigou a transmitância da luz dos discos de 

zircônia, onde o disco de 1,0 mm de espessura exibiu baixa 

transmitância de luz (<25%), e a transmitância diminuiu 

consideravelmente com o aumento da espessura do disco. 

 

 Degradação a Baixa Temperatura  

A transformação da zircônia tetragonal em sua fase 

monoclínica acontece da superfície externa para o seu interior, 

por meio de um processo de difusão controlada. Durante o 

processo ocorre uma variação de temperatura, esta que é 

responsável pela expansão volumétrica do material, 

promovendo uma mudança de fase que apresenta como 

característica o surgimento de rachaduras inter-granulares 

(PAPIA et al., 2014; GUO et al., 2004).    

A zircônia tetragonal exibe boa condutividade iônica, alta 

resistência e tenacidade à fratura. No entanto, quando expostas 

a temperaturas relativamente baixas (63-400 ° C) se transforma 

espontaneamente em sua fase monoclínica e suas 

propriedades elétricas e mecânicas se degradam severamente 

(GUO et al., 2004).  

Dentre os principais constituintes do ar, apenas o vapor 

de água causa a transformação da zircônia tetragonal em 

monoclínica. Em seu estudo Guo et al. (2004), mostra que a 

taxa de degradação aumenta severamente na presença de 

água, bem como com o aumento da pressão do vapor de água. 

A desestabilização da zircônia devido a interação de íons OH- 
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(da água) e defeitos pontuais (vagas de oxigênio), atuam 

alterando a transmissão de luz, absorção, reflexão e dispersão 

e, portanto, a cor e a aparência do acabamento da superfície 

(PAPIA et al., 2014; GUO et al., 2004).  

  Fatores como diminuição do grão e estabilização da 

zircônia, com ítrio, podem retardar a degradação do material 

favorecendo as propriedades ópticas do mesmo (PAPIA et al., 

2014). Ademais, em determinadas circunstâncias, as 

propriedades elétricas, mecânicas e ópticas degradadas podem 

ser recuperadas por recozimento a altas temperaturas em 

atmosfera de vácuo ou seca (SHAHMIRI et al., 2017; PAPIA et 

al., 2014; GUO et al., 2004). 

 

Técnica de Densificação  

A densificação dos pós cerâmicos é geralmente feita a 

altas temperaturas, com e sem pressão aplicada. Embora as 

técnicas de sinterização sem pressão exijam apenas o uso de 

um forno, é difícil obter densidades relativas próximas ao 

máximo teórico, aproximadamente 1500° C (SHAHMIRI et al., 

2017). Consequentemente, o desenvolvimento de técnicas que 

envolvem a aplicação simultânea de pressão e calor se fez 

necessário afim de obter produtos cerâmicos de melhor 

qualidade. Estas têm como principais vantagens, facilitar a 

eliminação dos poros e sua rapidez, o que permite a 

manutenção de tamanhos de grãos finos, favorecendo as 

propriedades ópticas do material (AHSANZADEH-VADEQANI 

et al., 2016).  

Diferentes técnicas de síntese de zircônia em nano 

escala tem sido relatadas, dentre estas a Co-precipitação, a Sol 

Gel, o Tratamento Hidrotérmico, a Síntese de Combustão e o 
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processamento Mecânico-químico. A escolha da técnica 

empregada na densificação de materiais é de extrema 

importância, pois esta permite a obtenção e distribuição de 

diferentes tamanhos de partículas, podendo assim a técnica 

escolhida reduzir o crescimento exagerado de grãos e a 

extensão da densificação (AHSANZADEH-VADEQANI et al., 

2016; SHAHMIRI et al., 2017).  

 

Durante a densificação ocorre a eliminação parcial ou 

completa dos poros, que é um processo de difusão iônica a alta 

temperatura. É essencial que os poros permaneçam nos limites 

dos grãos e, portanto, sejam intergranulares sendo passiveis de 

remoção. Se os poros são abrangidos pelo crescimento de 

grãos durante a densificação, estes se tornam intragranulares 

e efetivamente impossíveis de remover (SHAHMIRI et al., 

2017). No entanto, durate o processo de densificação a 

presença de aglomerados nos pós, que são volumes discretos 

ligados entre si e separados do restante dos grãos individuais, 

quando aquecidos, eles densificam e encolhem 

independentemente da matriz. Estes podem resultar na 

formação de pequenos poros intragranulares e grandes poros 

intergranulares; outro resultado possível é que os poros 

intragranulares são eliminados, formando grãos de tamanho 

maior e sujeitos a crescimento exagerado. Os grandes poros e 

grãos podem ter efeitos deletérios sobre as propriedades 

mecânicas e ópticas. Os poros pequenos também podem 

desempenhar um papel deletério, mas em menor grau do que 

as características microestruturais maiores (AHSANZADEH-

VADEQANI et al., 2016).  
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De acordo com Ahsanzadeh-Vadeqani (2016), os nano 

pós de zircônia e métodos de processamento são capazes de 

melhorar a densificação do material cerâmico, resultando em 

propriedades ópticas aprimoradas. Em estudo realizado pelo 

mesmo foram obtidos dados experimentais que mostram 

claramente que a adição de zircônia melhora a densificação e 

o crescimento de grãos em cerâmicas 3,0 a.% de ítria. A adição 

da zircônia permite total densificação em temperatura 

semelhante de densificação (1500 ° C), com tamanhos de grãos 

menores (0,23 ± 0,09 μm) do que no ítrio puro. 

 

Fontes de Luz 

A zircônia monolítica é usada em restaurações dentárias 

para substituir o esmalte. A falta de fluorescência da zircônia 

diminui sua aparência natural, o que é acentuado por sua 

propensão a mudar de branco para cinza em condições de 

pouca luz. Em contrapartida, o esmalte permanece 

essencialmente inalterado nessas condições (SHAHMIRI et al., 

2017; FERNANDEZ et al., 2015). Recursos, como interfaces 

entre diferentes fases, birrefringência, poros e grãos de 

diâmetros semelhantes aos comprimentos de onda da luz 

visível e acabamentos de superfície rugosa, podem diminuir a 

translucidez da zircônia (SHAHMIRI et al., 2017).  

A dispersão de luz em zircônia monolítica pode ser 

minimizada através do controle microestrutural, permitindo a 

otimização da translucidez. Por se tratar de um material 

policristalino altamente denso, monofásico e de granulação fina, 

que se apresenta em forma de restaurações dentárias 

vitrificadas ou polidas, a rugosidade da superfície é mínima. 
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Portanto, a dispersão de luz não é diferente a de um material 

homogêneo e isotrópico (SHAHMIRI et al., 2017). 

Ainda de acordo com Chu et al. (2016), comprimentos de 

onda maiores aumentam a fração da luz dispersa para a frente, 

gerando uma maior translucidez do material. A forma como as 

cerâmicas de zircônia se comporta mediante sua exposição a 

diferentes fontes de luz é primordial na escolha e planejamento 

de qualquer reabilitação estética.  As diferentes fontes de luz 

como, luz do dia, LED, fluorescente e incandescente, 

influenciam na maneira como a zircônia se comporta 

visivelmente, pois estas exibem coeficientes de absorção e 

reflexão associados resultando em diferentes espectros de cor 

(CHU et al., 2016).   

 

CARACTERÍSTICAS INTRÍNSECAS 

  

Tamanho Da Partícula 

A fim de superar os desafios estéticos associados à 

opacidade da zircônia monolítica, zircônias mais translúcidas 

têm sido estudadas e desenvolvidas ao longo dos últimos anos. 

Estudos recentes estabeleceram o tamanho do grão de zircônia 

como um fator importante ligado aos feitos ópticos, bem como 

a facilidade de densificação desse material (LUCAS et al., 2015; 

ZHANG et al., 2014).   

Além dos efeitos ópticos, foi demonstrado que a 

diminuição do tamanho dos grãos estabiliza a transformação da 

zircônia tetragonal em monoclínica quando exposta a baixas 

temperaturas. Quando os grãos de zircônia estabilizada com 

ítria ficam abaixo de um determinado tamanho, 

aproximadamente 0,2 µm, a transformação de fases não é mais 
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possível, o que resulta em efeitos indesejáveis, como 

tenacidade à fratura reduzida. Reduzir essa transformação 

limita a expansão volumétrica da superfície e a rugosidade da 

superfície associada, favorecendo consequentemente as 

propriedades mecânicas e estéticas do material (LUCAS et al., 

2015).  

Em seu estudo Lucas et al. (2015), constatou que para 

obter uma translucidez semelhante à das porcelanas dentárias, 

é necessária uma estrutura nano cristalina de zircônia 

estabilizada por ítria, devido principalmente à sua grande 

birrefringência e alto índice de refração. Ainda no mesmo 

estudo foi possível determinar que o tamanho do grão e a 

espessura da zircônia são inversamente proporcionais (LUCAS 

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

Idealmente para obtenção de uma zircônia com 

excelente translucidez e propriedades mecânicas aceitáveis, 

tem se preconizado grãos com tamanho abaixo de 100 nm, 

devido à sua grande birrefringência e alto índice de reflexão em 

relação a outras cerâmicas dentárias. No entanto, o desafio de 

sintetizar esses materiais com pouco ou nenhum defeito tem 

limitado seu uso em pesquisas recentes (ZHANG et al., 2014). 

 

Microestrutura Sem Poros  

  Os poros são os principais responsáveis pela dispersão 

da luz nas cerâmicas dentais especialmente quando os 

mesmos apresentam um tamanho semelhante ao dos 

comprimentos de onda da luz visível (w400 a 700 nm). Estes 

podem se apresentar de duas formas distintas, intragranulares 

ou intergranulares, sendo suas características ópticas 

diferentes (SHAHMIRI et al., 2017). 
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Fonte: SHAHMIRI et al., 2017. 

 

TABELA 2. Efeito de diferentes tamanhos de partículas de 

zircônia. 

 
 

 

A influência do tamanho, apresentação e quantidade de 

poros na dispersão da luz na zircônia tem sido examinada por 

vários autores, os quais verificaram que grandes poros podem 

ter efeitos deletérios sobre as propriedades mecânicas e 

ópticas, da mesma forma que, poros pequenos também podem 

desempenhar um papel deletério, mas em menor grau quando 

comparado a características microestruturais maiores (ZHANG 

et al., 2014; MATSUI et al., 2014; PAPIA et al., 2014).    

Zhang et al. (2015), também verificou que tamanhos de 

poros na faixa de 200-400 nm, típico da zircônia dental atual, e 

populações de poros tão baixos quanto 0,05% podem diminuir 

significativamente a translucidez da zircônia. Além disso, em 

estudo anterior Zhang et al. (2014), observou que quanto mais 
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fina a estrutura utilizada para estabilização da zircônia, melhor 

será a transmissão óptica devido a uma porosidade menor. 

Embora a porosidade observada em modelos de zircônia 

experimental tenha sido mínima, foi possível concluir que 

mesmo uma quantidade muito pequena de porosidade 

influencia na translucidez da zircônia (ZHANG et al., 2015).   

 

CONCLUSÕES 

  

Foi possível constatar que as restaurações cerâmicas 

em zircônia têm ganhado destaque dentre os demais materiais 

cerâmicos devido a suas propriedades mecânicas excelentes, 

no entanto, considerações com relação a estética desse 

material ainda são um desafio.   

A literatura ainda é escassa com relação as influências 

de alguns fatores na estética das restaurações em zircônia, 

contudo, a partir deste estudo podemos concluir que alguns 

fatores influenciam diretamente a estética da mesma.  

A opacidade da zircônia monolítica pode causar  prejuízo 

da polimerização adequada do cimento podendo ainda o 

cimento resinoso influenciar na cor final da restauração, além 

de que a transmitância de luz diminuiu consideravelmente com 

o aumento da espessura do material. Foi evidente que fatores 

como diminuição do grão e estabilização da zircônia, com ítria, 

podem retardar a degradação do material favorecendo as 

propriedades ópticas. 

É importante realizar o planejamento em ambiente com 

iluminação adequada, já que as diferentes fontes de luz 

influenciam na visualização da cor final da zircônia. Outro fator 

relevante foi a relação com a luz, a dispersão de luz em zircônia 
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monolítica pode ser minimizada através do controle 

microestrutural, permitindo assim a otimização da translucidez. 

Ainda do ponto de vista microestrutural, a porosidade residual, 

não apenas a quantidade de porosidade, mas também o 

tamanho da porosidade, é considerada o fator mais importante 

relacionado a translucidez da zircônia. 
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RESUMO: As lesões cervicais não cariosas (LCNC) são 
caracterizadas como a perda do tecido dentário mineralizado na 
região cervical do elementos dentários. Sabe-se que a etiologia 
das LCNC é considerada multifatorial, dentre eles, é possível 
associar principalmente à abfração, abrasão e biocorrosão. O 
aumento do envelhecimento populacional e a melhoria de 
políticas de prevenção permitiram uma maior preservação de 
elementos dentários, dessa forma os dentes são mantidos por 
mais tempo em boca permitindo então sua exposição por mais 
tempo aos fatores etiológico das LCNC. Com isso, favorecendo 
o aumento da prevalência e gravidade dessas lesões de acordo 
com a expectativa de vida das pessoas. O objetivo desse 
estudo é realizar uma revisão de literatura acerca da 
prevalência, severidade e aspectos clínicos das LCNC. Para tal 
foi realizado uma busca nas bases de dados PubMed e 
periódicos CAPES. Utilizando os MeSH-terms Prevalence, 
Epidemiology, Non-Carious Cervical Lesion e também os 
descritores DeCs Lsões Cervicais Não cariosas, Prevalência, 
Epidemiologia. Os artigos escolhidos eram referentes aos 
últimos 5 anos e que abordassem a temática. Os estudos 
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relatam variação da  prevalência das LCNC entre de 5% a 85%, 
sendo os pacientes de idade avançada os mais acometidos. Em 
relação a sua severidade foi possível constatar que na maioria 
dos estudos as LCNC apresentaram severidade mínima e os 
dentes mais afetados são os pré-molares.   
Palavras-chave: Lesões Cervicais Não Cariosas. Prevalência. 
Epidemiologia. 
 
INTRODUÇÃO 

 

 Por muitos anos os desgastes que acomentiam os 

elementos dentários foram considerados um fenômeno 

fisiológico normal e que apesar de apresentarem desgastes, 

permaneciam funcionais e vitais. Os desgastes dentários só 

eram considerados patológicos quando apresentavam 

exposição pulpar ou quando havia perda precoce desses 

elementos dentários (GRIPPO; SIMRING; COLEMAN, 2012). 

 A medida em que as lesões de desgaste foram sendo 

observadas passaram então a ser tratadas como lesões de 

abfrações, principalmente aquelas que acomentiam a região 

cervical dos elementos dentários (XAVIER; PINTO; 

CAVALCANTI, 2017). Com o avanço dos estudos atualmente 

sabe-se que o desgaste dentário na região cervical é provocado 

por diversos fatores assim a denotação abfração passa a entrar 

em desuso, dando surgimento ao termo lesões cervicais não 

cariosas (LCNC) (GRIPPO; SIMRING; COLEMAN, 2012). 

O termo lesões cervicais não cariosas diz respeito a 

lesões presentes no terço cervical de elementos dentários, na 

região da junção cemento-esmalte (JCE), em decorrência da 

perda de tecido duro dental (TURSSI; KELLY; HARA, 2019). A 

camada de esmalte que reveste a região cervical é muito fina e, 
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por esta razão, tal região dentária pode ser apontada como uma 

área de menor resistência estrutural (WALTER et al., 2014).  

A região cervical do dente por apresentar-se mais 

fragilizada, quando submetida a uma maior progressão da 

LCNC, leva a um quadro clínico de desgaste dentário que gera 

perda irreversível da estrutura, exposição dentinária e até 

mesmo de exposição pulpar. A partir dessas exposições são 

frequentemente observados sintomas de hipersensibilidade 

dentinária, a qual gera respostas desconfortáveis a variações 

térmicas e a estímulos táteis, bem como ao desconforto estético 

observado pelos pacientes (MACHADO et al., 2018).  

Tem sido aceito que a perda tecidual, a qual predispõe a 

ocorrência das LCNC, seria resultado de eventos de 

erosão/biocorrosão, abrasão e abfração (estresse por flexão) a 

que os elementos dentários podem estar submetidos em meio 

bucal (HARALUR et al., 2019).  

 A abrasão pode se dar por ação friccional mecânica que 

não seja produto da mastigação. Assim os principais fatores 

etiológicos relacionados são procedimentos de escovação 

bucal, além daqueles relativos ao paciente, os quais envolvem 

técnica, frequência, tempo, força e uso de diferentes dentifrícios 

abrasivos aplicados durante o processo de escovação. 

Caracterizando um desgaste patológico do dente, provocado 

por força mecânica anormal durante a escovação (TURSSI; 

KELLY; HARA, 2019).  

 A atrição é o resultado da oclusão dentária e envolve, 

portanto, o contato entre dentes antagonistas, seja em 

situações funcionais ou parafuncionais. A abfração é o 

resultado de forças da mastigação e da parafunção mastigatória 

que levam à degradação das estruturas mineralizadas dos 
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dentes. A erosão ou biocorrosãodental ocorre como uma perda 

progressiva dos tecidos dentais causada por um processo 

químico que não envolve ação bacteriana e sim fatores 

dietéticos, como a ingestão de bebidas ácidas (MACHADO et 

al., 2018).  

 Destaca-se ainda o conceito atual de biocorrosão, que 

seria a perda de tecido dentário por meio de processo químicos, 

esse termo abrange todas formas químicas, bioquímicas e 

eletroquímicas de degradação dentária podendo até substituir 

o termo erosão (GRIPPO; SIMRING; COLEMAN, 2012). 

Estudos atuais apostam que tais fatores atuariam em 

combinação, de modo a remover, progressivamente, a fina 

camada de esmalte cervical e consecutivamente a dentina 

subjacente. Isso pode por vezes, causar a exposição de tecidos 

pulpares, quando os fatores etiológicos são persistentes e as 

lesões sem tratamento sofrem progressão, levando a perda 

severa da estrutura dental (MACHADO et al., 2018).    

Adicionalmente, as lesões cervicais não cariosas, como 

a nomenclatura já pressupõe, não estão relacionadas ao 

acúmulo de biofilme dentário. Por conseguinte, estas não são 

sequelas da cárie dentária, o que deve estar claro, na medida 

em que o correto diagnóstico implicará diretamente na decisão 

de tratamento a ser tomado (HARALUR et al., 2019). 

Ao exame clínico as LCNCs podem apresentar-se com 

defeitos variados, algumas com aspecto de cunha ou discos e 

ainda de maneira associada entre essas duas formas. Essas 

características são importantes, pois podem ajudar no 

diagnóstico e determinar quais são os fatores causadores 

(YAN; YANG, 2014). 
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Além de idenficar sua forma, é imprescidível para um 

correto diagnóstico a determinação de sua severidade que é 

definida através dos índices de desgaste dentário (IDD) que irão 

mensurar a profundidade dessas lesões a partir de escores, 

sendo escore 0 os elementos dentários que não apresentam 

alteração de contorno cervical, escore 1 elementos com perda 

de tecido e alteração mínima do contorno cervical, escore 2 

desgaste menor que 1mm de profundidade, escore 3 desgaste 

entre 1-2 mm de profundidade e escore 4 elementos dentários 

que apresentarem desgaste na região cervical maior do que 2 

mm de profundidade, ou exposição pulpar ou exposição de 

dentina secundária (SMITH; KNIGHT 1984). 

Dentre os dentes mais afetados é possível observar que 

os pré-molares são os dentes mais acometidos por essa lesão 

sendo a face vestibular onde a lesão se encontra mais 

prevalente (HANDA et al., 2014; ZUZA et al., 2019). 

 Alguns estudos têm reportado a alta prevalência das 

LCNC em diferentes populações (HANDA et al., 2014; YAN; 

YANG, 2014). A prevalência de LCNC pode variar de 0,8% a 

85,7% de acordo com estudos anteriores sendo os idosos 

geralmente apresentando maior número e maior gravidade de 

lesões quando comparado a  indivíduos com idade inferior a 40 

anos, devido a exposição a vários fatores etiológicos por um 

longo período de tempo. Entretanto é possível observar que os 

jovens estão cada vez mais apresentando essas lesões, esse 

fato favorece a uma preocupação maior com a conduta 

terapêutica frente a essas doenças dentárias mais incidente 

desta geração (ZUZA et al., 2019). 

 Os problemas associados com a perda progressiva não 

cariosa da estrutura dos elementos dentários estão se tornando 
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um problema crescente para a odontologia contemporânea. 

Estudos epidemiológicos são de grande valia, visto que 

apontam esse grupo de lesões dentárias como um importante 

agravo à saúde bucal, responsável por causar desconforto a 

muitos indivíduos, uma vez que sua ocorrência tem sido 

associada à hipersensibilidade dentinária, e ainda, a depender 

de sua progressão, a prejuízos funcionais e estéticos para o 

paciente (XAVIER; PINTO; CAVALCANTI, 2017). Outra 

vantagem dos estudos epidemiológicos, é que ao se comparar 

as diferentes populações estudadas, dados valiosos são 

obtidos acerca da etiologia das lesões, uma vez que cada 

população carrega suas próprias características. 

Nesse sentido, ressalta-se a importância do presente 

estudo que avaliou a prevalência e severidade das lesões 

cervicais não cariosas, visando contribuir para o 

estabelecimento de protocolos não apenas terapêuticos, mas 

também preventivos para esse agravo bucal, de alta 

prevalência na população. 

O objetivo do presente estudo foi avaliar através de uma 

revisão de literatura a prevalência, severidade e aspectos 

clínicos das lesões cervicais não cariosas.  

 

 

MATERIAIS E MÉTODO 

 

Este trabalho trata-se de uma revisão de literatura com 

caráter descritivo convencional baseado na busca de 

informações. O levantamento dos estudos primários se deu 

através do acesso às bases de dados PubMed (Medline) e 

periódicos CAPES utilizando os termos do vocabulário 
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controlado do MeSH Prevalence, Epidemiology, Non-Carious 

Cervical Lesion e também os descritores DeCs Lsões Cervicais 

Não cariosas, Prevalência, Epidemiologia. Os artigos 

escolhidos são referentes aos últimos 5 anos, que 

apresentassem maiores fatores de impacto e que abordassem 

a temática. A pesquisa foi realizada no período de junho a 

novembro de 2019, sendo utilizadas publicações na língua 

portuguesa e inglesa. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

 As lesões cervicais não cariosas são caracterizadas como 

a perda do tecido dentário mineralizado na porção da junção 

cemento-esmalte – ou seja, a porção cervical – que não são 

causadas pela atividade da cárie. Esta é uma região 

considerada muito vulnerável, uma vez que o cemento e a 

dentina são pouco resistentes as mudanças ambientais que 

ocorrem na boca, e o esmalte se apresenta nessa região 

formando apenas uma fina camada (WALTER et al., 2014). 

 A direção dos prismas do esmalte muda para uma condição 

mais plana, em contraste com a aparência ondulada na porção 

do esmalte do restante da coroa. Devido à superfície ser mais 

plana na junção esmalte-dentina, o embricamento mecânico 

entre esmalte e dentina na área cervical é mais frágil do que 

nas demais regiões do dente. Além disso, a região cervical do 

dente é a região do esmalte aprismático, que contém menos 

minerais e é fisicamente mais fino que o restante do esmalte 

prismático (KOLAK et al., 2018).  

Atualmente, sabe-se que a etiologia das LCNC é 

considerada multifatorial, mas os fatores que contribuem para o 



PREVALÊNCIA, SEVERIDADE E ASPECTOS CLÍNICOS DAS LESÕES 

CERVICAIS NÃO CARIOSAS: REVISÃO DE LITERATURA 

 

966 
 

aparecimento dessas lesões ainda estão em discussão. Dentre 

eles, é possível associar principalmente à abfração, abrasão e 

biocorrosão. Além desses fatores, outras teorias associam a 

tensão causadora dessas lesões a hábitos parafuncionais ou 

distúrbios neuromusculares (SAWLANI et al., 2016).  

 Estudos relatam que o processo de abfração iniciaria a 

formação da LCNC de acordo com sua origem pela flexão da 

estrutura dentária na região cervical, devido a forças oclusais 

prejudiciais e não axiais (KOLAK et al., 2018). A maioria dos 

estudiosos levam em consideração a hipótese de que os fatores 

oclusais inciam a formação de rachaduras e permite que as 

mesmas se propaguem na junção cemento-esmalte levando 

então a formação dessas lesões. Sendo os demais fatores 

como a força, tipo de cerdas da escova, uso de abrasivos 

durante a escovação e a ingestão em excesso de bebidas 

ácidas e o efeito biocorrosivo como fatores secundários que 

implicam no rápido aumento da progressão desse agravo bucal 

(ATTIN; WEGEHAUPT, 2014; HARALUR et al., 2019).  

 Esse fato é justificado pelo estudo realizado por Leal et 

al. (2017) onde foi observado que o estresse elástico que  atua 

como um fator adjuvante, pode aumentar o efeito de corrosão 

dos ácidos por meio de três mecanismos: (1) abertura de 

espaço na junção dentina-esmalte, (2) estresse e rachaduras 

por corrosão e (3) aumento da permeabilidade do esmalte ao 

ácido. Nesse estudo foram utilizados dentes bovinos com cortes 

que simulavam as LCNC, esses foram submetidos a cargas e a 

imersão em ácido acético (pH 4,5). Para as amostras expostas 

ao ácido, percebeu-se que enquanto aumentava a tensão 

aumentou também a profundidade de desmineralização do 

esmalte, para a  compressão, não apresentou diferença 



PREVALÊNCIA, SEVERIDADE E ASPECTOS CLÍNICOS DAS LESÕES 

CERVICAIS NÃO CARIOSAS: REVISÃO DE LITERATURA 

 

967 
 

significativa quando comparado ao grupo controle que não 

sofria carga. 

Corroborando com essas informações  Zuza et al. (2019) 

enfatizam a associação entre bruxismo ou apertamento com 

alimentos ácidos e abrasão como fatores preditivos de alto 

potencial que podem levar ao surgimento ou progressão dessas 

lesões. 

 Nesse contexto o ranger dos dentes também é 

considerado em alguns estudos como fator determinante para 

as LCNC, pois esse hábito parafuncional produz cargas de 

estresse elevadas no sistema estomatognático e, portanto, 

pode causar fadiga e ruptura das ligações entre os cristais de 

hidroxiapatita durante flexão dentária, favorecendo assim o 

enfraquecimento e formação de rachaduras,  

consequentemente a perda de esmalte e dentina subjacentes 

(RAMALHO et al., 2016).  

 Ainda levando em consideração o efeito físico-mecânico, 

existe a hipótese da pizoeletricidade que refere-se a pequenas 

cargas elétricas que são geradas, quando o dente é 

mecanicamente deformado. A tensão dinâmica que ocorre na 

boca durante atividade interoclusal, como na mastigação ou no 

bruxismo, influencia a quebra da estrutura dentária. É um 

fenômeno explicado basicamente porque ambos, dentes e 

ossos, são compostos de uma certa quantidade de colágeno e 

quando o colágeno é comprimido, uma eletricidade negativa e 

positiva é produzida. Íons negativos, podem estimular o 

crescimento ósseo e é conjecturado  que íons positivos são 

emitidos através das áreas de alta tensão, levando consigo 

partículas de estrutura dentária (GRIPPO; SIMRING; 

COLEMAN, 2012). 
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Em contra partida estudos como o de Wada et al. (2015), 

mostram que há evidências de que a frequência de LCNCs está 

ligada à escovação dentária e aos hábitos nutricionais, mesmo 

em pacientes jovens. Algumas linhas de evidência 

demonstraram os efeitos do estresse por atrito combinado com 

ácidos e proteases enzimáticas como fatores etiológicos das 

lesões. Recentemente, os ácidos bioquímicos endógenos e as 

enzimas proteolíticas bioquímicas estão sendo sugeridos como 

possíveis causas de LCNC, e assim são caracterizada pelo 

termo biocorrosão. 

Estudos também reportam a importância dos hábitos de 

higiene oral como fator determinante para o acometimento 

dessas lesões. Alguns mostram a influencia do tipo das cerdas 

da escova, sendo atribuídas as mais rígidas a capacidade de 

promover maior desgaste (HARALUR et al., 2019).  

Por outro lado um estudo mostrou que escovas de 

cerdas macias conseguem acumular uma maior quantidade de 

creme dental, culminando para um maior grau de abrasividade. 

Dessa forma pode-se pensar que o creme dental por conter 

agentes abrasivos pode ser mais significativo para a perda da 

estrutura dentária do que a própria conformação das cerdas 

(BIZHANG et al., 2016). Outro fator que deve ser levado em 

consideração são as forças empregadas durante a escovação, 

bem como o sentindo em que a mesma é realizada, um estudo 

obeservou que durante escovação no sentido horizontal o 

desgaste provocado chega a ser cerca de 2 a 3 vezes maior 

quando comparado com a escovação no sentindo vertical 

(HARALUR et al., 2019).    

Embora vários fatores etiológicos tenham sido relatados, 

geralmente é difícil designar um único mecanismo como causa 
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de LCNC. O reconhecimento desses fatores de risco, por sua 

vez, tem grande importância para o diagnóstico, prevenção e o 

tratamento mais eficaz para essas lesões (ATTIN; 

WEGEHAUPT, 2014; MUSHTAQ; AHMED, 2016; 

NASCIMENTO et al., 2016).  

Ao exame clínico as LCNC podem apresentar-se com 

defeitos variados, algumas com aspecto de cunha  ou discos e 

ainda de maneira associada entre essas duas formas. Essas 

características são importantes, pois podem ajudar no 

diagnóstico e determinar quais os fatores causadores (YAN; 

YANG, 2014). As lesões cervicais são classificadas 

basicamente de duas formas: a lesão cervical angulada (ou em 

forma de V) (Figura 1), lesão cervical arredondada (em forma 

de C ou U) (Figura 2) podendo ainda se apresentar de forma 

mista. Ao analisarmos bem esses tipos de lesões, em alguns 

casos não é possível observar uma separação nítida entre os 

formatos da lesão, o que dificulta o diagnóstico em certos casos 

(GUIMARÃES et al., 2014). 

 

 

 
                         Fonte: Nascimento et al., 2016 

Figura 1. Lesão cervical não cariosa angulada. 
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Fonte: Guimarães et al., 2014. 

Figura 2. Lesão cervical não cariosa arredondada. 
 

As lesões classificadas como em V, apresentam um 

evento interessante de angulação escalonada, onde casos com 

apenas um ângulo acontecem quando observamos um dente 

com lesão cervical e uma reabsorção óssea na qual promove 

deslocamento da crista óssea. À medida que esse 

deslocamento ocorre, formam-se novas lesões mais apicais 

bastante anguladas e com pequenas distâncias entre elas 

(XAVIER; PINTO; CAVALCANTI, 2017).  

No estudo realizado por Walter et al. (2014) foi possível 

associar, através de microscopia óptica, o formato das LCNC 

com sua possível etiologia. Segundo os autores as LCNC 

podem apresentar duas formas distintas, uma em forma de 

cunha e outra em forma de pires, além disso, também é possível 

observar lesões do tipo mista, esta última contribui para uma 

definição da etiologia multifatorial tendo em vista que diferentes 

mecanismos ou suas combinações podem originar diferentes 
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formatos de lesões. Ao observar uma superfície mais lisa é 

possível associar essa característica com eventos de abrasão 

e erosão. Em casos onde não é possível observar acúmulo de 

biofilme ou formação de cálculo, subentende-se que o principal 

evento causador pode ser a abrasão, devido à remoção 

mecânica constante do biofilme.   

Na hipótese da abfração como causa, é possível 

observar pequenas fraturas na superfície da LCNC devido a 

forças não axiais exercidas sobre o elemento dentário. As 

lesões no formato de pires normalmente apresentam suas 

bordas de maneira arredondadas que poderia ser devido à 

erosão e abrasão causada pela escovação, enquanto que as 

lesões em forma de cunha apresentam suas bordas mais 

afiadas, sendo justificada pela presença de fraturas na região 

(WALTER et al., 2014). 

Apesar disso estudo recente mostrou que após análises 

de imagens em 3D da atividade abrasiva de cremes dentais, foi 

possível observar um alto grau de abrasividade capaz de 

causar a progressão de LCNC e produzir lesões com ângulos 

agudos. Dessa forma apesar do formato da lesão auxiliar no 

diagnóstico da sua etiologia, ela não deve ser considerada 

como soberana diante dos demais aspectos (SABRAH et al., 

2018).   

A prevalência das LCNC vem sendo reportada de forma 

discrepante nos estudos mais recentes. Na literatura é relatada 

uma variação de 5% a 85% da ocorrência dessas lesões 

(HANDA et al., 2014; YAN; YANG, 2014; TEIXEIRA et al., 

2018). Essa variação indica que existe uma complexidade em 

classificar as lesões, devido à normas e protocolos 

padronizados para investigação e mensuração das LCNCs, 
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como também a variação cultural entre as populações 

pesquisadas (WADA et al., 2015).  

 A maioria dos estudos realizados acerca da prevalência 

e característica das lesões mostra que as LCNCs estão 

associadas com aumento da idade dos indivíduos, no qual 

pessoas jovens apresentam menor prevalência de lesões do 

que aquelas com idade superior a 50 anos (YAN; YANG, 2014; 

HANDA et al., 2014). O fundamento mais provável para essa 

distribuição de LCNC é o efeito cumulativo da influência do 

grande número de fatores etiológicos por  longos períodos de 

tempo sobre os elementos dentários, maior grau de recessão 

gengival, menor número de dentes presentes e, portanto, maior 

carga oclusal concentrada, perda dos mecanismos de proteção 

da dentição natural, qualidade e quantidade reduzidas da 

proteção salivar, alterações estruturais e microestruturais no 

esmalte e na dentina relacionadas ao processo de 

envelhecimento (KOLAK et al., 2018). 

 Porém, devido a etiologia multifatorial da LCNC, a idade 

não funciona como um fator predisponente a essa prevalência, 

ela provavelmente mostra o efeito cumulativo de vários fatores 

etiológicos que podem levar ao início da progressão das lesões. 

(TEIXEIRA et al., 2018). O fato da maioria dos estudos relatar 

uma maior prevalência em idosos faz com que a maioria das 

lesões em pacientes jovens corram o risco de serem pouco 

investigadas o que ocasionam negligenciamento do tratamento 

das lesões em pacientes com idades mais 

precoces, contribuindo assim para posterior aumento da 

ocorrência de LCNC (ZUZA et al., 2019).  
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Com relação ao sexo, parece não haver diferença 

significativa entre a ocorrência entre homens e mulheres (YAN; 

YANG, 2014; KOLAK et al., 2018).  

 Estudos anteriores observaram uma maior prevalência 

na face vestibular, esse fato é explicado em estudo que afirma 

que saliva serosa particularmente na região lingual, apresenta 

alto fluxo e capacidade tampão o que justifica a escassez de 

LCNC na face linguais (GRIPPO; SIMRING; COLEMAN, 2012; 

ZUZA et al., 2019; SAWLANI et al., 2016). 

 Além disso, os pré-molares são citados como o 

elemento mais acometido pelas LCNC (YAN; YANG, 2014; AL-

ZAHAWI et al., 2015; SAWLANI et al., 2016). Alguns estudos 

afirmam que esse fato se dá devido a sua menor capacidade 

para absorver as forças laterais e oblíquas que ocorrem durante 

movimentos parafuncionais e durante movimento de 

lateralidade guiada pela função em grupo. (YAN; YANG, 2014; 

SAWLANI et al., 2016). Um outro estudo relata que a notável 

diferença na espessura óssea cortical do lado vestibular do 

dente e o estresse cervical devido à inclinação das cúspides 

vestibulares durante os movimentos laterais, podem justificar a 

maior prevalência das lesões nos pré-molares (KOLAK et al., 

2018). 

Com relação à profundidade das lesões, é possível 

classificá-las em cavidade rasa, quando rasa não há exposição 

de dentina; cavidade média, quando a lesão localizada 

apresenta exposição de menos de um terço de espessura de 

dentina e cavidade profunda, quando a lesão é generalizada e 

envolve mais de um terço da dentina (RAMALHO et al., 2016).  

Outra maneira de mensurar o desgaste sofrido pelo 

dente é através do índice de desgaste dentário (IDD), sendo as 



PREVALÊNCIA, SEVERIDADE E ASPECTOS CLÍNICOS DAS LESÕES 

CERVICAIS NÃO CARIOSAS: REVISÃO DE LITERATURA 

 

974 
 

classificações neste as seguintes: 0 = nenhuma mudança no 

contorno; 1 = perda mínima de contorno; 2 = defeito inferior a 1 

mm de espessura; 3 = defeito de 1 mm a 2 milímetros de 

profundidade; 4 = defeito maior que 2 mm de profundidade, ou 

a exposição da polpa, ou a exposição da dentina secundária 

(SMITH; KNIGHT, 1984). Esse método de classificação permite 

mensurar a severidade das lesões, assim estudos feitos 

anteriormente mostram que lesões com perda mínima de 

contorno, são observados com mais frequência em relação ao 

outros níveis de desgaste (YAN; YANG, 2014). 

Cada vez mais se faz necessário estudos que investigue 

o comportamento dessas lesões, tendo em vista que esse 

agravo é um dos mais incidentes na geração atual. Devido o 

rápido aumento do envelhecimento populacional e a melhoria 

de políticas de prevenção a cárie dentária, permitiram uma 

maior preservação de elementos dentários na cavidade oral, 

dessa forma os dentes são mantidos por mais tempo na 

cavidade oral permitindo então que sejam expostos por mais 

tempo aos fatores etiológico das LCNCs. Com isso, a 

prevalência e gravidade dessas lesões tem aumentado de 

acordo com a expectativa de vida das pessoas (WADA et al., 

2015). 

  

CONCLUSÕES  

 

 Diante de uma etiologia multifatorial e com base nos 

estudos encontrados pôde-se concluir que a prevalência das 

LCNC variam consideralvelmente na literatura, entretanto 

grande parte dos estudos mostram ocorrência elevada dessas 

lesões, sendo os pacientes acima de 50 anos os mais afetados. 
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A maior frequência de LCNC foi observada nos pré-molares, 

sendo a face vestibular mais afetada. Com relação a severidade 

das lesões, estudos mostram que a mais prevalente são as 

lesões com menor índice de desgaste, o que caracteriza uma 

baixa severidade dessas lesões. Os resultados obtidos neste 

estudo reforçam a teoria multifatorial para o surgimento desse 

agravo bucal, bem como sugere a necessidade de estudos 

longitudinais para avaliar a progressão das LCNC devido as 

interferências oclusais. Estudos longitudinais também são 

necessários para testar tratamentos restauradores eficazes e 

gerenciar outros fatores etiológicos.  
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RESUMO: A busca por resultados estéticos tornaram 
corriqueiras as restaurações de compósitos em dentes 
posteriores no cotidiano clínico. A técnica de restauração 
indireta em resina composta surge como uma alternativa que 
fornece melhor reanatomização do elemento dental e do ponto 
de contato interproximal uma vez que é confeccionada extra 
oralmente em comparação a restauração direta. Nesse 
contexto, este trabalho relata um caso clínico de restauração 
indireta em dente posterior com resina composta. Paciente do 
gênero masculino, 34 anos de idade, procurou tratamento 
odontológico apresentando queixa principal de insatisfação em 
restauração por sentir hipersensibilidade em dente posterior ao 
se alimentar. No exame clínico observou-se fratura em margem 
oclusal da restauração no elemento 36. Após remoção da 
restauração anterior e tecido cariado adjacente, verificou-se 
uma cavidade extensa com envolvimento de caixas proximais 
mesial e distal e de cúspides vestibulares sem término 
subgengival, com indicação para restauração indireta tipo 
onlay. Porém, o alto custo de uma restauração indireta 
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laboratorial em cerâmica/ metalocerãmica, tornou o tratamento 
inviável para o paciente, sendo então oferecido como segunda 
opção uma restauração indireta em resina composta. Diante 
disso, conclui-se que a confecção extra oral da restauração em 
resina composta realizada pelo cirurgião dentista, no próprio 
consultório, reduz custos,  aumenta a acessibilidade do 
paciente ao tratamento, além de constituir  um procedimento 
positivamente resolutivo.  
Palavras-chave: Materiais dentários. Resinas compostas. 
Estética dentária. 
 

INTRODUÇÃO 

 

A busca por materiais e técnicas restauradoras que 

conservem a estrutura dentária e atribuem um desempenho 

similar aos dentes naturais, têm sido um enfoque da 

Odontologia restauradora atual (HIRATA, 2016). 

Nesse contexto, as restaurações de resina composta 

surgem como uma opção que possibilitam o desenvolvimento 

de um tratamento odontológico minimamente invasivo, fato que 

contribui e eleva de maneira considerável sua previsibilidade e 

popularidade (VELO et al., 2016). 

Essa busca por bons resultados estéticos torna as 

restaurações de compósitos em dentes posteriores cada vez 

mais recorrente nos consultórios odontológicos. Outrossim, 

outros aspectos que influenciam nessa escolha estão 

relacionados ao aprimoramento das propriedades químicas, 

com a diminuição do tamanho das partículas e o aumento da 

quantidade de carga, aumentando sua capacidade mecânica. 

Além  disso, o baixo custo e a rapidez do procedimento 
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restaurador também induzem essa escolha pelos cirurgiões 

dentistas (MICHELON et al., 2009). 

Vale a pena ressaltar, também, que a conservação da 

estrutura dentária e o selamento marginal são essenciais, 

especialmente quando esses materiais são comparados com 

materiais restauradores de metais (VERAS et al., 2018 ).  

Quanto à estética dessas restaurações com resina 

composta, a variedade de cores permite a reprodução do 

policromatismo dental, o que atribui uma característica de 

excelência às restaurações.  Logo, esse modelo de tratamento 

tem a capacidade de associar aspectos estéticos e biológicos 

(HIRATA, 2016). 

Partindo disso, torna-se imprescindível que o cirurgião-

dentista tenha conhecimento acerca das vantagens e 

desvantagens do uso da resina composta em dentes 

posteriores, estando capacitado para escolher procedimento e 

material restaurador mais adequado e atendendo, portanto, às 

necessidades e expectativas de cada paciente. Dessa forma, a 

restauração indireta trata-se de uma opção de procedimento 

positivamente resolutiva e de grande importância para a saúde 

pública, além de atingir sucesso clínico a longo prazo 

(MICHELON et al., 2009). 

O presente trabalho tem por objetivo  relatar um caso 

clínico de restauração indireta em dente posterior com resina 

composta, demonstrando a importância da utilização de um 

procedimento que atenda  às necessidades individuais de cada 

paciente. 

 

 

 



RESTAURAÇÃO INDIRETA EM DENTE POSTERIOR COM RESINA 

COMPOSTA 

 

981 
 

MATERIAIS E MÉTODO 

 

  Paciente do gênero masculino, F. C. S., 34 anos, 

leucoderma, procurou tratamento odontológico particular em 

João Pessoa, Paraíba. Sua queixa principal foi de insatisfação 

em restauração por sentir hipersensibilidade durante 

alimentação em dente posterior (Fig. 1) mas não relatou 

sintomatologia dolorosa. Ao exame clínico observou-se fratura 

em margem oclusal da restauração no elemento 36. Realizou-

se testes de vitalidade pulpar e sensibilidade.  

   

 

Figura 1. Imagem clínica inicial. 

 

O paciente apresentou várias restaurações em dentes 

posteriores e para uma visão geral também foi realizado um 

exame radiográfico panorâmico complementar (Fig. 2). O 
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exame panorâmico não mostrou indícios de íntima relação com 

a polpa. 

 

 

Figura 2. Exame radiográfico complementar. 

 

  Após remoção da restauração anterior e tecido cariado 

adjacente, verificou-se uma restauração cavidade extensa em 

largura com envolvimento de caixas proximais mesial e distal e 

de cúspides vestibulares sem término subgengival, com 

indicação para restauração indireta tipo onlay. 

Devido ao alto custo de uma restauração indireta 

laboratorial em cerâmica/ metalocerâmica, o paciente não 

aceitou a primeira opção de tratamento, sendo oferecido uma 

restauração indireta em resina composta com recobrimento de 

cúspides vestibulares para evitar as fraturas das margens e do 

tecido dental remanescente. Nas cúspides linguais não foi 

necessário o recobrimento após verificação com especímetro 
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de mais de 1,7mm de tecido remanescente em sua menor 

espessura. 

  Foi realizado  o selamento dentinário e moldagem parcial 

em silicone de condensação. Confecionada restauração com 

obturador provisório livre de eugenol (Cavitec, Caithec). 

Finalizada a primeira sessão. 

  Em seguida, foi confeccionada a restauração indireta 

sobre modelo de gesso (Fig. 3) utilizando uma resina 

nanoparticulada na cor A3D (Z350, 3M) selecionada de acordo 

com a cor dental dos outros elementos, espátula para resina 

para inserção do compósito e  pincel pelo de marta para auxiliar 

na escultura (Fig. 4).  

Realizou-se polimerização com aparelho 

fotopolimerizador LED 2ª geração (Emitter D, SCHUSTER) e 

remoção da peça com aplicador de ponta adesiva (Stick, 

Sorensen) do modelo de gesso para polimerização adicional em 

microondas (Fig. 5 e 6) por 4 min como proconizado em Hirata 

(2016). 

 

 
Figura 3. Restauração de resina confeccionada indiretamente 

em modelo de gesso. 
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Figura 4. Materiais utilizados na confecção da restauração. 

 

 

Figura 5. Restauração de resina confeccionada indiretamente 

sem polimento. 

 

Após finalização da polimerização foi verificado a 

adaptação da peça (Fig. 7) com carbono espessura ultra-fina  

19µm (Angelus contacto film). Observou-se os pontos não 

adaptados (Fig.8), removidos os excessos com broca 

multilaminada. Após o ajuste, a  limpeza da peça para remoção 
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dos resíduos de carbono se deu com gaze embebida em álcóol 

70%. 

 

 

Figura 6. Polimerização adicional em microondas por 4min. 

 

 

 

Figura 7. Verificação de adaptação da peça após polimerização 

completa. 
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Figura 8. Verificação dos pontos não adaptados 

Procedeu-se com a prova seca da restauração (Fig. 9). Foi 

observado um gap na parede lingual após acabamento da peça, 

sendo desta maneira escolhida a resina flow (Natural Flow, 

DFL) para cimentação da peça (Fig. 10), de maneira a 

preencher o gap, além de cimentar a restauração. 

 

Figura 9. Prova seca da restauração indireta com acabamento. 
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Figura 10. Resina flow para cimentação e correção de gaps. 

Na cavidade a ser restaurada foi realizado o 

condicionamento seletivo. Aplicou-se ácido fosfórico (Fig. 11) 

35% (Potenza attacco – Phs) por 30s, lavou-se pelo dobro do 

tempo e secou-se a superfície com jatos de ar. Esse processo 

de condicionamento atua desmineralizando o substrato e 

originando microporosidades, que são responsáveis por formar 

uma retenção micromecânica  na superfície do esmalte. Isso 

possibilita a ligação confiável do substrato ao esmalte, 

contribuindo para uma maior resistência de cargas 

biomecânicas a longo prazo ao utilizar adesivos Universais 

(SUZUKI et al., 2016). 

Na dentina, aplicou-se o sistema adesivo (Ambar 

Universal FGM), de forma ativa, com um microbrush compatível 

com a cavidade, durante 15s.  Após nova secagem com jato de 

ar  por 30s, aplicou-se, então, o segundo passo do adesivo em 

esmalte, com um microbrush por 15s.  

Depois de remover o excesso com leves jatos de ar, 

realizou-se a fotopolimerização por 30 segundos. Em seguida, 
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foi realizado o preparo da superfície interna da peça, para evitar 

a interferência de qualquer substância residual no processo de 

confecção e manipulação da mesma.  

 

 

Figura 11. Materiais usados no condicionamento dental 

e preparo da peça 

Executou-se o condicionamento com ácido fosfórico 

durante 30 segundos, lavagem com água corrente, secagem 

com jatos de ar e silanização com silano (Fig. 11) líquido (Prosil, 

FGM) para aumentar a capacidade de adesão da restauração 

indireta ao agente cimentante. Após esses passos foi aplicado 

o sistema adesivo universal e fotopolimerizado. 

Na segunda sessão clínica, removeu-se a restauração 

provisória e realizou-se isolamento relativo com barreira 

Gengival MiniDam – DMG, algodão em rolete e fita para 

isolamento (Isotape, TDV) em dente adjacente. 

A peça foi levada em posição e o cimento em excesso 

removido com pincel. Realizou-se a polimerização por 30 

segundo nas superfícies oclusal, lingual, vestibular, mesial e 

distal totalizando 150s. 
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Foi realizado o ajuste oclusal em MIH e nos movimentos 

excêntricos com carbono espessura ultra-fina  19µm (Angelus 

contacto film), acabamento com disco de lixa de granulação 

grossa e média (Sof Lex linha vermelha – 3M) e o polimento 

com disco fino e ultra fino (Sof Lex linha vermelha – 3M), escova 

de carbeto de silício (Astrobrush – IvoclarVivadent) e disco de 

feltro impregnado com pasta de polimento (Diamond - FGM). 

   

 

Figura 12. Restauração indireta cimentada sem polimento. 

 

Figura 13. Materiais para polimento 
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Figura 14. Restauração final após polimento. 

 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

A resina composta possui capacidade de união efetiva 

com os demais tecidos dentais através da atuação dos sistemas 

adesivos e formação da camada híbrida, de maneira 

semelhante ao que ocorre eventualmente na junção 

amelodentinária (HIRATA, 2016). Entretanto, ao realizar o 

procedimento de aplicação de sistemas adesivos, inserção do 

material restaurador e cura, deve-se respeitar as 

recomendações do fabricante. 

Essas resinas possuem um satisfatório desempenho 

clínico, mas para que haja sucesso clínico faz-se necessário a 

busca por informações que contribuam para reduzir 

significantemente os efeitos de cada ambiente oral dos 

respectivos pacientes em uma restauração (VELO et al., 2016). 

Segundo Van Meerbeek B. (2003, apud MICHELON et 

al., 2009), a união da resina ao substrato deve assegurar a 

estabilidade do material restaurador além da proteção do 
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complexo dentina-polpa. A camada híbrida possibilita o 

selamento dos túbulos dentinários, o que reduz ou impede o 

acesso de produtos químicos ou bacterianos à câmara pulpar, 

evitando que ocorra lesões irreversíveis na polpa.  

Nesses compósitos são adicionadas partículas de 

cargas inertes com o propósito de aumentar sua resistência e 

reduzir os efeitos adversos da contração de polimerização. Tal 

fato contribui para o desempenho  da biomecânica semelhante 

ao do elemento dental integro durante a função mastigatória 

(HIRATA, 2016). 

As restaurações diretas em resina composta são 

abundantemente empregadas pelos cirurgiões dentistas por 

apresentar natureza conservadora e minimamente invasiva. 

Contudo, se utilizadas em cavidades amplas, essas 

restaurações ficam susceptíveis a fratura e ao desgaste 

(MONTEIRO et al., 2017). 

Nesse sentido, as restaurações indiretas do tipo onlay ou 

inlay constituem a melhor opção para a intervenção. Essa 

técnica é seguramente indicada quando há grande 

comprometimento coronário, envolvendo mais de dois terços da 

distância intercuspídea, ou até mesmo o comprometimento de 

uma ou mais cúspides. Sendo então, uma modalidade de 

tratamento bem-sucedida e previsível em conjunto com a 

preservação de tecido dentário sadio (MONTEIRO et al., 2017). 

Entretanto, o alto custo da etapa laboratorial das 

restaurações indiretas diminui a frequência de realização dessa 

técnica, pois grande parte dos pacientes não podem pagar pelo 

valor estabelecido.  Desse modo, visando minimizar o custo do 

procedimento e diminuir o tempo de execução, o cirurgião 

dentista pode optar por eliminar a fase laboratorial e 
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confeccionar a restauração extra oralmente no próprio 

consultório (MONTEIRO et al., 2017). 

Vale salientar que a aplicação da técnica indireta em 

cavidades amplas torna possível o melhor reestabelecimento 

da forma anatômica do elemento dental e do ponto de contato 

interproximal, além de minimizar a contração de  polimerização.  

Tal contração trata-se de um dos fatores que mais favorece o 

insucesso das resinas compostas, principalmente no que tange 

à integridade marginal e à sensibilidade pós-operatória 

(MENDES et al., 2018). 

Nesse sentido, a técnica indireta contribui para a redução 

de alguns problemas observados no pós-operatório, como a 

sensibilidade, a dor e o desconforto na mastigação. Isso é 

possível  uma vez que a restauração é confeccionada  sobre 

um modelo e não na boca (MENDES et al., 2018). 

 Essas resinas compostas passam por uma 

polimerização mais efetiva, uma vez que técnicas adicionais 

são empregadas resultando em maior grau de conversão de 

polimerização (OLIVEIRA et al., 2015). 

A termopolimerização em microondas trata-se de uma 

técnica adicional que aumenta o grau de conversão da resina, 

ampliando  a microdureza do compósito.  A submissão do 

compósito à temperaturas que se aproximem da temperatura 

de transição vítrea, estimula a maior mobilidade dos 

monômeros livres e maior flexibilidade das cadeias poliméricas, 

viabilizando novas reações dos radicais ativados. Esse evento 

proporciona um maior número de ligações cruzadas da matriz 

orgânica, promovendo maior estabilidade e rigidez (AROSSI et 

al., 2007). 
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Outro aspecto importante na etapa restauradora é o 

selamento dentinário imediato, cujo um sistema adesivo é 

aplicado imediatamente após o preparo dental e anteriormente 

ao processo de moldagem, oferecendo  resistência de união a 

cimentos resinosos e  prevenindo, também, a sensibilidade pós-

operatória (BRIGAGÃO et al., 2016). 

Esse procedimento faz-se essencial, uma vez que a  

aplicação do sistema adesivo apenas no momento da 

cimentação pode gerar desadaptação da restauração 

(BRIGAGÃO et al., 2016). 

O Sistema Adesivo Ambar Universal, utilizado neste 

caso, é o responsável por promover a união entre a estrutura 

dentária e materiais restauradores. Trata-se de um  adesivo 

fotopolimerizável autocondicionante monocomponente, em que 

não há mais a necessidade de realizar condicionamento ácido 

na dentina (FGM, 2017). 

A utilização desse sistemas adevivo autocondicionante 

contribui diminuindo, portanto,  a sensibilidade  pós-operatória 

e o desgaste das fibras colágenas. Além disso,  oferece uma 

baixa ou inexistente disparidade entre a profundidade de 

condicionamento e de infiltração dos monômeros, uma vez que 

ocorre simultaneamente ao processo de autocondicionamento 

(BARBOZA et al., 2019). 

Outro aspecto importante é que nos adesivos 

autocondicionantes a umidade pode ser controlada com maior 

facilidade em relação aos convencionais existentes (BARBOZA 

et al., 2019). 

Nesse contexto, é de extrema importância que o 

cirurgião-dentista busque desenvolver seus conhecimentos a 

cerca do sistema adesivo mais adequado à aplicação clínica de 
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cada caso. Para isso, é necessário que o mesmo conheça os 

mecanismos de ação e de interação do adesivo  com a estrutura 

dentária, bem como fazer o uso das técnicas necessárias para 

evitar que possíveis falhas apareçam, além de possibilitar o 

sucesso das restaurações (VELO et al., 2016). 

 

CONCLUSÕES  

 

Diante do caso clínico apresentado, fica evidente que a 

restauração indireta em dentes posteriores é um procedimento 

positivamente resolutivo e de grande importância para a saúde 

pública, uma vez que o procedimento restaurador  indireto sem 

custo laboratorial tem reflexo no valor final da restauração. 

Nesta técnica, a restauração é confeccionada extra oralmente 

pelo cirurgião dentista no próprio consultório, fato que minimiza 

os pontos críticos em comparação com as restaurações de 

cavidades extensas diretas. Esse fato torna possível, acessível 

e eficaz o tratamento restaurador de grandes cavidades. 
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RESUMO: A presente pesquisa se propôs a identificar as 
alterações dentárias nos pacientes oncológicos na faixa etária 
de 0 a 19 anos, assistidos no Hospital Napoleão Laureano, João 
Pessoa/PB. Para tanto, foi desenvolvido um estudo transversal, 
observacional, com abordagem quantitativa. A partir do 
prontuário dos pacientes foram obtidos dados 
sociodemográficos, patologia de base, hematológicos, e sobre 
o tratamento antineoplásico instituído. Um questionário semi-
estruturado foi respondido pelo responsável para investigação 
da saúde gestacional e da criança nos primeiros anos de vida, 
as alterações dentárias de forma, estrutura, tamanho e número 
foram analisadas por meio do exame clínico dentário; para cárie 
dentária, serão utilizados os índices CPOD e ceo-d (códigos e 
critérios do SB Brasil 2010) por examinador calibrado 
(Kappa=0,89). As crianças que apresentaram o primeiro molar 
permanente, também foi verificado o diagnóstico da Hipoplasia 
Molar-Incisivo (HMI), utilizando-se os critérios da Associação 
Europeia de Odontopediatria (EAPD). Os dados foram 
tabulados e analisados por meio de estatística descritiva e 
apresentados sob a forma de tabelas e gráficos. Só foi 
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encontrado 1 paciente com HMI e 1 com agenesia de canino 
permanente. Conclui-se que os pacientes infantis internos no 
Hospital Napoleão Laureano, normalmente apresentam 
neoplasia hematológica, são tratados com quimioterapia e 
acompanhados pela mãe.  Seus achados bucais apresentaram 
baixa prevalência de cárie dentária, HMI e alterações dentárias, 
sendo necessário mais tempo de acompanhamento.  
Palavras-chave: Cárie dentária; Odontopediatria; Oncologia. 
 
INTRODUÇÃO 

 

Segundo o Instituto Nacional do Câncer (BRASIL, 2018),  

câncer” é uma denominação genericamente utilizada para se 

referir a um conjunto de cem ou mais doenças que apresentam, 

de uma mesma maneira, um crescimento desordenado de 

células que invadem os tecidos e órgãos podendo ocasionar 

metástase para diferentes regiões do corpo. A grande 

preocupação é que a criança está em constante formação, o 

uso de modalidades de terapias antineoplásicas agem muitas 

vezes de forma negativa no seu processo de desenvolvimento, 

gerando efeitos negativos nas estruturas dentárias a curto e 

longo prazo.  

O câncer infantil geralmente está associado a fatores 

endógenos, principalmente a fatores genéticos, e a fatores 

exógenos como agentes físicos, químicos e biológicos. Ainda é 

completamente desconhecida a maioria das causas dos 

tumores malignos da infância.  Nos casos de pacientes 

oncológicos pediátricos, o ideal é que estes sejam examinados 

por um profissional de saúde bucal assim que a sua doença foi 

diagnosticada, para que o tratamento odontológico seja feito 

antes do tratamento oncológico (PERES et al., 2013). 
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Com o crescente número de sobreviventes de câncer 

infantil há uma alta incidência de efeitos adversos devido aos 

protocolos de tratamentos mais agressivos estabelecidos por 

intermédio da quimioterapia ou radioterapia, ou associação de 

ambos. Dessa forma, tem sido aumentado o foco e direcionado 

para as sequelas tardias de modalidades de tratamento 

(CARRILLO et al., 2014; NEMES; JENEI; MÁRTON, 2018). 

Dentre as manifestações orais mais prevalentes em 

crianças e adolescentes decorrentes da terapia antineoplásica 

podem ser destacadas as agudas, a exemplo, mucosite, 

sangramento gengival, infecções virais e fúngicas, hipofunção 

da glândula salivar, xerostomia, alteração no paladar; e as 

crônicas, como agenesia dentária, alterações na estrutura e na 

forma dos dentes, osteorradionecrose, crescimento e 

desenvolvimento craniofacial alterado (PERES et al., 2013; 

ALLEN et al., 2014; NEMES; JENEI; MÁRTON, 2018). 

As anormalidades dentárias mais frequentes decorrentes 

da terapia para câncer infantil, incluem microdontias, 

hipoplasias, esmalte e raiz com alterações no desenvolvimento 

e hipodontias. Essas anormalidades podem causar maloclusão 

e afetar o desenvolvimento facial, consequentemente 

impactando a qualidade de vida dessas crianças (CARRILLO et 

al., 2014).  

Durante o processo que a criança e adolescente estão 

sob tratamento oncológico, o cirurgião dentista deve entrar 

nesse contexto, buscando uma melhor qualidade de vida para 

essa criança, além de que, possa atuar reduzindo os efeitos 

desse tratamento em longo prazo. A valorização dos dentes 
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pela criança, futuramente adulto, depende do modo como isso 

é repassado pelos pais durante a infância (PEREIRA 2010). 

Os protocolos de cuidado bucal para pacientes 

oncológicos são enfáticos da necessidade que essas crianças 

sejam atendidas pelo cirurgião-dentista especializado em 

conjunto com a equipe da oncologia pediátrica no início do 

diagnóstico da doença, para que o tratamento odontológico, 

preferencialmente, anteceda o oncológico, evitando o retardo 

do tratamento antineoplásico (PERES et al., 2013; ALLEN et al, 

2014; RIBEIRO; VALENÇA; BONAN, 2016).  

Todavia, são escassos os estudos na literatura científica 

brasileira sobre o efeito das doenças crônicas no 

desenvolvimento dentário, em especial às crianças com câncer 

submetidas a tratamento antineoplásico. As anomalias 

dentárias provocam alterações estéticas e funcionais, 

consequentemente afetam áreas importantes como falar, 

mastigar, sorrir consequentemente impactam negativamente na 

qualidade de vida desses pacientes, dessa forma, o objetivo 

geral da presente pesquisa é caracterizar o perfil sócio-

epidemiológico de pacientes oncológicos pediátricos assistidos 

no Hospital Napoleão Laureano (João Pessoa/PB) e identificar 

as alterações dentárias presentes nestas crianças e 

adolescentes. 

 

MATERIAIS E MÉTODO 

 

Tratou-se de um estudo transversal, descritivo com 

observação direta extensiva, com abordagem quantitativa. 



ALTERAÇÕES DENTÁRIAS EM PACIENTES PEDIÁTRICOS ONCOLÓGICOS 

ASSISTIDOS EM UM HOSPITAL DE REFERÊNCIA NA CIDADE DE JOÃO 

PESSOA/PB 

 

1001 
 

 Esse estudo foi realizado no setor de pediatria do 

Hospital Napoleão Laureano, que é um centro de referência no 

tratamento do câncer para todo o estado da Paraíba, realizando 

cerca mais de 40 mil atendimentos mensais entre consultas 

exames e cirurgias (PARAÍBA, 2016).  

 O setor de Pediatria dessa instituição fica localizado em 

um anexo do Hospital, sendo composto por um ambulatório 

(onde são realizadas consultas e exames), três consultórios 

médicos, um consultório odontológico e uma ala com 12 

quartos, que suportam 21 leitos de internação. Conta também 

com um espaço de recreação, a brinquedoteca.  

 

Considerações Éticas  

 Esse projeto foi submetido e aprovado pelo Comitê de 

Ética em Pesquisa do Centro de Ciências da Saúde da UFPB 

(Protocolo no. 046/17 - CAAE: 64249317.3.0000.5188).  

A participação do paciente na pesquisa foi voluntária e 

suas informações mantidas em sigilo após assinatura do Termo 

de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE), seguindo os 

preceitos da Resolução CNS/MS 466/2012 (BRASIL, 2012). 

 

Universo e Amostra  

 A população estudada foi composta por 25  pacientes de 

ambos os sexos, com idade de 0 a 19 anos, de forma que, a 

amostra foi por conveniência compreendendo os pacientes que 

que estiveram internos em atendimento no Hospital Napoleão 

Laureano durante o período de coleta de dados (setembro/2018 

a abril/2019).  
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Critérios de Elegibilidade  

Faixa etária entre 0 a 19 anos, de ambos os sexos que 

estiveram em atendimento no Hospital Napoleão Laureano; 

assinaram o termo de Consentimento Livre e Esclarecido. De 

forma que, foram excluídos de pacientes com síndromes que 

ligadas à má-formação de esmalte, e/ou de pacientes utilizando 

aparelho ortodôntico no momento do exame. 

 

Coleta dos Dados  

Inicialmente foi realizada uma explanação referente aos 

objetivos metodologia e riscos dessa pesquisa, para obtenção 

do consentimento livre e esclarecido os responsáveis de forma 

escrita. 

a) Coleta de informações do prontuário  

 A partir do prontuário foram obtidos dados 

sociodemográficos: sexo, idade, cor de pele, cidade de 

residência, tipo de doença de base, grupo sanguíneo, fator Rh 

(coletadas quando do diagnóstico); tipo de tratamento 

antineoplásico instituído, tempo desde a última vez que tomou 

a quimioterapia/radioterapia, classe do quimioterápico, 

frequência de doses do quimioterápico e/ou da radioterapia, 

número de leucócitos e de plaquetas e nível sanguíneo de 

creatinina.  

b) Levantamento das condições sistêmicas 

 Foi utilizado um questionário semi-estruturado 

previamente calibrado de pesquisa de eventos sistêmicos do 

Grupo de Hipomineralização Molar-Incisivo – Faculdade de 

Odontologia de Araraquara, Universidade Estadual de São 

Paulo (Grupo HMI – FOAr Unesp), onde os responsáveis pela 
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criança responderá questões referentes à história médica da 

fase gestacional da mãe e dos três primeiros anos de vida da 

criança abordando questões, como: risco da gestação; tipo de 

parto; prematuridade; doenças, uso de medicamentos 

(MEDINA, 2014). 

 c) Levantamento das condições de saúde bucal  

 As avaliações da condição de saúde bucal foram 

realizadas no leito do setor de pediatria do Hospital Napoleão 

Laureano em que os pacientes se encontravam internados. Na 

impossibilidade de realizar o atendimento sob a iluminação 

ideal, que é a do consultório odontológico, os pacientes foram 

avaliados nos leitos sob condições adaptadas de iluminação.  

 

Os seguintes dados foram registrados: 

1) índices de cárie dentária: CPO-D (dentes permanentes 

cariados, perdidos ou obturados) (CPO-D > 0) e ceo-d (dentes 

decíduos cariados, extraídos ou obturados) (ceo-d > 0), 

segundo critérios adotados no levantamento epidemiológico 

nacional mais recente SB Brasil 2010 (BRASIL, 2009).   

2) Alterações de número, forma, tamanho ou estrutura na coroa 

do dente, visualizadas clinicamente (NEVILLE et al, 2009). 

3) Presença/severidade de HMI, utilizando critérios propostos 

pela Academia Europeia de Odontopediatria (EAPD), adaptado 

de Weerhjeim e Mejàre (2003). (Quadro 1). Apenas para as 

crianças que já possuírem o primeiro molar permanente. 

 Devido à ausência de aparelho radiográfico odontológico 

no Hospital Napoleão Laureano, fazendo-se necessário o 

deslocamento do paciente para outro centro, portanto possível 

apenas aos pacientes que estão em manutenção do tratamento 
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antineoplásico e não para os pacientes que estão internados; 

com fins de padronização serão utilizados apenas os critérios 

clínicos.  

A coleta de dados foi realizada por um único examinador 

treinado e calibrado e a concordância intra-examinador foi 

obtida pelo Kappa = 0,89, considerada satisfatória (LANDIS; 

KOCH, 1977).  

 

Critérios de Diagnóstico de HMI 

 

O critério de julgamento utilizado no diagnóstico da HMI 

considera os seguintes aspectos clínicos: opacidade 

demarcada, fraturas pós-irruptivas, restaurações atípicas, 

extrações devido à problemas de hipomineralizações severas. 

Crianças foram consideradas portadoras de HMI quando 

houver um ou mais primeiros molares permanentes com lesões 

demarcadas em esmalte, podendo estar ou não associados à 

alterações em incisivos permanentes. As faces dentárias serão 

classificadas de acordo com a situação mais severa encontrada 

(Quadro 1).  

 

Quadro 1 – Critério de julgamento usado no diagnóstico HMI 

(adaptado de Weerheijm et al., 2003) 
Opacidad

e 

demarca

da 

Defeito demarcado envolvendo uma 

alteração na translucidez do esmalte, de 

graus variados. 

O esmalte defeituoso tem espessura 

normal, com superfície lisa, podendo ser 

branca, amarela ou marrom. 

1. Branca 

2. Amarela 

3. Marrom 

 

 

Defeito que indica deficiência na face após 

a irrupção do dente. 

Perda do esmalte formado após a irrupção 

dentária. 

1. Leve 

2. Moderada (peq. perda 

esmalte/envolve mais de uma 

face, sem 
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Fraturas 

pós‐

eruptivas 

A perda é sempre associada a uma 

opacidade demarcada prévia. 

envolver cúspide) 

3. Severa (degradação da 

coroa com envolvimento de 

cúspide) 

 

Restaura

ção 

atípica 

O tamanho e a forma da restauração não 

são correspondentes a um preparo para 

cárie.  

Em muitos casos molares têm suas 

restaurações estendidas para a face 

vestibular ou palatina (lingual). 

Frequentemente, as bordas das 

restaurações apresentam opacidade. 

Nos incisivos, uma restauração na face 

palatina pode estar presente, não sendo 

associada à cárie. 

1. Aceitável 

2. Não aceitável 

(com infiltração e/ou recidiva 

de cárie) 

 

 

Extraído 

Suspeita de exodontia por HMI quando há 

opacidades ou restaurações atípicas em 

outros primeiros molares permanentes, 

combinado com a ausência de um primeiro 

molar. 

Ausência de primeiros molares em uma 

dentição saudável em combinação com 

opacidades demarcadas em incisivos. 

Não é comum incisivos serem extraídos 

pela HMI. 

 

 

Não 

irro

mpi

do 

Primeiro molar permanente ou o incisivo a 

ser examinado não irrompido. 

 

 

Análise dos dados 

Os dados obtidos foram categorizados no Excel e 

organizados em um banco de dados para permitir a realização 

das análises por meio do programa IBM SPSS Statistics (21.0). 

De forma que, foi utilizada a estatística descritiva, utilizada para 

análise dos resultados, sendo adotadas técnicas estatísticas 

descritivas com distribuições absolutas e percentuais, 

apresentados sob a forma de gráficos e tabelas. Na segunda 
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etapa deste trabalho, será realizado o acompanhamento dos 

pacientes em um estudo longitudinal. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Esse estudo de prevalência é a primeira pesquisa de 

uma série, que visa rastrear e futuramente acompanhar as 

alterações dentárias em crianças em tratamento antineoplásico 

no Hospital Napoleão Laureano. Foram examinadas 25 

crianças e segundo a Tabela 1, o sexo masculino apresentou 

uma prevalência discretamente maior que o feminino dentre os 

pacientes oncológicos pediátricos, o que está de acordo com o 

que é demonstrado por várias equipes de pesquisadores e 

segue as tendências populacionais da região estudada 

(OLIVEIRA et al, 2019). 

A média de idade foi de 7,72 anos, de forma que, com 

predominância da faixa etária de 4 a 9 anos. Similarmente ao 

que foi verificado em um trabalho realizado no Instituto de 

Tratamento do Câncer Infantil (ITACI) do Hospital das Clínicas 

da USP, em São Paulo, onde a amostra possuía média de idade 

de 8,6 anos e maior prevalência (38,3%) da faixa etária de 5 a 

9 anos (SILVA et al, 2007). 

A renda familiar dos pacientes teve como 52%, uma 

renda de R$ 501,00 até R$1500,00; em que, 24% da amostra 

recebe até R$250,00 e outros 16% recebe de R$251,00 até 

R$500,00.  

Em relação a escolaridade do responsável, foi realizado 

através da ficha de avaliação do SB Brasil 2010, em que avalia-

se os de estudo, e com isso foi observado que 24% estudaram 
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por 10 anos, que equivale ao 7º ano do ensino fundamental e 

outros 24% estudaram por 15 anos que equivale a conclusão 

do ensino médio. Apenas 8% dos responsáveis concluíram o 

nível superior. Semelhante aos dados da Pesquisa Nacional por 

Amostra de Domicílios - PNAD (IBGE, 2015), que avaliou 

pessoas de 25 anos ou mais de idade, por grupos de anos de 

estudo, e foi verificado que 30% tiveram de 11 a 14 anos de 

estudos.  

Ainda sobre a Tabela 1, verificamos que 36% da amostra 

possuíam até 4 pessoas na sua residência e 68% com 2 

cômodos na residência. 

A caracterização da amostra conforme a doença base, 

exames sanguíneos e o tratamento antineoplásico instituído 

está descrita na Tabela 2. Verificou-se que durante a pesquisa, 

em 72% dos casos, as mães que acompanhavam o paciente 

pediátrico oncológico internos, o tipo de tratamento instituído 

mais frequentemente foi a quimioterapia (96%) e as taxas 

sanguíneas encontravam-se dentro da normalidade com base 

nos exames hematológicos realizados pelo próprio Hospital 

Napoleão Laureano. 

Tabela1. Perfil sócio-epidemiológico dos pacientes oncológicos 

pediátricos do Hospital Napoleão Laureano. João Pessoa, 

2019.  
Variável N % 

Sexo 

Feminino 

Masculino 

 

9 

16 

 

36 

64 

Idade                                 

2 anos 

 

2 

 

8 
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4 anos 

5 anos 

6 anos 

7 anos 

8 anos 

9 anos 

10 anos 

11 anos 

16 anos 

17 anos 

18 anos 

6 

2 

2 

1 

2 

2 

4 

1 

1 

1 

1 

24 

8 

8 

4 

8 

8 

16 

4 

4 

4 

4 

Renda Familiar         

Até R$250,00 

De R$251,00 até 500,00 

De R$501,00 a 1500,00 

De R$1501,00 até 2500,00 

Não sabe/Não respondeu 

 

6 

4 

13 

1 

1 

 

24 

16 

52 

4 

4 

Escolaridade Responsável  

06 - 09 anos 

10 - 15 anos 

>15 anos 

 

5 

18 

2 

 

20 

72 

8 

Nº residentes na casa 

Até 2 

3 - 4 

5 – 6 

 

3 

14 

8 

 

12 

56 

32 

Nº cômodos na casa       
2 
3 
4 
Não sabe/ Não respondeu 

 
17 
5 
2 
1 

 
68 
20 
8 
4 
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É importante destacar, que todo paciente realiza exames 

hematológicos quando inicia o tratamento, porém, a renovação 

desses exames hematológicos, dependem da condição do 

paciente, e do tratamento antineoplásico instituído, além da 

necessidade para manutenção dos ciclos. 

 

Tabela 2. Caracterização da amostra conforme o vínculo do 

acompanhante, exames sanguíneos e tratamento 

antineoplásico instituído. João Pessoa, 2019. 
Variável N % 

Vínculo do responsável  

Mãe 

Pai 

Avó/Avô 

Tia/Tio 

 

18 

2 

2 

3 

 

72 

8 

8 

12 

Tratamento Antineoplásico 

Quimioterapia 

Radioterapia 

 

24 

1 

 

96 

4 

Taxa de Leucócitos  

Normal  

Leucopenia 

Leucocitose 

 

19 

5 

1 

 

76 

20 

4 

Taxa de Plaquetas 

Normal 

Plaquetopenia 

 

21 

4 

 

84 

16 

Nível de Creatina  

Normal  

Sem informação 

Total 

 

17 

8 

25 

 

68 

32 

100 

 

Das doenças bases verificadas, as mais comum foram 

as neoplasias hematológicas (Gráfico 1). Entre os 25 pacientes, 
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12 deles possuíam uma neoplasia hematológica, sendo a mais 

frequente a Leucemia Linfocítica Aguda (LLA), com 24% dessa 

amostra (Tabela 3), o que está de acordo com os dados do 

Instituto Nacional do Câncer, que classifica a LLA como o tipo 

mais comum que ocorre em crianças (INCA,2018).  

 
 

Gráfico 1. Percentual das doenças de base dos pacientes 

oncológicos pediátricos.  

 

 

 

Tabela 3. Caracterização das neoplasias hematológicas. João 

Pessoa, 2019. 

 
Neoplasias 

Hematológicas 

n  

Hematológica 

% 

Hematológica 

n  

Total 

% 

Total 

LLA 06 50,0 06 24 

LMA 01 08,3 01 04 

LMC 02 16,7 02 08 

48%

24%

28%

Doença de base

Neoplasias Hematológicas

Neoplasias Ósseas

Neoplasias de Tecido Mole
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Linfoma Não 

Hodking 

03 25,0 03 12 

Não sanguíneos - - 13 52 

Total 12 100 25 100 

 

As neoplasias de tecido mole acometeram 7 pacientes 

da amostra, os tipos estão descritos na Tabela 4. 

 

 Tabela 4. Caracterização das neoplasias de tecido mole. João 

Pessoa, 2019. 

 
Neoplasias de tecido 

mole 

n  

Tec. Mole 

% 

Tec. Mole 

n  

Total 

% 

Total 

Neoplasia de rins 2 28,6 2 8 

Neoplasia do córtex 

da glândula 

suprarenal 

2 28,6 2 8 

Neoplasia cerebral 1 14,3 1 4 

Histiocitose Maligna 1 14,3 1 4 

Neoplasia de tecido 

mole da órbita 

1 14,3 1 4 

Não de tecidos moles - - 18 72 

Total 07 100 25 100 
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De acordo com a Tabela 6, a maioria dos pacientes não 

apresentou problema sistêmico (76%), bem como, não 

nasceram prematuros e nem tiveram risco de perda durante a 

gestação, em 84% para ambas, além de que, 52% dos 

pacientes da amostra nasceram por parto normal. 

Em relação ao histórico odontológico, 56% da amostra 

relatou dor de dente nos últimos 6 meses, o que mostra a 

grande necessidade de cuidados com esses pacientes pois 

alguns deles já estão sob tratamento mais tempo que isso, e 

algumas condições odontológicas são possíveis de interromper 

o tratamento antineoplásico (RIBEIRO; VALENÇA; BONAN, 

2016). Além disso, verificou-se que grande parte dos internos 

(68%) pacientes da amostra estiveram em uma consulta 

odontológica ambulatorial em menos de 1 ano. 

 

 

 

 

Tabela 6. Histórico médico-odontológico dos pacientes. João 

Pessoa, 2019. 
Histórico médico-odontológico N % 

Problemas sistêmicos 

Respiratórios 

Cardíacos 

Renais 

Hipertensão 

Nenhum 

 

2 

1 

2 

1 

19 

 

8 

4 

8 

4 

76 

Nasceu prematuro? 

Sim  

Não 

 

4 

21 

 

16 

84 

Risco Gestacional?   
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Sim  

Não 

4 

21 

16 

84 

Tipo de parto 

Normal 

Cesárea 

 

13 

12 

 

52 

48 

Teve dor de dente? 

Sim  

Não 

 

14 

11 

 

56 

44 

Última consulta com dentista 

Menos de 1 ano 

1 ano a 2 anos 

3 anos ou mais 

Não sabe 

Total  

 

17 

4 

2 

2 

25 

 

68 

16 

8 

8 

100 

 

Conforme verificado na Tabela 7, a maioria dos 

pacientes apresentavam-se com ceo=0 (72,7%) e CPO-D = 0 

(46,6%). Apenas um paciente apresentou alteração dentária de 

número, com agenesia do 13, e um paciente apresentou 

Hipoplasia Molar-Incisivo, com perda estrutural. Segundo Lago 

(2017), não existem dados da incidência da Hipomineralização 

Molar-Incisivo (HMI) reportados na literatura; o que se observa 

no contexto epidemiológico são apenas dados de prevalência, 

que são variáveis no Brasil e no mundo.  

 Constatou-se no amostra do Laureano o mesmo perfil 

epidemiológico da população em geral, em que poucos 

indivíduos concentram grande quantidade de demanda 

odontológica, num efeito chamado de polarização da doença 

cárie (BRASIL, 2010). 

Vale ressaltar que os pacientes internos recebem visitas 

diárias (de segunda a sexta-feira) da equipe da Universidade 

Federal da Paraíba para acompanhamento de sua saúde bucal, 

sendo vários procedimentos realizados no próprio leito, tais 
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como exame clínico, orientação de higiene bucal, exodontias de 

dentes decíduos, aplicação de laser, aplicação tópica de flúor, 

prescrição de solução de mucosite oral e de vitamina E. 

 A situação bucal de cada pacientes foi compartilhada 

com o seu acompanhante e encaminhados para o atendimento 

ambulatorial. 

 

Tabela 7. Levantamento dos índices bucais dos pacientes 

oncológicos pediátricos do Hospital Napoleão Laureano, 2019. 

João Pessoa, 2019. 

 

Índice Bucais n % 

ceo-d 

0 

1 

3 

6 

Total 

 

16 

3 

1 

2 

22 

 

72,7 

13,6 

04,6 

09,1 

100 

CPO-D  

0 

1 

2 

3 

4 

12 

Total 

 

7 

1 

3 

1 

2 

1 

15 

 

46,6 

06,7 

20,0 

06,7 

13,3 

06,7 

100 

Alterações Dentárias 

Número 

Nenhuma 

 

1 

24 

 

04 

96 

Presença HMI 

Não 

Sim 

Total 

 

24 

1 

25 

 

96 

04 

100 
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No atual estudo de prevalência, identificamos apenas um 

paciente com características de HMI, portanto, não foi possível 

realizar os cruzamentos propostos nos objetivos específicos. 

Deste modo, descrevemos a seguir o seu caso clínico.  

Paciente do sexo masculino, com 17 anos de idade, 

portador de Leucemia Linfocítica Aguda, em cuidados 

paliativos, apresentou com base nos exames hematológicos 

mais recentes uma taxa de leucócitos 2500/mm³, de plaquetas 

35.000/mm³, e 0,43 mg/dl que segundo os parâmetros do 

laboratório responsável pela analise dos exames do Hospital 

Napoleão Laureano, o paciente apresentava trombopenia 

acentuada.  

O paciente relatava ter sentido dor de dente nos últimos 

6 meses mas havia consultado com cirurgião dentista em 

menos de 1 ano, porém, devido seu tratamento quimioterápico 

ocorrer há mais tempo que isso, acabou não sendo possível a 

realização de procedimentos odontológicos. O paciente 

possuía 28 dentes, e encontrava-se na dentição permanente, 

seu CPO-D foi de 12, com acometimento dos molares e dos 

incisivos laterais superiores, característico de HMI tipo 2, com 

perda estrutural severa. A necessidade de tratamento baseou-

se em 2 restaurações de 2 ou mais faces e uso de coroas nos 

molares que apresentaram destruição coronária extensa. 

 

CONCLUSÕES  

 

Os pacientes oncológicos infantis no Hospital Napoleão 

Laureano, normalmente apresentam neoplasia hematológica 

(Neoplasia Linfocítica Aguda), são tratados com quimioterapia 
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e acompanhados pela mãe.  Seus achados bucais 

apresentaram baixa prevalência de cárie dentária, HMI e 

alterações dentárias. 

Por se tratar de um estudo de prevalência, com pouco 

tempo para coleta de dados, não foi encontrada quantidade 

significativa de indivíduos com HMI e alterações dentárias para 

realizar os cruzamentos dos dados com a idade, sexo, tempo e 

tipo de tratamento antineopláscio. Esta pesquisa, limitou-se 

nesse momento, a traçar o perfil, descrever as características 

dos pacientes oncopediátrico, bem como do paciente com 

Hipoplasia Molar-Incisivo (HMI). 

É imprescindível que haja uma maior permanência em 

coleta de dados, visto a importância em se avaliar a influência 

dos tratamentos antineoplásicos na incidência e posteriormente 

a prevalência do HMI, para que haja uma melhora nas condutas 

frente aos pacientes. Ocorrem diversas complicações bucais 

que acabam piorando sua condição sistêmica, a parada de seus 

tratamentos antineoplásicos que consequentemente agravam o 

seu prognóstico. Dessa forma, para que haja aumento da taxa 

de sobrevida das crianças, é de suma importância que ocorra 

um correto diagnóstico e uma melhor conduta de tratamento.  
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RESUMO: A Hipomineralização molar-Incisivo (HMI) é uma 
patologia multifatorial e caracteriza-se clinicamente por uma 
anormalidade na translucidez do esmalte e ainda não possui 
etiologia conhecida. O diagnóstico pode ser difícil, 
principalmente quando lesões de cárie estão presentes. Os 
pacientes com HMI também enfrentam outros problemas 
clínicos, como aumento da susceptibilidade à cárie dentária e 
hipersensibilidade. Então, o objetivo desse trabalho foi realizar 
um levantamento bibliográfico destacando as principais 
características e repercussões clínicas da HMI por meio de uma 
revisão de literatura. A HMI caracteriza-se por defeitos do 
esmalte, afetando pelo menos um primeiro molar permanente, 
e sendo frequentemente associada a alterações nos incisivos 
permanentes. Classificam-se de acordo com a severidade e 
além das implicações clínicas, os pacientes apresentam 
complicações como qualidade vida prejudicada, alta 
susceptibildade à cárie dentária e ciclos restauradores 
repetitivos. A tomada de decisão no tratamento da HMI é 
complexa e necessita de um planejamento adequado para o 
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paciente, visando, principalmente, à redução da sintomatologia 
dolorosa e à devolução funcional, estética e social. Portanto, a 
HMI é uma condição que deve receber adequada atenção por 
parte do cirurgião-dentista, devido aos prejuízos que interferem 
negativamente na qualidade de vida do paciente. Por esses 
motivos, o cirurgião dentista precisa estar atento para realizar 
um diagnóstico precoce, bem como, saber distinguir a HMI para 
que assim se direcione o melhor plano de tratamento. 
 
Palavras-chave: Desmineralização do Dente. Estética 
dentária. Saúde bucal. 

 

INTRODUÇÃO 

 

O esmalte dentário trata-se de um tecido epitelial de  

origem ectodérmica, mineralizado, com cerca de 96% de 

cristais de hidroxiapatita produzido pelo órgão dentário e sua 

formação começa na fase inicial do estágio da coroa do 

desenvolvimento do dente, produzindo um ciclo vital com cinco 

estágios: morfogenético, de diferenciação, secretor, de 

maturação e protetor (CATE, 1988; NANCI; CATE, 2012). 

Durante o desenvolvimento  das  estruturas  dentárias  

vários  fatores  podem  alterar  a  função  dos ameloblastos, 

gerando distúrbios nos estágios de formação do esmalte, 

interferindo na sua qualidade ou quantidade (CARVALHO et al., 

2019). 

A condição clínica específica ocasionada por um distúrbio que 

afeta os ameloblastos durante a fase inicial da maturação, 

caracterizado pela alteração da translucidez que afeta um ou 

mais primeiros molares permanentes, com ou sem 

envolvimento de incisivos permanentes é denominada 
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Hipomineralização Molar Incisivo (HMI) (FARIAS et al., 2018; 

VASCONCEL OS; ZAGALLO, 2019). 

A HMI é um defeito do esmalte com etiologia ainda não 

totalmente determinada (RAMADAN; BOTELHO; PIMENTEL, 

2018; KAIRALA, 2015; ROCHA; SANTOS, 2018). Porem, a 

literatura sugere alguns possíveis fatores para seu 

desenvolvimento como susceptibilidade hereditária individual 

pelo polimorfismo do gene do esmalte, condições sistêmicas 

(desnutrição, uso de antibióticos e doenças comuns da infância 

como catapora, otite média e infecções dos tratos respiratório e 

urinário) durante o período pré-natal (especialmente os últimos 

três meses de gravidez) e períodos perinatal e pós-natal 

(FARIAS et al., 2018). 

 O diagnóstico desta condição pode ser difícil, 

principalmente quando lesões de cárie dentária também estão 

presentes. É imprescindível que o cirurgião-dentista saiba 

diferenciar a HMI dos demais defeitos do esmalte, bem como 

avaliar o grau de severidade dos dentes afetados, a fim de 

eleger  a  melhor  conduta terapêutica (SILVA JÚNIOR et al, 

2018). 

Em 2003, a Academia Europeia de Odontopediatria 

(EAPD) discutiu a necessidade de elaboração de um índice 

simples e reprodutível, que diminuísse as limitações 

encontradas nos métodos de diagnóstico anteriores, bem como 

pudesse ampliar os estudos de prevalência da HMI,  que ainda 

eram escassos (REKHA, 2016).  

Definiram-se, então, as características da condição, 

estabelecendo-se os critérios para diagnóstico de HMI em 

estudos epidemiológicos, com o exame de todos os primeiros 
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molares e incisivos permanentes, totalizando 12 elementos 

índices (WEERHEIJM, 2003). 

Clinicamente, a HMI apresenta porosidade semelhante a 

“queijo holandês” ou giz (VASCONCELOS; ZAGALLO, 2019). 

O defeito apresenta uma borda delimitada por uma coloração 

que pode variar de branco a marrom, sendo as de coloração 

amarela ou castanha mais porosas e, portanto, mais graves 

(FRAGELLI, 2016). 

Primeiramente, o exame físico intrabucal deve ser 

realizado após a profilaxia por volta dos 8 anos de idade. De 

acordo com os critérios estabelecidos, cada elemento deve ser 

classificado pela presença ou ausência de opacidades 

demarcadas (que podem variar da cor branca, amarela ou 

marrom), fratura de esmalte pós-eruptiva, restauração atípica, 

extração de molar devido à HMI e falha de erupção de molar ou 

incisivo. A presença de um único primeiro molar permanente 

hipomineralizado já é suficiente para considerar o indivíduo 

portador da HMI (HERNANDEZ; BOJI; ESPASA, 2016; 

YANNAM; AMARLAL; REKHA, 2016).  

Além das características clínicas já mencionadas, os 

pacientes com HMI enfrentam outros problemas clínicos, como 

aumento da susceptibilidade à cárie dentária e 

hipersensibilidade dentária (FRAGELLI et al., 2015; BEKES et 

al., 2017).  

Sabe-se que indivíduos com HMI têm 2,1 a 4,6 mais 

chances de desenvolver cárie dentária (WRIGHT; CARRION; 

MORRIS, 2015) e o controle mecânico do biofilme dental por 

meio da escovação torna-se uma tarefa desconfortável ao 

paciente, sendo importante  o estabelecimento de medidas que 
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reduzam os sintomas (AMERICANO et al., 2017; SILVA 

JÚNIOR et al., 2018) 

 Dentre os tratamentos indicados para casos leves, a 

remineralização terapêutica deve ser iniciada assim que a 

superfície defeituosa estiver acessível, com o intuito de produzir 

uma camada superficial hipermineralizada e assim diminuir a 

sensibilidade dos dentes acometidos (BEKES et al., 2017).  

Nesse casos, também pode ser considerado o selamento 

de cicatrículas e fissuras. Em casos moderados, onde o defeito 

do esmalte/dentina é bem demarcado e confinado a uma ou 

duas superfícies, a restauração, com resina composta ou 

cimento de ionômero de vidro, é a opção terapêutica de 

escolha. Já em casos severos de HMI, frequentemente 

observa-se o acometimento de cúspides, com ou sem 

envolvimento pulpar, as opções de tratamento são 

restaurações, tratamentos endodônticos e em último caso 

exodontias, sendo necessária uma avaliação interdisciplinar 

(SOUZA et al., 2017). 

 Diante do exposto, o objetivo desse trabalho foi realizar 

um levantamento bibliográfico destacando as principais 

características e repercussões clínicas da Hipomineralização 

Molar Incisivo. 

 

MATERIAIS E MÉTODO 

 

O presente estudo trata-se de uma pesquisa de base 

secundária, do tipo revisão de literatura, que visa um 

levantamento de dados sobre a Hipomineralização Molar 

Incisivo (HMI) e suas repercussões clínicas. Para a pesquisa 

documental realizada, foram utilizados bancos de dados online, 
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como: PubMed, Portal de Periódicos CAPES, Scielo, Google 

Acadêmico e outros. 

De posse do material bibliográfico levantado, foi 

realizada a leitura e releitura dos estudos, elaborando, 

posteriormente, a revisão de literatura com base nos achados e 

apresentando o que havia de mais relevante para o tema em 

questão. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

No desenvolvimento do esmalte, a fase da amelogênese 

está sob um estrito controle genético e a variação genética pode 

afetar nos quesitos forma, tamanho, sombra e até 

susceptibilidade a cárie dentária (SIMMER; HU, 2001). 

As alterações do esmalte dividem-se em duas 

categorias: hipoplasias e hipomineralizações (opacidades). O 

defeito do esmalte conhecido como hipoplasia é resultado de 

uma redução na espessura do esmalte ocorrido durante a fase 

secretora da amelogênese. Quando os ameloblastos são 

afetados durante o estágio tardio, ou seja, na maturação, o 

resultado é um defeito na translucidez do esmalte, sendo 

denominado como hipomineralização do esmalte (CUNHA 

COELHO et al., 2018). 

Basso e colaboradores (2007) classificam como 

exemplos de hipoplasias a amelogênese imperfeita e de 

hipomineralizações as opacidades demarcadas (HMI), e difusas 

(fluorose dentária). 

O termo Hipomineralização Molar-Incisivo (HMI) passou 

a ser introduzido em 2001 por meio do trabalho de Weerheijm 

e colaboradores, que o definiram como o defeito dentário de 
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origem sistémica que envolve a hipomineralização de 1 até 4 

primeiros molares permanentes, podendo envolver ou não os 

incisivos permanentes.  

A Hipomineralização Molar Incisivo (HMI) é um defeito 

estrutural do esmalte dentário que ocorre na fase de maturação 

e caracteriza-se por defeitos qualitativos do esmalte dentário, 

afetando pelo menos um primeiro molar permanente, e sendo 

frequentemente associada a alterações nos incisivos 

permanentes. Os dentes com HMI podem apresentar 

opacidade demarcada com limites claros e definidos e 

ocasionalmente sofrer uma quebra pós-eruptiva (WEERHEIJM, 

2003; NEVILLE, 2009). 

De acordo com a severidade, algumas classificações são 

encontradas na literatura. Wright (2015) propuseram  uma 

classificação dividida em três estágios: ligeiro, moderado e 

severo. Por outro lado, Petrou e colaboradores (2015) 

reportaram na literatura uma outra classificação em que os 

defeitos são categorizados apenas em leves ou graves.  

Oliver e colaboradores (2014) propuseram um índice 

para a gravidade da HMI que deve ser calculado após o exame 

de cada dente por meio do critério da Academia Européia de 

Odontopediatria (EAPD) baseado não apenas nas 

características clínicas dos defeitos, mas, também, em 

aspectos como a sensibilidade à temperatura e à escovação 

dentária, relatada pelo paciente. 

Considera-se que quanto maior o número de elementos 

envolvidos, maior a severidade da HMI (WRIGHT; CARRION; 

MORRIS, 2015). A sua apresentação clínica também varia de 

acordo com a gravidade e pode se manifestar desde 

opacidades amarelo-marrom, opacidades cremosas brancas, 
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colapso do esmalte pós-erupção a cárie atípica (ALMUALLEM; 

BUSUTTIL-NAUDI, 2018). Para que as lesões sejam definidas 

como HMI devem apresentar-se maiores que 1mm 

(ALMUALLEM; BUSUTTIL-NAUDI, 2018). 

Segundo Almuallem e Busuttil-Naudi (2018) a HMI tem 

apresentado alta prevalência e, por isso, deve ser 

diagnosticada e tratada na atenção primária sempre que houver 

possibilidade. Se diagnosticada precocemente pode 

proporcionar uma manutenção mais efetiva e conservadora. 

Peruchi e colaboradores (2015) afirma que para um bom 

diagnóstico temos que lançar mão de uma anamnese muito 

bem feita, sempre tomando como base a queixa do paciente e 

a associação do exame físico para prevenir qualquer 

eventualidade. Araújo (2018), afirma também que para a 

realização dos exames em dentes afetados pela HMI, os 

mesmos devem sempre ser feito após a limpeza dos elementos 

dentários e que estes estejam úmidos no decorrer dos exames.  

Segundo Fragelli e colaboradores (2015) diante do 

acometimento da HMI em primeiros molares permanentes e 

incisivos, preferencialmente a melhor idade para quw p 

diagnóstico seja realizado é aos 8 anos.  

A prevalência mundial de HMI varia entre 2,4 a 40,2% em 

população infantil (SPEZZIA, 2019), mostrando variações de 

acordo com a população estudada, índice utilizado, idade da 

população, localização geográfica e outros fatores. A 

prevalência no Brasil é superior a 40% e em diferentes estudos 

realizados com diferentes critérios de avaliação, obteve-se uma 

prevalência de HMI que varia entre entre 5,36% em Gama (DF) 

(KAIRALA, 2015) e 21% em Vila Velha (ES). 



HIPOMINERALIZAÇÃO MOLAR-INCISIVO E SUAS REPERCUSSÕES 

CLÍNICAS: REVISÃO DE LITERATURA  

 

1027 
 

Além das implicações clínicas, os pacientes com HMI 

apresentam consequências advindas dessa patologia, tais 

como qualidade vida prejudicada, alta susceptibildade à cárie 

dentária e até mesmo ciclos restauradores repetitivos, com 10 

vezes mais chances para o retratamento (DANTAS-NETA, 

2016; AMERICANO et al., 2017; OREANO, 2018).  

Segundo Silva Júnior (2015) num estudo realizado foi 

constatado que dentes afetados pela HMI apresentaram cerca 

de 8 a 21 vezes mais conteúdo orgânico do que dentes com 

esmalte sadio. Isso explica o motivo da alta resistência dos 

elementos hipomineralizados ao ataque ácido.  

Em estudo desenvolvido com escolares com HMI grave, 

constatou-se que 42% apresentavam pior qualidade de vida 

quando comparado a escolares sem HMI. Esse resultado é 

explicado pelo impacto ocasionado pela variedade de sinais e 

sintomas, como: alterações estéticas, dor, hipersensibilidade 

dentária,  mau hálito e impactação alimentar (DANTAS-NETA, 

2016).  

Segundo Bekes e colaboradores (2016), em casos 

considerados graves, devido ao esmalte poroso e à 

possibilidade de fratura pós-eruptiva, a dentina fica exposta 

gerando à inflamação pulpar, hipersensibilidade e dor. Assim, 

grande parte das crianças relatam episódios de sensibilidade 

quando ingerem alimentos/bebidas quentes, frias ou doces, e 

mesmo quando efetuam a escovação dentária. O fato de não 

escovar os dentes por sentirem dor, leva a um aumento 

progressivo da lesão cárie. Além disso, outra complicação 

resultante da inflamação pulpar é a dificuldade em anestesiar, 

deviso ao pH do meio. Como consequência, as crianças com 
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HIM, são propensas a ter ansiedade e medo de ir ao Dentista 

(ELHENNAWY e SCHWENDICKE, 2016). 

Em revisão sistemática,  contatou-se que crianças com 

HMI têm maior experiência de cárie dentária, o que é justificado 

pelo aumento da susceptibilidade da superfície do esmalte 

hipomineralizado à aderência e invasão bacteriana. O dente 

hipomineralizado apresenta-se mais poroso, possibilitando a 

invasão e a destruição de esmalte e dentina por bactérias 

cariogênicas (AMERICANO et al., 2017).  

O aumento da susceptibilidade à doença cárie em 

primeiros molares permanentes por crianças portadoras de HMI 

também foi associado à condição socioeconômica (OREANO, 

2018). 

Dessa forma, para traçar um plano de tratamento efetivo 

e eficaz, é necessário um diagnóstico  criterioso com o objetivo 

de reestabelecer função, estética e autoestima dos pacientes 

com HMI (DANTAS-NETA, 2016). No momento da anamnese 

do paciente, o profissional deve questionar os pais sobre o 

acometimento de alguma doença durante o período pré-natal, 

perinatal, pós-natal ou até o terceiro ano de vida da criança para 

subsidiar esse diagnóstico (ALMUALLEM; BUSUTTIL-NAUDI, 

2018). Também é imprescindível que o cirurgião-dentista saiba 

diferenciar a HMI dos demais defeitos do esmalte. 

As seguintes condições podem se apresentar e devem 

ser assim diferenciadas: 

Amelogênese Imperfeita: nessa situação, todos os 

elementos dentários são afetados, seja na dentição decídua ou 

na dentição permanente, e por ser uma condição genética há 

um histórico familiar envolvido. Esse quadro clínico está 
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relacionado a quantidade de esmalte diminuída durante a fase 

de secreção na amelogênese (OLIVEIRA et al., 2018) 

Fluorose dentária: essa patologia tem direta associação 

com a ingestão de flúor durante a formação dos elementos 

dentários. Trata-se de um distúrbio de formação. Nos graus 

mais leves, esses apresentam-se como finas estrias brancas, 

que podem se aglomerar e tornar-se difusas, irregulares e sem 

limites claros. Nos graus mais severos, podem aparecer 

crateras ou pitts, levando á destruição ou até mesmo a perda 

completa do esmalte. Os elementos dentários são afetados em 

um padrão bilateral simétrico, já na HMI se expõe de forma 

assimétrica (BASTOS et al., 2016). 

Hipomineralização traumática: tem relação com um 

traumatismo ocorrido em dente anterior decíduo que pode gerar 

uma infecção periapical no referido elemento e ocasionar 

problemas na mineralização do germe dentário latente. Pode se 

apresentar de formas variadas seja na localização, contorno, 

forma ou cor. Na maioria das vezes se faz em apenas um dente 

e é assimétrico (ALMUALLEM; BUSUTTIL-NAUDI, 2018).  

Hipoplasia do esmalte: defeito quantitativo do esmalte 

com a espessura do esmalte reduzida. Na hipoplasia, as bordas 

das lesões se apresentam na maioria das vezes regulares e 

lisas, o que indica a inexistência de esmalte no 

desenvolvimento e na pré-erupção,  já na HMI quando há 

quebra do esmalte pós erupção, as margens se dispõem 

irregulares (FRACALOSSI et al., 2015). 

Lesão de mancha branca: apresenta-se como primeiro 

sinal clínico da cárie dentária e são lesões opacas e rugosas. 

As áreas de apresentação da mancha branca são convergentes 
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à presença de biofilme, mais facilmente vistas na região cervical 

dos elementos dentários (BARBOSA et al., 2018). 

Todas essas patologias estão vinculadas a 

comprometimento estético, sensibilidade e incidência de cárie 

dentária e necessitam de intervenção terapêutica (SPEZZIA, 

2019). 

Em função de dentes afetados por HMI evoluírem para 

estágios mais graves ao longo do tempo, o manejo clínico dos 

defeitos tem se tornado um grande desafio para o clínico, em 

especial para aqueles que lidam com pacientes infantis. De 

maneira geral, recomenda-se que a decisão de tratamento deva 

ser tomada com base no exame clínico individual, na gravidade 

dos defeitos, nos sintomas apresentados pelo dente afetado e 

pela idade do paciente avaliado (PETROU, 2015). 

O tratamento preventivo para pacientes com HMI deve 

ser baseado em educação em saúde e motivação da higiene 

bucal por meio da utilização de dentifrícios fluoretados, 

orientação dietética na tentativa de diminuir o consumo de 

alimentos ácidos e cariogênicos; uso de vernizes fluoretados; 

bem como a aplicação de selantes de fissuras e outros 

(CÔRTES et al., 2015; FRAGELLI et al., 2015; RESTREPO et 

al., 2014).  

Segundo Melo e colaboradores (2015) durante a busca 

por materiais que tratem lesões de desmineralização do 

esmalte de modo não invasivo, surgiu uma nova linha de 

método que se trata da caseína. Esta é uma proteína do leite 

que apresenta atividade anticariogênica e dessensibilizante. A 

proteína citada estabiliza cálcio e fosfato na superfície do 

elemento dental e assim se consegue o aumento do gradiente 

desses íons e a consequente remineralização do dente. 
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Em casos de grandes opacidades em pacientes infantis, 

a remoção total poderá representar uma dificuldade para o 

cirurgião dentista. Uma primeira abordagem deve ser realizada 

com a remoção parcial dessas opacidades e restauração com 

CIV de forma provisória, na tentativa de adaptar o 

comportamento da criança ao tratamento odontológico. Em 

idade mais madura do paciente, onde a cooperação pode ser 

maior, deve-se proceder a eliminação total do tecido afetado 

com posterior restauração com resinas compostas (FRAGELLI, 

2015). 

A tomada de decisão no tratamento de molares afetados 

severamente pela HMI é complexa, depende de vários fatores 

e necessita de um planejamento adequado para o paciente, 

visando, principalmente, à redução da sintomatologia dolorosa 

e à devolução funcional, estética e social (SILVA JÚNIOR et al., 

2018). 

Segundo Elhennawy e Schwendicke (2016) o tratamento 

indicado para molares atingidos pela HMI ainda não é 

conclusivo devido, principalmente, às características 

desfavoráveis desse esmalte em uma região de suporte e 

impacto de grande carga mastigatória. Existem diversos 

tratamentos, sendo que a decisão sobre qual destes 

tratamentos é o mais adequado precisa ser feita 

individualmente, considerando a gravidade das lesões, a 

sintomatologia do dente afetado, além da idade dentária. 

Nos dentes já erupcionados na cavidade oral e que 

também apresentem fratura de esmalte, o tratamento que tem 

sido proposto é o restaurador. Entretanto, a principal dificuldade 

encontrada é a eleição do tipo de material restaurador, tanto 
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para restaurar as perdas de estrutura dentária por fratura ou 

pelas lesões de cárie (VIEIRA, 2016). 

Elhennawy  e  Schwendicke (2016) afirmam que os  

materiais  adesivos  são  recomendados, já que a necessidade 

de retenções mecânicas em um dente hipomineralizado não é 

indicada, além da facilidade de adequação, manipulação e 

adaptação. Já o uso do amálgama não tem sido incentivado 

devido a sua falha na adesividade em cavidades atípicas, bem 

como devido à necessidade de preparo específico. Porém, 

como os elementos dentários com HMI apresentam um esmalte 

poroso, existe uma barreira para a ligação com esses materiais, 

fazendo com que as opacidades do HMI sejam mais propensas 

a falhas restauradoras, representando um desafio na prática 

clínica devido à alta taxa de insucesso (VIEIRA, 2016). 

O Cimento de Ionômero de Vidro (CIV) é o material que 

tem apresentado melhor desempenho e, desta maneira, tem 

sido a melhor alternativa para restauração do elemento com 

HMI (SILVA JÚNIOR, 2018). É considerado um material 

biocompatível, promove liberação de flúor e favorece a  

remineralização  do  tecido.  Entretanto,  sua  baixa  resistência  

mecânica  impossibilita  que  seja  utilizado  como  restaurador 

definitivo em molares afetados e, por isso, ele tem sido indicado 

como material provisório em pacientes com pouca maturidade, 

até que esse possa  realizar  um  tratamento  mais  complexo 

(FRAGELLI et al, 2015; CÔRTES et al, 2015).  

O tratamento restaurador com CIV e aplicação de verniz 

fluoretado por 3 semanas foi avaliado em uma criança de 7 anos 

com todos os molares afetados por HMI e histórico de 

sensibilidade. Constatou-se, após 6 anos, que embora a criança 

não relatasse mais a sensação de dor, os dentes apresentaram 



HIPOMINERALIZAÇÃO MOLAR-INCISIVO E SUAS REPERCUSSÕES 

CLÍNICAS: REVISÃO DE LITERATURA  

 

1033 
 

fraturas nas restaurações, sendo necessário um novo 

tratamento restaurador com resina composta, demontrando a 

necessidade de retratamento (OLIVEIRA; FAVRETTO; 

CUNHA, 2015). 

Desde 1992, segundo Clarkson, e até os dias atuais 

(SILVA JÚNIOR et al., 2018), as coroas de aço ou coroas 

metálicas são indicadas para dentes com graus moderado e 

severo de hipomineralização do esmalte, já que promove a 

contenção da deterioração dentária, além de controlar a 

sensibilidade dentária, estabelecer correto contato 

interproximal e a facilidade de técnica. O CIV por conter flúor 

tem sido eleito o material para cimentação dessas coroas e 

essa sugestão de tratamento tem demonstrado sobrevida 

superior a 10 anos. Entretanto, se não estiver adequadamente  

adaptada,  pode  levar  o  paciente  a  problemas  ortodônticos  

e/ou  periodontais.  É  discutível ainda a indicação de coroas 

metálicas em crianças em desenvolvimento, uma vez que pode 

alterar a  oclusão,  sendo  mais  seguramente  indicadas  em  

dentição permanente. 

 Como tratamento mais radical, a exodontia do molar com 

grau severo de HMI, sem possibilidade de tratamento 

restaurador, é outra  possibilidade  terapêutica,  principalmente 

quando outros tratamentos menos invasivos falham  ou  há  

pouco  remanescente  dentário.  Nesse  caso, tornam-se 

necessários avaliação ortodôntica prévia e um posterior manejo 

do espaço (SPEZZIA, 2019). 

A escolha do tratamento vai depender da idade e nível 

de cooperação do paciente, fase de erupção do dente, 

gravidade da lesão, sintomatologia, quantidade de dentes 

afetados, expectativa estética e funcional e, em alguns casos, 
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do contexto socioeconômico da família. No entanto, não há um 

consenso de qual seria o tratamento ideal para cada condição 

(SILVA JUNIOR et al, 2018).  

Dados sobre tratamento e materiais restauradores em 

pacientes com HMI são escassos, sendo necessário novos 

estudos sobre o tema.  

Pacientes com HMI são considerados de risco para o 

desenvolvimento de cárie, sendo necessário um monitoramento 

quanto a frequência e condição de higiene bucal, bem como 

analisar cada caso para sugerir a melhor forma de tratamento.  

   

CONCLUSÕES  

 

A Hipomineralização molar-Incisivo é uma importante 

condição que deve receber a adequada atenção por parte do 

cirurgião-dentista, já que, ela apresenta muitas características 

e repercussões clínicas que acarretam prejuízos ao paciente, 

interferindo negativamente na qualidade de vida. Por esses 

motivos, o cirurgião dentista precisa estar atento para realizar 

um diagnóstico precoce buscando assim o melhor prognóstico.  

A variabilidade nas formas de classificação torna difícil a 

comparação da gravidade dos defeitos entre os estudos 

consultados evidenciando a necessidade de padronizar uma 

classificação. Logo, novas pesquisas são necessárias com a 

finalidade de expandir o conhecimento acerca da HMI. 

É de extrema importância que o cirurgião dentista saiba 

distinguir a HMI dos demais defeitos de desenvolvimento do 

esmalte para que assim se direcione o melhor plano de 

tratamento e conduta frente aos elementos dentários afetados. 



HIPOMINERALIZAÇÃO MOLAR-INCISIVO E SUAS REPERCUSSÕES 

CLÍNICAS: REVISÃO DE LITERATURA  

 

1035 
 

Uma avaliação adequada do elemento dentário afetado 

direciona o profissional sobre qual material e técnica 

restauradora são necessárias para o sucesso no âmbito 

estético-funcional.  

Ainda assim, há a necessidade do monitoramento e 

acompanhanmento desses pacientes visto que a longevidade 

das restaurações diretas em dentes com HMI ainda é um fator 

singular de acordo com cada caso e cada necessidade 

apresentada. 
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RESUMO: Durante muito tempo a prática odontológica foi 
alicerçada em procedimentos meramente tecnicistas, distante 
do perfil individual e das necessidades dos pacientes. A criança 
como ser em formação inseriu-se nessa perspectiva e, ao longo 
da história da Odontologia, teve-se a prática odontopediátrica 
com um maior contingente de procedimentos de caráter menos 
conservador. Ao longo dos anos, sobretudo com o avanço das 
técnicas restauradoras adesivas e com a seletividade dos 
protocolos menos traumáticos, tornou-se possível observar 
uma inversão dos tipos de tratamentos mais realizados no 
cotidiano clínico também associados a uma formação e prática 
em Odontologia mais humanizada. Nesse sentido, o objetivo 
deste trabalho foi avaliar os tipos e a evolução dos 
procedimentos realizados na clínica escola de Odontopediatria 
da Universidade Federal da Paraíba em um período de cinco 
anos, sendo feito uma pesquisa documental com base nas 
fichas de anotações de atividades executadas pelos alunos ao 
longo do semestre letivo. Foram analisadas 301 fichas com um 
total de 9313 procedimentos. Dentre esses, os mais realizados 
foram pautados na promoção de saúde dos pacientes infantis, 
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havendo destaque em todos os semestres letivos analisados 
para os mecanismos de adaptação psicológica e registros de 
índices de higiene oral (Índice de Higiene Oral Simplificado e 
Índice de Sangramento Gengival), demonstrando uma maior 
aproximação do curso com uma prática clínica atraumática.  
Palavras-chave: Odontologia. Terapêutica. Odontopediatria. 
 
INTRODUÇÃO 

 

A busca por tratamentos odontológicos de rotina 

relaciona-se a um núcleo familiar que almeja garantir a 

promoção da saúde bucal, principalmente quando se 

enquadram crianças e o contexto social adquire importância 

porque tal realidade reflete diretamente na condição bucal 

(BARBARESCO et al., 2019). Fatores como desigualdade 

socioeconômica e recursos inadequados para realização de 

tratamento e prevenção das doenças bucais estão diretamente 

relacionados com a alta prevalência das mesmas (PERES et 

al., 2019). Outros fatores inerentes à infância, como idade e 

estágio de desenvolvimento, e ao contexto familiar podem 

influenciar a saúde e os hábitos de higiene bucal (FINLAYSON 

et al., 2019). 

 Segundo Macambira, Chaves e Costa (2017), a 

população deve ser instruída da importância da higiene 

sistêmica para integridade da higiene bucal bem com da 

relevância da mesma para prevenção de desordens do sistema 

estomatognático. Para Gislon et al. (2017), os temas que 

necessitam de mais ênfase nas atividades de educação em 

saúde bucal são desmistificação de que o biofilme só pode ser 

removido em consulta odontológica, de que o fio dental só é 

utilizado se houver alimento entre os dentes e informações 
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sobre a água proveniente do abastecimento público ser uma 

fonte de flúor. 

No tocante à relação entre a dieta e os hábitos de 

higiene, as atividades de intervenções infantis que visam 

promover uma boa nutrição dificilmente abordam temas 

relacionados à saúde bucal, além disso, é importante que as 

mães sejam motivadas, não só para atentar para a nutrição de 

seus filhos, mas também para entender a importância das 

práticas de higiene oral (ACHALU et al., 2019). 

A cárie em crianças é, ainda, uma doença relevante entre 

os brasileiros e as medidas preventivas e curativas inserem-se 

nesse panorama como forma de minimizar os entraves 

decorrentes dessa doença (SILVA et al., 2018). O dente mais 

associado ao desenvolvimento de cárie na dentição definitiva é 

o primeiro molar permanente pelo fato de ser um elemento 

dentário sujeito a hipomineralização e que erupciona em torno 

dos seis anos de idade, tendo um significativo destaque nas 

clínicas que atendem pacientes odontopediátricos. (SILVA et 

al., 2017). 

A cárie dentária, ainda que seja evitável, representa a 

doença crônica pediátrica mais comum porque tanto o 

desenvolvimento biopsicossocial, quanto a qualidade de vida 

das crianças podem sofrer influência da presença das lesões 

cariosas, pois provoca incômodo, sensibilidade dolorosa e que 

também interfere na alimentação (DUDOVITZ et al., 2017; 

MELO, SOUZA, GOES, 2019). 

Os procedimentos restauradores devem devolver ao 

paciente todas as funções que o sistema estomatognático teve 

antes das condições patológicas, ou seja, no estado de 

normalidade, já que no período de transição entre o 
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desenvolvimento da dentição decídua para a permanente os 

elementos dentários decíduos podem ser até mesmo perdidos 

por causa de cáries, anquiloses dentárias ou trama acidental 

que é bastante recorrente. (NÓBREGA, BARBOSA e BRUM, 

2018). 

Na perspectiva de Albuquerque e colaboradores (2016) 

por mais que a saúde bucal seja considerada importante no 

Brasil, os serviços odontológicos não conseguem absorver os 

consideráveis números de pacientes. No âmbito do 

atendimento odontológico à criança, o perfil do ambiente 

também passa ser importante para que os procedimentos 

possam ser executados com mais tranquilidade e também são 

fundamentais para que a criança possa adaptar-se, de maneira 

que compreenda o processo de atendimento e se sinta parte 

dele. (FURTADO et al., 2018) 

Para Gama et al. (2017) a literatura aponta vários 

exemplos causadores de medo no âmbito odontológico como a 

realização de exodontias, sendo, para esses autores, condições 

que despertam medo nos pacientes pediátricos e que 

influenciam negativamente no atendimento odontológico, 

fazendo a criança dificultar ou evitar as consultas. Sendo, 

portanto, piorada a condição de saúde bucal dos pacientes 

pediátricos e exacerbado os quadros de dor.  

Embora não haja grande diferença, para Melo e 

colaboradores (2015), nos comportamentos das crianças em 

procedimentos invasivos e não invasivos, as sensações de 

desconforto estão sempre presentes, o que reforça a 

necessidade de atendimentos pautados em técnicas de 

controle e condicionamento psicológico. 
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Lima, Maia e Bezerra (2016) ratificam esse panorama ao 

afirmarem que as intervenções odontológicas quando causam 

reações negativas em crianças fomentam comportamentos que 

dificultam ou impedem a realização do tratamento odontológico 

porque um paciente infantil em nível elevado de estresse, 

ansiedade ou medo considera as consultas ao cirurgião-

dentista uma ameaça ao seu bem-estar, sendo um atendimento 

humanizado a alternativa de controle frente à condição 

emocional do paciente e de elevar o vínculo afetivo com o 

mesmo. 

 Conforme Figueiredo e colaboradores (2018) ao 

descrever intervenções odontológicas em clínicas escolas no 

período noturno, colhendo a satisfação de acompanhantes de 

pacientes infantis, o aspecto das consultas necessitarem ser 

mais humanizadas e mais conservadoras aumentou a 

satisfação dos mesmos e foi apontada como sendo uma forma 

de diminuir os desconfortos dos pacientes. 

Assim, Carvalho, Marinho e Silva (2019) trazem à 

reflexão o fato de que os comportamentos não colaboradores e 

a recusa ao atendimento por parte dos pacientes de 

Odontopediatria somam-se às condições de estresse 

encontradas nos próprios estudantes de Odontologia. Sendo, 

por esses estudiosos, imprescindível a necessidade de 

minimizar esses fatores de não colaboração a partir da análise 

das necessidades fundamentais do paciente associado a um 

maior domínio teórico sobre o manejo odontopediátrico. 

O objetivo do presente estudo, frente aos quadros 

supracitados no âmbito do atendimento infantil, foi avaliar os 

tipos e a evolução dos procedimentos realizados, ao longo de 

cinco anos, pelos alunos regularmente matriculados na 
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disciplina de Odontopediatria da Universidade Federal da 

Paraíba (UFPB). Pela análise das fichas preenchidas pelos 

discentes matriculados enquanto cursaram a clínica-escola foi 

possível aferir, além do que foi executado, a evolução dos 

procedimentos adotados no decorrer do tempo. Tais resultados 

podem contribuir para melhorias nos atendimentos fornecidos 

ao ser traçado o tipo dos procedimentos mais executados bem 

como o perfil dos pacientes para que se possa direcionar 

esforços de melhorias onde houver mais vulnerabilidade. 

 

MATERIAIS E MÉTODO 

 

Trata-se de um estudo descritivo, de abordagem 

quantitativa, com análise documental de fichas de 

procedimentos executados pelos alunos regularmente 

matriculados e que concluíram a disciplina de Odontopediatria 

da Universidade Federal da Paraíba (UFPB).  

Foram analisadas 301 fichas dos últimos cincos anos 

(2014 até 2019) e as mesmas foram contabilizadas para 

obtenção do panorama geral encontrado e por período letivo.  

Os dados presentes nos arquivos foram registrados em 

um banco de dados com utilização do programa Microsoft Office 

Excel 2016, organizados sistematicamente e submetidos à 

análise descritiva com suporte operacional do software SPSS – 

Statistical Package for the Social Sciences, versão 20 para 

construção de gráficos que demonstrem as informações 

obtidas. 
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RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Foram analisadas 301 fichas de alunos dos semestres 

letivos 2014.1, 2014.2, 2015.1, 2015.2, 2016.1, 2016.2, 2017.1, 

2017.2, 2018.1, 2018.2 e 2019.1. Essas fichas foram 

preenchidas pelos alunos durante todos os dias que tiveram 

clínicas de Odontopediatria e, nas mesmas, os discentes 

poderiam registrar todos os procedimentos executados em 

cada momento clínico. As instruções para preenchimento 

desses documentos foram fornecidas aos estudantes na clínica 

introdutória da disciplina. 

As opções de intervenções eram bastante diversificadas 

e os estudantes poderiam marcar o tipo de procedimento e a 

quantidade realizada conforme o perfil dos pacientes que foram 

atendidos. Para análise e disposição dos dados, os 

procedimentos foram organizados em 35 possibilidades 

possíveis mais prevalentes que englobavam desde exames 

clínicos, tratamentos restauradores com compósitos até 

procedimentos ortodônticos. Cada semestre apresentou um 

perfil e uma quantidade de pacientes diferentes, uma vez que 

esses dados são diretamente alterados por se tratar de uma 

clínica-escola e a disposição de pacientes ir ao encontro da 

quantidade de alunos matriculados na disciplina.  

No entanto, pode-se afirmar após análise que a 

quantidade de alunos atuantes por período ficou em torno de 25 

estudantes atendendo uma média de 3 pacientes por clínica, 

mas sendo esse dado alterado em decorrência do mês e da 

própria colaboração das crianças atendidas.A figura seguinte 

apresenta um panorama da quantidade de procedimentos 

realizados nos períodos analisados. O período de maior 

produtividade foi 2017.1, seguido do 2015.2 que ultrapassaram 
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a marca de 1000 procedimentos executados. No entanto, os 

que apresentaram menores índices de produção foi o 2017.2 

seguido do 2014.1 juntamente com o 2016.2. Houve, no total, 

realização de 9313 procedimentos nos anos estudados. 

No segundo gráfico observa-se o panorama geral de 

todos os procedimentos que são realizados na clínica durante 

o semestre. O procedimento que obteve o maior número de 

execução nesses últimos cinco anos de atendimento foi o de 

exame clínico, correspondendo ao número de 1.567 

procedimentos, o que equivale à 16,8% do total de 

procedimentos efetuados. O segundo procedimento mais 

executado foi o de adaptação psicológica com um total de 1.522 

execuções, gerando um percentual de 16,3%. O valor 

relativamente alto em relação aos outros procedimentos tidos 

com caráter mais terapêutico está relacionado ao 

comportamento da criança em um ambiente clínico que pode 

gerar algum tipo de ansiedade e medo, conforme explicam 

Lima, Maia e Bezerra (2016). Portanto, a adaptação psicológica 

se dá, não apenas no primeiro contato do aluno com a criança, 

mas sim, antes, durante e depois da realização dos 

procedimentos, a fim de que seja estabelecido um vínculo entre 

o paciente, bem como seu responsável, com o aluno, para 

proporcionar mais confiança e conforto durante o tempo de 

tratamento, como demonstra Furtado et al. (2018). 

Dentre os procedimentos mais executados ainda pode-

se citar os de higiene oral e registro de índice, apontando 

valores percentuais de 15.2% e 14.1%, respectivamente. Tais 

procedimentos tem como objetivo principal não apenas a 

prevenção da doença cárie, mas também possuem cunho 

educativo, visto que a obtenção dos índices é analisada com o 
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auxílio de  evidenciador de biofilme, assim a criança consegue 

associar que existe uma necessidade maior de desenvolver 

hábitos de higiene oral. Após a evidenciação é realizada a 

profilaxia e concomitantemente a explicação da importância de 

se escovar, principalmente nas áreas mais coradas. Essas 

orientações são transmitidas tanto para a criança quanto para 

o responsável, independente da idade da criança. 

Outro procedimento preventivo de grande relevância é o 

de aplicação tópica de flúor, ocupando o quinto lugar dentre os 

procedimentos mais executados, apresentando um número de 

6,9% na somatória de práticas clínicas ao longo desses cinco 

anos. Os demais procedimentos com finalidades reabilitadora, 

restauradora, e de finalidade ortodôntica, seja preventiva, 

interceptativas e/ou corretiva, têm um quantitativo menor 

quando comparado aos outros procedimentos citados 

anteriormente. A inclusão desses procedimentos irá depender 

do perfil clínico de cada paciente e das necessidades que o 

mesmo apresenta, necessidades essas que são pautadas de 

acordo com o grau de prioridade do ponto de vista funcional. 

Com relação aos protocolos reabilitadores pode-se 

afirmar que os mesmos apresentaram um valor significativo, 

embora os procedimentos mais realizados tenham sido as 

restaurações em Cimento de Ionômero de Vidro com o número 

de 600, seguido pelas restaurações em resinas (400) e 

exodontias (250). Os tratamentos pulpares obtiveram um 

pequeno quantitativo assim como as cirurgias orais menores, 

ao exemplo das gengivectomias e ulectomias.  
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Fonte: Dados da pesquisa. 2019. 

Figura 1. Produtividade da clínica de Odontopediatria da UFPB, 

por período, nos últimos 05 anos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Total dos procedimentos mais executados na clínica 

Odontopediatria da UFPB nos últimos 05 anos. 
 

Tal resultado de maior destaque para os procedimentos 

restauradores propriamente ditos, ou seja, restaurações com 

materiais dentários, especialmente compósitos, denota o 
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impacto ainda significativo para as crianças que apresentavam 

lesões cariosas bem como o comprometimento de inúmeros 

elementos dentários decíduos.  

Esse panorama é ratificado por SILVA et al. (2018), 

Nóbrega, Barbosa e Brum (2018), Dudovitz et al. (2017) e Melo, 

Souza, Goes (2019) que debatem a necessidade de serem 

tratados os entraves trazidos pela cárie no período de transição 

entre o desenvolvimento da dentição decídua para a 

permanente e que, portanto, podem ser prejudiciais para toda a 

vida do indivíduo.  

Além disso, a presença de dentes cariados em crianças, 

ao longo de anos, reflete o que Peres e colaboradores (2019) 

trazem ao discutir os aspectos como desigualdade 

socioeconômica e recursos inadequados no âmbito de tratar e 

prevenir as doenças bucais que, portanto, impacta ao fomentar 

essas situações de alta prevalência ainda existentes que devem 

ser tratadas. 

 Em seguida, é possível verificar na figura os dados 

elencados na pesquisa pelas fichas em cinco anos seguidos 

dos valores aproximados encontrados para cada possível tipo 

de reabilitação. Na ilustração seguinte observa-se os 

procedimentos possíveis mais realizados pelos estudantes no 

período de tempo proposto. Foram selecionadas 10 das 

possibilidades de intervenções clínicas porque essas foram as 

que mais se destacaram ao longo do tempo proposto frente ao 

perfil de necessidades individuais dos pacientes pediátricos 

atendidos, consequentemente, alcançando uma maior 

quantidade. 

 

. 
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Figura 3. Procedimentos reabilitadores mais realizados 

na Odontopediatria da UFPB nos últimos 05 anos 

Entretanto, apesar da presença ainda marcante dos 

procedimentos reabilitadores, a clínica demonstrou ter um perfil 

mais voltado para a prática preventiva, já que o maior destaque 

de procedimentos nos cinco anos analisados foram os que 

obtiveram essa descrição. As adaptações psicológicas, por 

exemplo, ultrapassaram a marca de 1500 em cinco anos. Os 

protocolos de Higiene Oral, sendo representados por profilaxias 

profissionais e escovação supervisionada também foram 

significativos por serem inerentes à um processo de 

acompanhamento dos pacientes ao longo do tempo, logo os 

resultados foram reflexo dessa prática.  

Os exames clínicos realizados também ultrapassaram a 

marca dos 1500 no decorrer dos cinco anos, visto que o exame 

clínico é o ponto de partida para estabelecer o plano de 
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tratamento do paciente. Procedimentos como a raspagem 

periodontal, tido como procedimento de adequação do meio 

bucal, era prioritariamente inserido no plano de tratamento para 

que depois fosse executado outros procedimentos listados no 

planejamento. Logo após ao índice de adaptação psicológica, 

se tem o registro de índices - Índice de Higiene Oral Simplificada 

(IHOS) e Índice de Sangramento Gengival (ISG) - abaixo da 

marca de 1500, isso se refere ao fato de que o registro do IHOS 

era realizado tanto na primeira consulta, no ínicio do período 

letivo, como na última consulta, ao final do período letivo e o 

ISG era obtido a cada 15 dias.   

As aplicações de flúor, verniz cavitário e selantes 

também foram importantes para que pudesse ser feita uma 

associação do que é vivido no protocolo clínico 

odontopediátrico da Instituição analisada com as reflexões de 

Barbaresco e colaboradores (2019) e Macambira, Chaves e 

Costa (2017) do perfil de cuidado em saúde bucal de modo 

longitudinal, não só incentivado aos pacientes, mas, sobretudo, 

aos familiares, que desempenham um papel de suma 

importância no desenvolvimento de hábitos de higiene oral, 

bem como a inclusão desses hábitos na rotina da criança, esse 

contexto de  envolvimento familiar também é corroborada pelos 

estudos de Finlayson et al. (2019). 

  Nessa perspectiva, a figura seguinte demonstra os oito 

exemplos mais prevelentes de procedimentos de caráter 

preventivo que foram realizados. Então, torna-se possível 

ratificar os debates acima descritos, sobretudo pelo destaque 

da clínica como um serviço que fomenta atividades de 

acompanhamento do processo de cuidado em saúde bucal dos 

infantes atendidos. 
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Figura 4. Procedimentos preventivos realizados na 

Odontopediatria da UFPB nos últimos 05 anos 

 

Além dos procedimentos de cunho clínico, seja curativo 

ou preventivo, eram realizadas atividades educativas de sala de 

espera antes de dar início aos atendimentos do dia. No primeiro 

dia de clínica foi distribuída uma escala contendo o tema que 

deveria ser abordado por cada dupla, e o dia da apresentação 

da atividade era selecionado, em ordem crescente, de acordo 

com a distribuição das duplas em cada um dos doze equipos da 

clínica de Odontopediatria. A dupla responsável pela realização 

das atividades de sala de espera ficavam responsáveis, 

também, pelos atendimentos de urgência do dia. 

 As atividades de sala de espera tiveram o objetivo de 

instruir, ensinar e esclarecer dúvidas, esta última, sobretudo 

aos responsáveis, sobre hábitos de higiene, cárie dentária, 

traumatismo, escovação, importância da dentição decídua para 



PROCEDIMENTOS REALIZADOS NA CLÍNICA DE ODONTOPEDIATRIA DA 

UFPB: UMA ANÁLISE DOCUMENTAL 

 

1053 
 

o aparelho estomatognático, doenças bucais, alimentação 

saudável e informações a respeito do flúor. Os achados de 

Gilson et al. (2017) validam a importância da realização dessas 

atividades a fim de esclarecer informações errôneas sobre 

higiene e fluoretação, e as considerações de Achalu et al. 

(2019) também fundamentam a relevância do desenvolvimento 

de práticas educativas, principalmente no que tange à nutrição 

e dieta. A figura em seguida ilustra os pontos acima descritos 

de modo esquemático. 

1. Dieta/ hábitos alimentares 

2. Escovação / Hábitos de Higiene 

3. Traumatismo Dentário 

4. Hábitos Deletérios 

5. Colaboração da Família no sucesso do atendimento 

ortodôntico 

6. Importância da Dentição Decídua 

7. Cárie Dentária 

8. Cárie Dentária / Cárie na infância 

9. Doenças da boca: gengivite 

10. Doenças da boca: candidíase e estomatite 

11. Odontologia para bebês 

12. Uso racional de fluoreto 

Figura 5. Temas das atividades das salas de espera realizadas 

na Odontopediatria da UFPB. 

Além dos resultados posteriormente demonstrados foi 

possível a obtenção de um quadro geral dos procedimentos 

ortodônticos realizados. Mais uma vez o destaque foi para as 

consultas de manutenção, em que é visível a importância do 

acompanhamento não só do protocolo ortodôntico em si, mas 
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da condição do sistema estomatognático completo da criança e 

também do crescimento fisiológico da mesma. Essas consultas 

de manutenção ultrapassam o número de 500 procedimentos 

em cinco anos. Seguiu-se, nessa análise das intervenções 

ortodônticas, com destaque para o exame da oclusão dos 

pacientes bem como a solicitação das documentações 

ortodônticas e moldagem dos arcos dentários dos infantes 

atendidos. 

 

Figura 6. Procedimentos ortodônticos realizados na 

Odontopediatria da UFPB nos últimos 05 anos 

 

CONCLUSÕES  

 

  Os números e os tipos de procedimentos encontrados 

nos atendimentos realizados ao longo dos 5 anos pela clínica 

de Odontopediatria remetem ao processo de evolução da 
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Odontologia para práticas mais humanizadas e que se 

fundamentam em uma maior preservação da estrutura dentária, 

conforme foi ratificado pelos dados mostrados e pelos estudos 

recentes citados.  

  Tal fato é visto pelo destaque, em todos os anos, dos 

procedimentos de adaptação psicológica e registros de índices 

de higiene oral em relação aos procedimentos mais invasivos e 

mesmo os ortodônticos. Para o panorama da Odontopediatria é 

possível analisar que essa modificação para atendimentos com 

maior enfoque na promoção e prevenção insere mais os 

pacientes infantis no processo de cuidado, já que os mesmos 

podem sentir-se responsáveis pelas melhorias, 

simultaneamente possuindo o papel de fazer as famílias 

participarem de maneira ativa frente a esses avanços em saúde 

bucal das crianças.  

  Assim, com as práticas clínicas sendo pautadas no 

âmbito preventivo da saúde bucal das crianças, o atendimento 

odontopediátrico passa a ser humanizado nos serviços 

odontológicos fornecidos. Sendo o processo de formação dos 

discentes capaz de garantir, também, a possibilidade de 

aquisição de competências não só no aspecto de 

desenvolvimento de habilidades técnicas durante os protocolos 

clínicos, mas também no aprendizado de competências éticas, 

que visam o comprometimento social nos trabalhos exercidos 

por esses futuros profissionais da Odontologia no decorrer de 

suas carreiras. 
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RESUMO: O estudo objetivou avaliar fatores relacionados à 
condição socioeconômica que possam estar associados à 
situação de higiene bucal de pacientes internados no Hospital 
Universitário Onofre Lopes, Natal/RN. Os pacientes incluídos 
na pesquisa deveriam ter tempo mínimo de internação de cinco 
dias, período necessário para adaptação à rotina hospitalar. A 
coleta de dados realizou-se através de entrevista semi-
estruturada e exame clínico bucal. Foram entrevistados 55 
pacientes, 47,3% homens e 52,7% mulheres, com idade média 
de 46,11 anos. Dentre esses, 45,5% tinham apenas o primeiro 
grau completo ou menos, moravam na zona urbana (85,5%) e 
56,4% morando com até três pessoas. 76,4% dos pacientes 
recebiam até dois salários mínimos. O grau de higiene bucal 
para 38,2% dos pacientes foi considerado razoável, com 58,2% 
afirmando frequência de escovação diária de até duas vezes e 
70,9% não faziam uso do fio dental. A média do índice de placa 
visível foi de 27,85% e do índice de sangramento gengival, 
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4,47%. Para 52,7% dos pacientes há insatisfação quanto à 
condição de saúde oral. Desta forma, foi possível constatar as 
condições precárias de saúde bucal dos pacientes internados, 
existindo grande acúmulo de biofilme dentário e, 
consequentemente, presença de sangramento gengival. 
Portanto, o estudo possibilitou conhecer o perfil epidemiológico 
desses pacientes, para permitir o planejamento de estratégias 
de intervenção para melhora das condições de saúde bucal dos 
mesmos. 
 
Palavras-chave: Saúde bucal, promoção da Saúde, 
internação. 
 

INTRODUÇÃO 

 

A assistência à saúde no país se depara hoje com 

inúmeros obstáculos, tornando o acesso à saúde um pouco 

difícil e muitas vezes até precário. Além disso, sabemos que na 

sociedade contemporânea, a possibilidade de um indivíduo 

necessitar de qualquer tipo de atendimento e precisar entrar em 

contato com o ambiente hospitalar é grande, podendo estar 

relacionada a algum momento relevante na vida da pessoa, 

entre eles o nascimento, o crescimento, as doenças, as 

reabilitações e até mesmo os óbitos. Assim, a necessidade de 

permanecer hospitalizado pode surpreender qualquer 

indivíduo, independente de gênero, raça, condição social e 

econômica (HAIKAL; ROBERTO; MARTINS; PAULA; 

FERREIRA, 2017).  

  O sujeito hospitalizado percebe-se fraco, vulnerável, 

solitário e doente, seus temores, anseios, desejos, sentimentos 

de carência e afetividade, ganham proporções gigantescas 

dentro deste cenário. Em decorrência desse processo, o estado 
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do paciente pode sofrer diversas modificações. Ainda nessa 

mesma perspectiva, o período de hospitalização gera uma série 

de situações as quais colocam o indivíduo em estado de 

extrema dependência, e em alguns casos, em completo estado 

de privação das suas atividades funcionais habitualmente 

realizadas, estando este em gozo de sua saúde. Por esses 

diversos fatores, muitas vezes o paciente tem uma visão 

desagradável e hostil do hospital (DE SOUSA; CARNEIRO, 

2018). 

Somando-se a esses fatores, a internação transfere o 

indivíduo do seu espaço diário, convívio familiar e social e 

muitas vezes, o torna dependente de familiares e profissionais, 

os quais devem atuar de forma ativa na sua reabilitação, pois, 

o paciente muitas vezes perde sua identidade, privacidade e 

sua percepção de liberdade (DE SOUSA; CARNEIRO, 2018), 

necessitando de ajuda e orientação para exercer algumas 

atividades. E além dos danos causados pela patologia inicial, a 

aparição de outras doenças muitas vezes surge pela falta ou 

inadequada assistência prestada ao paciente por seus 

cuidadores.  

Neste contexto, ressalta-se a aparição e agravamento 

das mais diversas doenças bucais, podendo ser determinadas 

pelo biofilme dentário, como gengivite, periodontite e cárie, ou 

não, como a candidose, principalmente para aqueles que fazem 

uso de prótese dentária, halitose, língua saburrosa, lesões por 

próteses mal adaptadas como úlceras traumáticas e hiperplasia 

fibrosa inflamatória (LAGES; NETO; DE CARVALHO MELLO; 

MENDES; JÚNIOR, 2015). A falta de adequada higienização 

bucal favorece o surgimento de danos relacionados ao biofilme 

bucal, podendo prejudicar o prognóstico do paciente, 
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principalmente aqueles que apresentam afecções sistêmicas, 

evidenciando a relação das doenças sistêmicas e saúde bucal 

(LIMA, 2007). 

No estudo realizado por Vieira et al., (2018) constatou-se 

que em função de muitos pacientes estarem confinados ao leito 

e impossibilitados de realização de seu autocuidado, eles 

podem apresentar forte incidência ao desequilíbrio da 

microbiota residente normal, ocasionando a disponibilidade 

deste, às diversas alterações patológicas que poderão ser 

intermediárias de complicações mais graves no estado do 

paciente. 

Adicionalmente, tem sido observado e registrado no 

campo da medicina periodontal o relacionamento entre doenças 

periodontais e certas condições sistêmicas como osteoporose, 

diabetes, imunodeficiência e imunossupressão, as quais podem 

aumentar o risco para o desenvolvimento de doenças 

periodontais. Além disso, até bem pouco tempo, pouca atenção 

tinha sido dada para esclarecer que papel as infecções orais 

crônicas, incluindo a periodontite, poderiam exercer sobre a 

saúde sistêmica. Esses efeitos incluem o desenvolvimento de 

doenças respiratórias, parto prematuro de crianças com baixo 

peso, acidentes cerebrais e distúrbios cardiovasculares 

(NAGPAL; YMASHIRO; IZUMI, 2015). Recentemente, 

evidências têm sugerido que infecções, como a doença 

periodontal, podem atuar no desenvolvimento da aterosclerose, 

já que a inflamação e a infecção constituem marcos 

fundamentais da periodontite (LAGES; NETO; DE CARVALHO 

MELLO; MENDES; JÚNIOR, 2015). 

Sendo assim, conhecer os principais agravos bucais aos 

quais os pacientes hospitalizados estão sujeitos, bem como os 
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fatores associados as condições socioeconômicas e 

características de internação proporcionará uma nova 

perspectiva em relação ao cuidado odontológico desses 

indivíduos. Portanto, o presente estudo deve contribuir para que 

ações assistenciais sejam planejadas a fim de garantir o 

cuidado integral à saúde desses pacientes. 

 

MATERIAIS E MÉTODO 

 

Esta pesquisa, foi aprovada pelo Comitê de ética em 

Pesquisa do Hospital Universitário Onofre Lopes, de acordo 

com a resolução 466/12 do Conselho Nacional de Saúde, sob 

parecer número: 1258534. O estudo caracteriza-se por ser do 

tipo individualizado, pois tem como unidade de observação e 

análise o paciente hospitalizado. Com relação à posição do 

investigador, é observacional, uma vez que o fenômeno foi 

observado, sem haver qualquer intervenção. Por fim, no que diz 

respeito à dimensão temporal, pode ser classificado como 

transversal ou seccional, já que a produção do dado foi 

realizada em um único momento no tempo. 

A amostra consistiu de 55 pacientes internados no 

Hospital Universitário Onofre Lopes internados há mais de 5 

dias no hospital. O cálculo da amostra foi realizado após estudo 

piloto inicial com 40 indivíduos. Para uma prevalência de 90% 

de doença periodontal, e margem de erro de 20%, o número 

calculado foi de 52 indivíduos, sendo então totalizado uma 

amostra de 55 participantes. O instrumento utilizado para a 

coleta de dados foi a entrevista estruturada e o exame clínico 

bucal, sendo os participantes voluntários e abordados no leito 
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hospitalar após assinatura do termo de consentimento livre e 

esclarecido (TCLE).  

O critério de inclusão consistiu em pacientes internados, 

há pelo menos cinco dias. Justifica-se este período de tempo, 

como período mínimo necessário para avaliação da condição 

de higiene bucal, incluindo avaliação do sangramento gengival. 

Neste período, o paciente também já estava adaptado à rotina 

hospitalar. Foram excluídos da amostra: pacientes que 

necessitaram de hospitalização devido a traumatismos e 

patologias da região orofacial, doenças mentais e neurológicas, 

em que o tratamento interferisse no acesso adequado à 

cavidade bucal, pacientes com discrasias sanguíneas e em 

estados de imunodepressão que não estivessem compensados 

ou sendo tratados e pacientes pediátricos.  

Os pacientes foram convidados a responder, mediante 

entrevista, um questionário aplicado por 2 pesquisadores 

previamente calibrados, contendo dados de identificação social 

do entrevistado, das características da internação e perguntas 

específicas sobre a condição de saúde bucal do mesmo. Dentre 

as perguntas do questionário podemos citar: Qual a frequência 

de escovação? Você usa fio dental? Você diminuiu sua 

escovação após sua internação? Você acha que tem mau 

hálito? Você sente sua boca seca? As perguntas foram 

explicadas em linguagem popular, para melhor compreensão 

pelo entrevistado.   

O exame clínico bucal foi realizado após a entrevista do 

paciente, no leito do mesmo. Este exame consistiu em três 

etapas: a primeira foi exame dos tecidos moles orais; a segunda 

etapa foi a avaliação do biofilme acumulado nas superfícies 

dentárias e cárie dentária e a terceira, foi a avaliação da 
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condição periodontal através da realização do periograma 

completo. A avaliação de cárie dentária utilizou os indicadores 

sugeridos pela Pesquisa Nacional de Saúde bucal (SB Brasil 

2010). Os dados foram compilados em tabela no programa 

Excel e com o auxílio do programa estatístico SPSS (Statistical 

Package for the Social Sciences) versão 20 e submetidos a 

análise estatística. Os resultados obtidos foram expressos por 

meio de tabelas. Para a análise descritiva, os parâmetros 

avaliados foram separados em grupos que congregassem 

respostas semelhantes, para melhor apreciação dos dados. 

Foram utilizados os testes T de Student, Exato de Fisher e Qui-

quadrado. 

 

RESULTADOS 

 

A amostra foi constituída por 55 pacientes internados no 

Hospital Universitário Onofre Lopes. Entre os 55 pacientes 

entrevistados, 29 (52,7%) pertenciam ao gênero feminino e 26 

(47,3%) ao gênero masculino, com a faixa etária compreendida 

entre 16 e 78 anos. A maior parte dos participantes apresentou 

idade entre 35 e 57 anos (n = 22, 40%), sendo 17 (30,9%) até 

34 anos e 16, (29,1%) com mais de 57 anos. A média da idade 

foi de 46,11 anos. No que concerne ao grau de escolaridade 

dos entrevistados, 4 (7,3%), relataram não ter frequentado a 

escola, 25 (45,5%) apresentavam primeiro grau completo ou 

menos, 17 (30,9%) o segundo grau completo ou menos e 9 

(16,4%) apresentavam ensino superior incompleto ou completo. 

No que se refere ao local de residência, 85,5% (n = 47) 

dos pacientes relataram morar na zona urbana, e os outros 

14,5% (n = 8) dos pacientes relataram morar na zona rural. 
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Quanto ao número de pessoas residindo na mesma casa, 

56,4% (n = 31) relataram morar com até três outras pessoas, 

34,5% (n = 19) disseram morar com quatro a seis pessoas e 

9,1% (n = 5) de sete a dez pessoas na mesma casa. Ao 

investigar a renda mensal, 76,4% (n = 42) dos pacientes 

entrevistados informaram ter renda mensal de no máximo dois 

salários mínimos, 18,2% (n = 10) declararam renda mensal de 

mais de dois salários mínimos e 5,5% (n = 3) não soube 

informar.  

Em relação à higiene oral dos participantes, 32,7% (n = 

18) apresentaram higiene oral ruim, 38,2% (n = 21) razoável, 

27,3% (n = 15) boa e 1,8% (n = 1) excelente. Quando 

questionados sobre a frequência de escovação diária, 58,2% 

dos pacientes afirmaram escovar os dentes até duas vezes no 

dia e 41,8% afirmaram escovar três vezes ou mais. Com relação 

ao uso do fio dental, 70,9% dos pacientes afirmaram não fazer 

uso do fio dental, enquanto apenas 29,1% relataram utilizá-lo.  

Quanto à realização de tratamento odontológico prévio, 

38,2% dos pacientes afirmaram ter ido pela última vez ao 

dentista há menos de um ano, 32,7% entre um e dois anos, 

18,2% há mais de dois anos e 10,9% não lembra ou nunca foi 

ao dentista. Em relação à satisfação da condição da saúde 

bucal, 52,7% dos pacientes relataram estar insatisfeitos e 

47,3% relataram estar satisfeitos com a sua condição. Diante 

do questionamento da presença ou ausência de problemas 

bucais, 58,2% dos pacientes afirmaram não ter problemas 

bucais, enquanto que os outros 41,8% afirmaram ter.  

No que diz respeito ao tempo de internação no momento 

da entrevista, 50,9% dos pacientes estavam internados de 5 a 

10 dias, 27,3% entre 10 e 20 dias e os outros 21,8% há mais de 
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20 dias. Quando perguntado se a frequência de escovação 

diminuiu após internação, 52,7% dos pacientes afirmaram ter 

diminuído e os outros 47,3% afirmaram não ter havido essa 

diminuição. Em relação à necessidade de orientação quanto a 

higiene oral, 60% dos pacientes afirmaram necessitar de 

orientações, enquanto 40% afirmaram não precisar de 

nenhuma orientação.  

Quando foi perguntado sobre a sensação de boca seca, 

52,7% dos pacientes afirmaram apresentar essa sensação. Em 

relação ao mau hálito, foi observado que 52,7% dos pacientes 

relataram não sentir mau hálito.  

No questionamento sobre o uso do fumo, apenas 7,2% 

dos participantes da amostra eram fumantes, sendo que 3,6% 

relatou fumar até dez anos, enquanto que 3,6% relataram fumar 

há mais de 10 anos. Dos 51 pacientes que relataram não fumar 

atualmente, 9 (17,6%) são ex-fumantes. Com relação ao álcool, 

a grande maioria (85,5% dos pacientes) relatou não fazer uso 

dessa substância.  

Em relação ao motivo de internação, foi observado que 

as doenças cardiovasculares e as síndromes neurológicas 

foram os principais motivos encontrados, com (n = 16) 29,1% 

com doenças cardiovasculares e 20% (n = 11) com síndromes 

neurológicas. Também foram encontrados os motivos: cirurgia 

oncológica (n = 5, 9,1%), doenças respiratórias (n = 5, 9,1%), 

síndromes hematológicas (n = 4, 7,3%), doenças 

gastrointestinais (n = 4, 7,3%), transplante renal (n = 3, 5,5%), 

síndromes endócrinas (n = 3, 5,5%), doenças autoimunes (n = 

3, 5,5%) e procedimento cirúrgico de um modo geral (n = 1, 

1,8%).  
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Em se tratando do índice de placa visível (IPV) e o índice 

de sangramento gengival (ISG), foi observada média de IPV de 

27,85% e do ISG de 4,47%. Comparando essas variáveis com 

outros parâmetros, vimos que a média do IPV e ISG é maior 

nos pacientes que relataram não ter nenhum problema bucal. 

Em relação somente ao IPV, a média é maior nos pacientes que 

escovam até duas vezes ao dia (N = 29,46%), nos que 

diminuíram a escovação após internado, nos que tem a 

condição de higiene ruim/razoável, nos que não usam fio (N = 

30,06%), nos que estão internados entre 5 a 10 dias (N = 

29,05%), nos que disseram não possuir problema bucal (N = 

29,07%), nos que acham que não possuem necessidade de 

orientação oral (N = 31,46%) e nos que possuem até o segundo 

grau completo (N = 29,94%) (Tabela 1). 

Analisando a variável IPV com a diminuição da 

escovação e a condição de higiene oral, observamos que houve 

significância estatística (p < 0,05) nessas duas variáveis, em 

que, os que relataram diminuir a escovação possuíram uma 

média de IPV de 34,43%, e os que tinham uma condição 

ruim/razoável tiveram 34,58% de média de IPV. 
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Tabela 1. Comparação entre as médias de índice de placa visível (IPV) com o tempo de internação, 

frequência de escovação diária, diminuição da escovação pós-internação, condição de higiene oral, 

uso do fio dental, percepção de problema oral e escolaridade dos pacientes internados no HUOL. 

Natal/RN, 2016. 

Parâmetros 

IPV 

p* Média Desvio-

padrão 

IC 95% 

 

Tempo de internação 

 

     5 a 10 dias 29,05 28,66 -12,98; 17,88 0,752 

     Mais de 10 dias 26,61 28,38   

 

Frequência de escovação diária 

    

     Até 2 vezes ao dia 29,46 27,41 -11,77; 19,46 0,623 

    3 ou mais vezes ao dia 25,61 29,94   

 

Diminuição da escovação pós-

internação 

    

      Sim 34,43 32,50 -0,76; 28,59 0,063 

      Não 20,51 20,95   

 

Condição de higiene oral 

 

 

     Ruim/razoável 34,58 30,72 12,21; 34,04 0,001 

    Boa/excelente 11,45 9,23   

 

Uso do fio dental 

 

 

     Sim 22,48 28,37 -24,45; 9,29 0,372 

     Não 30,06 28,32   

 

Percepção de problema oral 

 

 

     Sim 26,16 28,16 -18,55; 12,72 0,710 

     Não 29,07 28,76   

 

Necessidade de OHO 

 

    Sim 25,45 26,88 -21,68; 9,66 0,445 

     Não 31,46 30,56   

 

Escolaridade 

 

     Até 1º grau completo 25,98 24,97 -19,38; 11,47 0,609 

     2º grau completo ou superior 29,94 31,96   

Orientação de hygiene oral (OHO) 

* Teste t de Student 
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Já a média do ISG foi maior nos pacientes internados a 

mais de 10 dias (N = 4,28%), nos que escovam 3 vezes ou mais 

no dia (N = 5,06%), nos que não diminuíram a escovação diária 

(N = 4,68%), nos que tiveram boa/excelente higiene bucal (N = 

6,46%), nos que usam fio dental (N = 5,30%), nos que não 

relataram ter problema bucal (N = 5,50%), nos que possuem a 

necessidade de orientação de higiene e nos que possuem até 

o primeiro grau completo (N = 5,07%) (Tabela 2).  

Analisando a variável ISG com a necessidade de 

orientação de higiene oral, observamos que houve significância 

estatística (p < 0,05), em que os que possuíam a necessidade 

de orientação tiveram uma média de 5,81% de sangramento 

gengival. 

Já com relação ao diagnóstico periodontal, 52,7% dos 

pacientes, apresentaram periodontite, 32,7% apresentaram 

gengivite e 14,5% possuíam o periodonto saudável. 

Por fim, ao associarmos o diagnóstico periodontal com a 

orientação de higiene bucal pós-internação, o tempo de 

internação dos pacientes e frequência de escovação diária, 

temos que: dos que necessitam de orientação de higiene bucal, 

87,9% possuem doença periodontal; os que possuíam mais de 

10 dias de hospitalização, possuíram maior prevalência da 

doença periodontal; dos que que escovam os dentes até duas 

vezes no dia, 84,4% possuem problema periodontal. Além de 

que os que possuíram uma condição ruim/péssima; não 

usavam o fio dental; Não possuíam problemas bucais e os 

pacientes que tinham até o primeiro grau de escolaridade, 

também tiveram uma maior prevalência de doença periodontal 

(Tabela 3). 



CONDIÇÃO DE SAÚDE BUCAL DE PACIENTES INTERNADOS NO HOSPITAL 

UNIVERSITÁRIO ONOFRE LOPES EM NATAL/RN. 

 

1071 
 

 

Tabela 2. Comparação entre as médias do índice de sangramento gengival (ISG) com o tempo de 

internação, frequência de escovação diária, diminuição da escovação pós-internação, condição de 

higiene oral, uso do fio dental, percepção de problema oral e escolaridade dos pacientes internados no 

HUOL. Natal/RN, 2016. 

Parâmetros 

ISG 

p* Média Desvio-

padrão 

IC 95% 

 

Tempo de internação 

 

     5 a 10 dias 3,22 5,66 -4,31; 2,41 0,571 

     Mais de 10 dias 4,18 4,18   

 

Frequência de escovação diária 

    

     Até 2 vezes ao dia 4,04 5,35 -4,17; 2,15 0,524 

    3 ou mais vezes ao dia 5,06 6,31   

 

Diminuição da escovação pós-

internação 

    

     Sim 4,28 5,87 -3,53; 2,74 0,800 

      Não 4,68 5,69   

 

Condição de higiene oral 

 

 

     Ruim/Razoável 3,65 5,40 -6,16; 0,55 0,100 

    Boa/excelente 6,46 6,23   

 

Uso do fio dental 

 

 

     Sim 5,30 7,36 -2,25; 4,61 0,495 

     Não 4,12 5,00   

 

Percepção de problema oral 

 

 

     Sim 3,03 4,16 -5,56; 0,63 0,117 

     Não 5,50 6,52   

 

Necessidade de OHO 

 

    Sim 5,81 6,58 0,63; 6,08 0,017 

     Não 2,45 3,40   

 

Escolaridade 

 

     Até 1 grau completo 5,07 6,74 -1,84; 4,39 0,416 

     2º grau completo ou superior 3,79 4,40   

Orientação de hygiene oral (OHO) 

* Teste T de Student 
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Tabela 3. Associação entre o Diagnóstico periodontal e a diminuição da escovação pós-internação, 

tempo de internação, orientação de higiene oral pós-internação, problemas de saúde bucal, satisfação 

de saúde bucal, uso do fio dental, frequência de escovação diária, higiene bucal, mau hálito, boca seca, 

escolaridade e idade dos pacientes internado no HUOL. Natal/RN, 2016. 

 Diagnóstico Periodontal p 

 

Tempo de 

internação 

 

Saudável 

 

Doença 

Periodontal 

 

Total 

 

     5 a 10 dias 5 (17,9%)  23 (82,1%) 28 (100%)         0,478b 

      Mais de 10 dias 3 (11,1%) 24 (88,9%) 27 (100%) 

     Total  8 (14,5%) 47 (85,5%) 55 (100%) 

  

Frequência de 

escovação diária 

Saudável Doença 

Periodontal 

Total  

     Até 2 vezes 5 (15,6%) 27 (84,4%) 32 (100%)  

     3 ou mais vezes 3 (13%) 20 (87%) 23 (100%) 0,789b 

     Total 8 (14,5%) 47 (85,5%) 55 (100%)  

  

Condição de 

higiene oral 

Saudável Doença 

Periodontal 

Total  

     Ruim/Razoável 5 (12,8%) 34 (87,2%) 39 (100%)  

     Boa/excelente 3 (18,8%) 13 (81,2%) 16(100%) 0,571b 

     Total 8 (14,5%) 47 (85,5%) 55 (100%)  

  

Uso do fio dental Saudável Doença 

Periodontal 

Total  

     Sim 5 (31,2%) 11 (68,8%) 16 (100%)  

     Não 3 (7,7%) 36 (92,3%) 39 (100%)) 0,024b 

     Total 8 (14,5%) 47 (85,5%) 55 (100%)  
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Analisando a variável presença ou ausência de doença 

periodontal com o uso de fio dental e com a escolaridade, 

observamos que houve significância estatística (p < 0,05) 

nessas duas variáveis, em que, os que relataram não usar fio 

dental, 92,3% possuíram doença periodontal, e os que tinham 

escolaridade até o primeiro grau completo, 96,6% possuíam 

doença periodontal. A correlação da variável independente, 

diminuição da escovação pós-internação, com o diagnóstico 

periodontal não pôde ser realizada. 

 

DISCUSSÃO 

 

A odontologia hospitalar vem ganhando destaque no 

Brasil e no mundo e atualmente, sua importância vem sendo 

estabelecida tendo em vista a inter-relação existente entre a 

saúde bucal e a saúde geral do indivíduo (LAGES; NETO; DE 

CARVALHO MELLO; MENDES; JÚNIOR, 2015). A atenção 

integral ao paciente garante um atendimento por completo, bem 

como a integração dos profissionais de saúde dentro do próprio 

hospital, são fatores essenciais na resolução de complicações 

bucais e sistêmicas como um todo (MAIA; COSTA; DA SILVA, 

2017). Dessa forma, conhecer os principais agravos bucais aos 

quais os pacientes hospitalizados estão sujeitos, bem como os 

fatores associados a internação, proporcionará uma nova 

perspectiva em relação ao cuidado odontológico desses 

indivíduos. 

No Brasil, em fevereiro de 2008, foi apresentado à 

Câmara dos Deputados o Projeto de Lei nº 2.776/2008, que 

estabelece como obrigatória a presença do cirurgião-dentista 

nas equipes multiprofissionais das unidades de terapia 
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intensiva (UTI), para cuidar da saúde bucal dos pacientes. Além 

disso, determina que os internados em outras unidades 

hospitalares e clínicas também devem receber os cuidados do 

cirurgião-dentista. A inserção imprescindível desse profissional 

na equipe médica enfatiza a manutenção da integralidade do 

paciente, a qual requer cuidados especiais não só para tratar o 

problema que o levou à internação, mas também para cuidar 

dos demais órgãos e sistemas que podem sofrer alguma 

deterioração prejudicial para sua recuperação e prognóstico, 

dentre eles o tratamento do sistema estomatognático (LAGES; 

NETO; DE CARVALHO MELLO; MENDES; JÚNIOR, 2015; 

(MAIA; COSTA; DA SILVA, 2017; BARELO; DE QUEIROZ; DA 

SILVA SANTOS, 2018). 

Na presente pesquisa, foi observado predomínio do 

gênero feminino, 52,7%, concordando com o Sistema de 

Informações Hospitalares SUS (SIH/SUS), que em 2012 

informou uma taxa de internação por causas selecionadas 

maior entre as mulheres (SIH/SUS, 2012). No que concerne à 

idade, foi encontrada maior prevalência entre 34 e 57 anos de 

idade, faixa etária que antecede a fase idosa, tendo sido 

associada ao surgimento de doenças crônicas como as 

cardiovasculares (OLIVEIRA, 2016). 

Os participantes da pesquisa apresentaram ainda as 

seguintes características: provenientes da zona urbana, 

apresentando renda de até dois salários mínimos e com apenas 

o primeiro grau completo ou menos. Isso reflete o perfil 

demográfico dos pacientes atendidos no Hospital Universitário 

Onofre Lopes, o qual está localizado na zona urbana, e torna-

se acessível as pessoas com renda e escolaridade menores. 
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O indivíduo hospitalizado, preocupado mais com a 

doença atual, motivo pelo qual ele encontra-se internado, não 

se atém aos cuidados com sua saúde bucal. Na presente 

pesquisa, 52,7% dos entrevistados relataram diminuir sua 

escovação após a internação, 60% expuseram precisar de 

orientação quanto a higiene oral e mais de 70,9% possuíam 

uma condição de saúde bucal ruim/razoável. É importante 

ressaltar que as dentistas do HUOL foram introduzidas 

recentemente na equipe multidisciplinar do Hospital, além de 

que a demanda é muito grande, logo, elas não conseguem 

atender os cinco andares de enfermarias que o Hospital possui, 

priorizando muitas vezes os pacientes da UTI, os cardiopatas, 

os transplantados renais e os oncológicos. Por isso, é de 

grande importância que haja a inclusão do cirurgião-dentista à 

equipe multidisciplinar na realização de atividades curativas, 

preventivas e educativas para integração no contexto da 

promoção de saúde bucal e, consequentemente, a melhoria do 

quadro clínico geral do paciente, além de minimizar os 

problemas bucais ocasionados pela falta de higiene oral 

(LAGES; NETO; DE CARVALHO MELLO; MENDES; JÚNIOR, 

2015). 

No que se refere à satisfação dos participantes com a 

saúde bucal, 52,7% dos pacientes relataram estar insatisfeitos, 

enquanto que 58,2% afirmaram não possuir algum tipo de 

problema bucal. O fato de a maioria dos pacientes ter um grau 

de escolaridade reduzido, não tendo um acesso a informação 

adequado favorece relacionar a dor como o único problema 

bucal. A falta de conhecimento acerca das doenças bucais e 

seus modos de prevenção são responsáveis pelo 

comportamento de grande parte da população brasileira que 
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negligencia o cuidado com a saúde. No estudo de Haikal et al., 

(2017), a percepção do problema de saúde bucal foi de 71,1% 

nos pacientes internados em hospital de emergência, dado 

maior do que os achados do nosso estudo (58,2%). O autor 

relacionou ao fato de que a maior parte dos indivíduos possuía 

uma maior escolaridade, além de que a faixa etária mais 

presente foi de pacientes mais jovens (de 21 a 30 anos), faixa 

etária em que se tem um acesso a informação mais facilitado. 

Em relação ao uso do fio dental e a escovação diária, 

70,9% não usavam fio dental e 58,2% dos pacientes afirmaram 

escovar os dentes no máximo duas vezes ao dia, corroborando 

com o estudo de Souza (14), em que observou 87,5% dos 

pacientes do setor de Hemodinâmica do Natal Hospital Center, 

em Natal, não usavam fio dental e 58,3% escovavam os dentes 

até duas vezes ao dia. Os pacientes do estudo de Souza (2009), 

apesar de não estarem internados, necessitavam de um contato 

maior com o ambiente hospitalar devido à sua doença. No 

nosso estudo, os pacientes procuraram justificar essa 

diminuição da escovação pela necessidade de dependência de 

outra pessoa (acompanhante ou enfermeiro) para a realização 

de sua higiene bucal e o constrangimento de sempre ter que 

recorrer a uma pessoa para ajudar a fazer algumas atividades 

diárias. 

É fato que a diminuição da escovação provoca o 

surgimento e acúmulo do biofilme dental. Em resposta a 

antígenos bacterianos do biofilme, ocorre o desenvolvimento de 

uma resposta inflamatória, dando início ao desenvolvimento da 

doença periodontal. Além disso, o dente é exposto ao processo 

de desmineralização, surgindo a cárie (VIEIRA; DA SILVA; 

FAUSTINO; DA SILVA BATALHA; SANTOS, 2018; DOS 
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SANTOS SILVA; BERNADO; AVELAR; VASCONCELOS; 

VASCONCELOS, 2017). 

Segundo Hanna et al. (2018), quando os microrganismos 

do biofilme estão associados à doença periodontal, levam à 

formação de bolsas periodontais, destruição do ligamento 

periodontal e osso alveolar, sendo considerada uma das 

principais doenças bucais. Neste caso, observa-se o 

surgimento das gengivites e a periodontites. De acordo com 

nossa pesquisa, 32,7% dos pacientes apresentaram gengivite 

e 52,7% apresentaram periodontite, sendo a prevalência de 

doença periodontal de 85,4% nos pacientes hospitalizados, 

concordando com a pesquisa de Lages et al., (2015), em que 

se constatou que a doença periodontal foi o problema bucal 

mais acometido nos pacientes hospitalizados, com 67,93% dos 

pacientes precisando de tratamento periodontal e de Souza 

(2009) que também obteve uma prevalência de doença 

periodontal de 90%. 

 

Ademais, a associação estatisticamente significativa 

entre a presença de doença periodontal, a não utilização do fio 

dental e a baixa escolaridade refletem os achados 

epidemiológicos descritos na literatura em relação aos fatores 

etiológicos e predisponentes da doença periodontal (LIMA, 

2007; SOUZA DO, 2010; SOUZA, 2009). 

No que diz respeito ao IPV, foi constatado IPV mais 

elevado nos pacientes que apresentavam pior condição de 

higiene bucal. De modo semelhante, o ISG foi maior nos 

pacientes que relataram necessidade de orientação de higiene 

oral. No HUOL, os pacientes possuem cinco refeições diárias, 

tendo um curto intervalo de tempo entre as refeições, logo, isso 
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reflete no IPV e ISG, pois, como já relatado no nosso estudo, a 

maior parte dos pacientes reduziram sua escovação diária 

quando internados, se tornando mais propicio o acúmulo de 

biofilme e consequentemente, o sangramento gengival. 

Considerando que o biofilme dentário é o fator etiológico 

para a cárie dentária, e que a média do Índice de Placa Visível 

no nosso estudo foi de 27,85 %, sobressalta mais uma vez a 

importância do cirurgião dentista na orientação de práticas em 

saúde bucal nos pacientes internados, indicando os meios 

mecânicos e/ou químicos mais adequados de desorganização 

do biofilme adequados a necessidade de cada paciente (LIMA, 

2007; PASCOALOTI; MOREIRA; ROSA; FERNANDES, 2019). 

 

CONCLUSÃO 

 

Muitos dos problemas encontrados, como a grande 

prevalência de doença periodontal, a não realização de alguns 

hábitos de higiene, é provável que sejam provenientes de um 

sistema de saúde que ainda é deficitário e que ainda vem 

crescendo e de uma carência de informações sobre saúde 

bucal. Contudo, a presença do cirurgião-dentista fora das 

clínicas e sua inclusão no ambiente hospitalar à equipe 

multidisciplinar na realização de atividades curativas, 

preventivas e educativas faz-se necessária nos dias de hoje, 

fornecendo um papel importante no acompanhamento de 

pacientes internados, assim como na sua recuperação. Os 

autores declaram a inexistência de conflito de interesse e apoio 

financeiro relacionados ao presente artigo. 
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RESUMO: A pneumonia associada à ventilação mecânica 
(PAVM) é uma das infecções hospitalares mais comuns  e 
constitui como um desafio à saúde. Sabe-que a minimização do 
processo de formação do biofilme bucal representa um 
procedimento potencial para a sua prevenção. Entretanto, 
estudos anteriores demonstram resultados conflitantes em 
relação aos cuidados bucais (frequência e tipo de higienização, 
concentração das substâncias). Diante disso, o presente 
trabalho busca avaliar a relação entre os cuidados de higiene 
bucal e a pneumonia associada à ventilação mecânica em 
pacientes que recebem ventilação mecânica em unidades de 
terapia intensiva (UTIs). Este trabalho consistiu em uma revisão 
da literatura do tipo narrativa através da análise de revisões 
sistemáticas, na qual foi utilizada a base de dados PubMed. 
Foram incluídos 08 artigos, respeitando os critérios de inclusão 
e exclusão. Os estudos incluídos variaram bastante em termos 
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de concentração e frequência da clorexidina, bem como na 
definição da amostra e as medidas dos resultados obtidos. 
Ainda sim, vale ressaltar que a clorexidina exerce papel 
importante na prevenção da PAVM e o seu uso (2x/dia a 0,12%) 
produz bons resultados, mas estudos com maior detalhamento 
metodológico incluindo os diversos métodos de higienização 
são necessários para se obter melhor confiabilidade na 
frequência e concentração ideais. 
Palavras-chave: Unidades de terapia intensiva; Cuidados 
críticos; Saúde bucal.  
 
INTRODUÇÃO 
 

Os pacientes internados em unidades de terapia intensiva 

(UTIs) frequentemente necessitam de ventilação mecânica 

devido a incapacidade destes em respirar sem assistência 

como resultado de condição médica, cirurgia recente ou 

traumatismos (HUA et al., 2016). Esses pacientes sob 

ventilação mecânica são particularmente suscetíveis a 

adquirirem infecções (EL-RABBANY et al., 2015). 

Nesse contexto, segundo a Agência Nacional de 

Vigilância Sanitária (2016), as infecções relacionadas à 

assistência à saúde (IRAS) constituem como grave problema 

de saúde pública. São definidas como os eventos adversos 

associados à assistência a saúde com elevada frequência, 

morbidade e mortalidade, que repercutem na segurança do 

paciente bem como na qualidade dos serviços de saúde a 

pneumonia associada à ventilação (PAV) como uma das mais 

comuns  (DE LACERDA VIDAL et al., 2017; HAGHIGHI et al., 

2017).  

A PAV, que ao longo do texto será melhor definida como  

pneumonia associada à ventilação mecânica (PAVM), como o 
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próprio nome descreve, é associada a ventilação mecânica 

através de um aparelho que permite efetuar as trocas gasosas 

e que possuem o tubo endotraqueal como condutor do oxigênio. 

Esse tubo atua como meio de proliferação dos microrganismos 

da orofaringe para o trato respiratório inferior, sendo 

frequentemente identificados como agentes etiológicos da 

pneumonia nosocomial (adquiridas em hospitais) (DE 

LACERDA VIDAL et al., 2017). 

A minimização do processo de formação do biofilme, seja 

através da remoção mecânica ou química, impedindo a 

colonização de bactérias patogênicas, representa um 

procedimento potencial para a prevenção da PAVM. Entretanto, 

estudos anteriores demonstram resultados conflitantes quanto 

à eficácia da clorexidina. Diante disso, o presente trabalho 

busca avaliar a relação entre os cuidados de higiene bucal e a 

pneumonia associada à ventilação mecânica em pacientes que 

recebem ventilação mecânica em unidades de terapia intensiva 

(UTIs). 

 

MATERIAIS E MÉTODO 

 

Este trabalho consistiu em uma revisão da literatura do 

tipo narrativa, na qual foi utilizada a base de dados eletrônicos 

PubMed. As seguintes palavras chaves foram utilizadas: 

Pneumonia, Ventilator-Associated; Intensive Care Units; mouth, 

respeitando os critérios de inclusão que foram: artigos de 

revisão sistemática publicados nos últimos 05 anos (2014-2019) 

que utilizaram o idioma inglês e português e que apresentam 

relevância no tema. O fluxograma dos trabalhos escolhidos 

estão abaixo. 
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Fonte: Própria (MARTINS et al. 2019) 

Figura 1. Flow-chart do desenho do estudo 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Com base nos resultados, parece possível definir que o uso 

da  clorexidina nos cuidados bucais possui  efeito benéfico no 

manejo da PAVM em pacientes sob ventilação mecânica. 

Apesar disso, as revisões sistemáticas avaliadas citaram que 

os estudos incluídos variaram bastante em termos de 

concentração e frequência da clorexidina, bem como na 

definição da amostra e as medidas dos resultados obtidos. 

Interessante compreender antes que os cuidados orais em 

muitos locais são fornecidos em conjunto tanto pela equipe de 

enfermagem quanto pelo cirurgião-dentista. Este último é o 

profissional treinado para identificar problemas bucais 
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apresentados pelos pacientes na UTI e, em conjunto com a 

equipe multidisciplinar, deve desenvolver estratégias para 

prevenir e tratar possíveis complicações, incluindo a PAVM 

(SILVA et al., 2014).   

Desse modo, a Odontologia Hospitalar, definida como a 

área de Odontologia que trabalha em conjunto com equipe 

multidisciplinar, tem como objetivo prestar atendimento 

completo e humanizado aos pacientes, através de ações que 

englobam a educação, prevenção, diagnóstico, terapêutica e 

paliativismo na cavidade bucal (DISNER; FREDDO; 

LUCIETTO, 2018).  

A atuação da Odontologia Hospitalar envolve também os 

pacientes internados na unidade de terapia intensiva (UTI) que 

é um setor em que se presta assistência ao paciente em estado 

crítico, o que requer atenção e observação contínua da equipe 

multidisciplinar em saúde que inclui a presença de médicos, 

enfermeiros, cirurgiões-dentistas, fisioterapeutas, entre outros 

(EMERY; GUIDO-SANZ, 2019). 

Nos últimos anos, a participação do dentista na avaliação 

de pacientes em UTI tem sido evidenciada e reconhecida entre 

os profissionais da equipe responsável por pacientes críticos 

(SILVA et al., 2014). Dentro dessa perspectiva, a realização de 

procedimentos de higiene oral é fundamental para os cuidados 

de saúde prestados aos indivíduos, de modo que se garanta a 

integralidade do cuidado, que seu conforto físico e psicológico 

seja alcançado e que sua qualidade de vida seja maximizada, 

minimizando a ocorrência de infecções (CELIK; ESER, 2017).  

Sobre as infecções, temos as infecções relacionadas à 

assistência a saúde (IRAS), definidas como os eventos 

adversos associados à assistência a saúde com elevada 
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frequência, morbidade e mortalidade, que repercutem na 

segurança do paciente bem como na qualidade dos serviços de 

saúde. A incidência e prevalência de IRAS vem aumentando e 

as infecções do trato respiratório (ITR) estão entre as mais 

comuns as quais afetam principalmente os pacientes críticos 

internados em UTI, o que inclui a pneumonia associada à 

ventilação mecânica (PAVM) de extremo interesse para a 

Odontologia (DE LACERDA VIDAL et al., 2017; HAGHIGHI et 

al., 2017). 

A pneumonia, condição inflamatória pulmonar causada 

por crescimento excessivo de microrganismos, incluindo 

bactérias, vírus, fungos e parasitas, afetam principalmente os 

alvéolos pulmonares. É classificada em diferentes tipos com 

base no local da aquisição, tendo a pneumonia associada ao 

ventilador mecânico (PAVM) como um tipo específico de 

pneumonia hospitalar adquirida (nosocomial) que se 

desenvolve após pelo menos 48 horas de intubação 

endotraqueal e ventilação mecânica na UTI (LEE et al., 2019) É 

a infecção hospitalar mais comum relatada entre os pacientes 

em UTI (KOCAÇAL GÜLER; TÜRK, 2019). 

Kocaçal Güler e Türk (2019) ainda citam que o 

desenvolvimento da PAVM inicia com a colonização do biofilme 

dentário e da mucosa oral por espécies bacterianas como 

Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa e 

Enterobacteriaceae. Saensom et al. (2016) ainda inclui 

Staphylococcus aureus resistente à meticilina e bacilos Gram-

negativos e que a cavidade oral de pacientes intubados contém 

grandes quantidades desses patógenos que também foram 

identificados em amostras coletadas de pulmões em pacientes 

intubados que posteriormente desenvolveram PAVM. 



RELAÇÃO  ENTRE PNEUMONIA ASSOCIADA À VENTILAÇÃO MÊCANICA E 

CUIDADOS BUCAIS: REVISÃO DE LITERATURA 

 

1087 
 

A impossibilidade de autocuidado, associada a higiene 

bucal inadequada, uso de medicamentos, comprometimento do 

sistema imunológico, desidratação terapêutica e 

hipossalivação, causa desequilíbrio da microbiota residente e 

aumenta a probabilidade de colonização de biofilme por 

patógenos respiratórios na cavidade bucal (RABELLO; 

ARAÚJO; MAGALHÃES, 2018). 

Geralmente os pacientes que necessitam de ventilação 

mecânica (VM) são especialmente suscetíveis à PAVM. 

Possíveis fatores de risco incluem fatores relacionados ao 

hospedeiro, como idade avançada, alguns medicamentos, 

imobilização, posicionamento do corpo em decúbito dorsal, 

fatores relacionados ao pessoal e fatores relacionados ao 

dispositivo, como o circuito do ventilador e o tubo endotraqueal, 

são os principais fatores de risco da PAVM (KOCAÇAL GÜLER; 

TÜRK, 2019). 

Nesses pacientes, durante a permanência na UTI e devido 

à intubação orotraqueal, a boca do paciente fica aberta durante 

todo o período, o que pode favorecer ao aumento do biofilme 

na cavidade oral e diminuição do fluxo salivar. 

Consequentemente, isso reduz a defesa inata e aumenta o 

risco de desenvolvimento da PAV (pneumonia associada ao 

ventilador) (DA COLLINA et al., 2017). 

No contexto brasileiro, a Agência Nacional de Vigilância 

Sanitária (2016) estabeleceu o protocolo de prevenção de 

PAVM, definida como a pneumonia que surge mais de 48 a 72 

horas após a instituição de intubação endotraqueal, associada 

a ventilação mecânica e sem evidência de pneumonia no 

momento da intubação, que  contem orientações para manter 

os pacientes com a cabeceira elevada entre 30 e 45º; avaliação 
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diária da sedação e diminuir sempre que possível, além da 

inclusão da higiene oral com antissépticos, sem especificar a 

concentração e a frequência de uso destes.  

 Isso reforça a importância do cuidado oral como fator 

preventivo à ocorrência da PAVM, que possui prevalência 

descrita entre 9 e 40% das infecções na UTI, com taxa de 

mortalidade estimada em 13% que resulta em maior morbidade 

com significado custo financeiro às instituições (DE LACERDA 

VIDAL et al., 2017; HAGHIGHI et al., 2017). Nesse sentido, a 

prevenção efetiva da PAV poderia ser alcançada com higiene 

bucal eficaz (KOCAÇAL GÜLER; TÜRK, 2019). 

Há evidências suficientes que apoiam a associação entre 

pneumonia e cuidados orais inadequados em pacientes de UTI 

que podem causar acúmulo microbiano. A intubação e a 

diminuição do nível de consciência podem levar à aspiração 

desses microrganismos que possui elevada importância na 

presença de pneumonia adquirida no hospital em pacientes de 

UTI (HAGHIGHI et al., 2017; SILVA et al., 2014). 

Buscando promover a redução de microorganismos na 

cavidade oral que podem causar a PAVM, estudos buscam 

obter a melhor estratégia de prevenção através do uso de 

escovas dentárias, gazes, bem como a utilização de 

substâncias químicas como a clorexidina. 

A partir disso, diversas revisões sistemáticas foram 

realizadas através da avaliação crítica da metodologia dos 

trabalhos incluídos para que se tenha o melhor nível de 

evidência possível para tomadas de decisões em questões 

sobre a terapêutica envolvendo os pacientes internados nas 

Unidades de Terapia Intensiva. 
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Dentro dessas evidências, os trabalhos incluídos na 

presente pesquisa e suas principais conclusões estão 

resumidas na tabela 1. 

Entre as substâncias microbianas, a clorexidina é um agente 

antimicrobiano potente, que tornou-se o antisséptico de escolha 

no cuidado bucal dos pacientes, pois possui substantividade 

(atividade antibacteriana prolongada) (BOUADMA; 

KARPANEN; ELLIOTT, 2018; LEE et al., 2019). Entretanto, a 

aplicação frequente da clorexidina pode resultar em resistência 

aos antibióticos e modificação da microbiota oral que pode 

resultar em efeito adverso, apesar não haver evidências 

suficientes disso (BOUADMA; KARPANEN; ELLIOTT, 2018; 

HUA et al., 2016). 

Tabela 1. Estudos incluídos e principais conclusões 

Artigo  Conclusões 

De Camargo, da Silva e 

Chambrone (2019) 

A escovação dos dentes parece não promover 

uma redução dos resultados da PAV 

comparada à limpeza com cotonete/gaze, 

quando a CX tópica é utilizada para a higiene 

bucal de pacientes submetidos à ventilação 

mecânica 

El-Rabbany et al. (2015) 

As evidências atuais sugerem que a 

clorexidina pode ser eficaz em pacientes com 

alto risco de PAVM. Entretanto, outros meios 

de higiene bucal ainda permanecem sem 

evidências suficientes.  

Kocaçal Güler e Türk 

(2019) 

A CX (0,2%) pode ser mais eficaz na 

prevenção e tratamento de PAVM e na 

concentração 2% pode ser mais eficaz na 

redução da colonização microbiana. A 

aplicação (2x/dia) parece ser eficaz o 

suficiente para o manejo da PAVM. 
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Necessários mais estudos para se chegar a 

uma conclusão mais definitiva sobre a 

frequência e a concentração de CX. 

 

Hua et al. (2016) 

A higiene oral com clorexidina (enxague ou 

gel)  reduz o risco de desenvolver pneumonia 

associada à ventilação mecânica em 

pacientes críticos. No entanto, não há 

evidências de diferença nos resultados de 

mortalidade, duração da ventilação mecânica 

ou duração de permanência da UTI. 

Lee et al.  (2019) 

A administração profilática de clorexidina em 

pacientes gravemente enfermos e em 

ambiente de UTI reduziu a ocorrência de 

pneumonia associada à ventilação mecânica, 

sem impacto significativo na mortalidade 

associada. 

Mitchell et al. (2019) 

Heterogeneidade nos estudos incluídos, 

incluindo o tipo de intervenção, desenho do 

estudo, métodos e definições usados para 

diagnosticar s PAVM. Até o momento, as 

intervenções para reduzir o NV-HAP parecem 

basear-se amplamente nos temas de melhoria 

da higiene bucal. 

Rabello, Araújo e 

Magalhães (2018) 

A clorexidina é eficaz na prevenção de 

pneumonia nosocomial (PN) entre 

populações adultas em UTI cardiotorácica. 

Nas UTIs com pacientes com condições 

clínico-cirúrgicas variadas, a eficácia da 

clorexidina na prevenção de PN e PAVM foi 

inconclusiva. 

Vilela et al. (2015) 

O controle do biofilme oral reduz a incidência 

de pneumonia nosocomial. A higiene bucal, 

usando uma solução de clorexidina a 0,12%, 

e não a escovação dentária, parece ser o 

método de higiene mais eficaz 
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CX: Clorexidina; PAVM:  Pneumonia associada à ventilação mecânica; PN: 

Pneumonia nosocomial 

Fonte: Própria (MARTINS et al., 2019) 

  

Alguns desses efeitos foram encontrados  em 10% dos 

pacientes que utilizaram clorexidina (2%)  com presença de 

lesões bucais, entre os quais destacam-se erosões, ulcerações, 

formação de cálculo dentário, sangramento da mucosa com 

tempo médio de 08 dias para o aparecimento destas. Em 

concentração menor, clorexidina (1%), as lesões ocorreram em 

menos de 1% dos pacientes, o que sugere que a clorexidina, 

em baixas concentrações, não promova tantos efeitos adversos 

(PLANTINGA et al., 2016). 

Estudos mostram que a clorexidina (enxaguatório bucal 

ou gel), como parte da rotina de higiene oral em qualquer UTI, 

pode reduzir a ocorrência da PAV, mas sem evidências de 

diferença nos resultados de mortalidade, duração da ventilação 

mecânica ou tempo de permanência (HUA et al., 2016; LEE et 

al., 2019). 

Alguns estudos como o de Ory et al. (2017) buscaram 

estabelecer protocolos simples de higiene bucal. Eles incluíram 

escovação dentária, uso de clorexidina (0.5%) e aspiração. 

Tiveram como resultados uma melhora nos escores de saúde 

bucal dos pacientes intubados em comparação com outros 

protocolos de atendimento. Além disso, os cuidadores 

manifestaram maior satisfação com a qualidade das condições 

de saúde bucal após a implementação do protocolo e que, 

apesar das taxas de PAVM diminuírem após as intervenções, 

não foi possível provar que a diminuição foi resultado direto do 

protocolo de higiene bucal. 
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El-Rabbany et al. (2015) buscou encontrar evidências 

para demonstrar reversibilidade entre saúde bucal e pneumonia 

e identificar procedimentos profiláticos de saúde bucal eficazes 

para a prevenção de pneumonia adquirida no hospital e 

associada ao ventilador. Foi visto que, em relação a escovação 

dentária, citam que a evidência da eficácia para reduzir a 

probabilidade de adquirir pneumonia adquirida no hospital ou 

associada ao ventilador, quando comparada à apresentada 

pelos estudos envolvendo clorexidina ainda não está bem 

estabelecido, com numerosos estudos sugerindo que os efeitos 

a curto prazo na redução de riscos em pacientes em unidades 

de terapia intensiva são insignificantes.  

Apesar disso, ainda citam que outros estudos 

demonstraram que a escovação dentária apresenta efeitos 

significativos, como esperado, na redução dos níveis de 

biofilme. Ainda sobre, ressaltam que as evidências que 

sustentam a eficácia de outros meios de higiene bucal ainda 

permanecem escassas e metodologicamente fracas. Vilela et al. 

(2015) evidenciaram que escovar os dentes por si só não 

reduziu a pneumonia associada à ventilação mecânica e que 

pode ocorrer deslocamento do biofilme dentário para as 

secreções subglóticas dos pulmões. 

Em relação aos cuidados nos locais onde não há o 

cirurgião-dentista, é recomendável que os enfermeiros integrem 

os mais recentes procedimentos de assistência à saúde bucal 

baseados em evidências e contribuam na instituição de 

protocolos de rotina de atendimento ao paciente, com foco em 

pacientes com alto risco de adquirir pneumonia(EL-RABBANY 

et al., 2015). Além disso, os enfermeiros da UTI devem estar 

cientes de que cuidados bucais eficazes podem prevenir a 
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ocorrência e incidência de PAVM, além da redução da 

colonização microbiana e que os enfermeiros e a equipe de 

enfermagem devem usar protocolos de higiene bucal com base 

nas melhores evidências disponíveis  (KOCAÇAL GÜLER; 

TÜRK, 2019).  

Nos seus resultados, indicam que recomenda-se que o 

enxágue ou o swab de clorexidina sejam utilizados como um 

meio frequente de profilaxia oral, uma vez que sua eficácia foi 

estabelecida. Em caso de contraindicação do seu uso, outros 

meios que incluem a escovação de dentes, lavagem com 

antibióticos ou swabs de iodo povidina, devem ser utilizados 

(EL-RABBANY et al., 2015). 

Hua et al. (2016), em sua revisão sistemática, 

observaram evidências de alta qualidade de que a clorexidina, 

como enxaguatório bucal ou gel, reduz o risco de PAVM de 24% 

para cerca de 18%. Eles reforçam que o uso de cuidados de 

higiene bucal, incluindo clorexidina, impedirá que uma pessoa 

desenvolva PAV. Entretanto, não foram observadas evidências 

de que os cuidados de higiene bucal com clorexidina façam 

diferença no índice de mortalidade na UTI, no número de dias 

em ventilação mecânica ou dias de permanência na UTI.  

Ademais, foram encontradas limitações quanto os efeitos 

da escovação (com ou sem anti-sépticos) sobre o risco de 

desenvolver PAV. Alguns poucos estudos mostraram fraca 

evidência na redução na PAV com enxaguatório bucal anti-

séptico com iodo povidona em comparação com 

placebo/solução salina. Nesses, não havia evidências 

suficientes para determinar se alguma das intervenções 

avaliadas nos estudos estava associada a efeitos adversos 

indesejados (HUA et al., 2016). 
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De Camargo, da Silva e Chambrone (2019) encontraram 

que os estudos incluídos na sua pesquisa evidenciam a 

importância de intervir na saúde oral dos pacientes internados 

na UTI e seu impacto na prevenção da PAV. Mais da metade 

dos resultados forneceu algumas sugestões  de que a 

escovação (manual ou elétrica) pode trazer algumas vantagens 

à realizada apenas com o uso de swab/gaze através da redução 

de patógenos nosocomiais, do crescimento de bactérias 

orofaríngeas ou reduzir a duração da ventilação mecânica. 

Rabello, Araújo e Magalhães (2018) observaram, nos 

estudos avaliados, heterogeneidade das populações de UTI, 

nos critérios diagnósticos da PAV, na posologia da clorexidina 

e nas intervenções dos grupos controle. Em UTIs com 

pacientes admitidos por diversas condições clínicas, a eficácia 

da clorexidina possui controvérsias, embora sugerem que o uso 

da clorexidina oral (0,12%), aplicada duas vezes ao dia para 

prevenção pode promover benefícios tanto em relação a PN 

(pneumonia nosocomial) quanto da PAVM.  

Lee et al. (2019) reforçam que houve uma quantidade 

moderada de evidências que mostraram que a administração 

profilática de clorexidina em pacientes gravemente enfermos e 

em ambiente de UTI reduziu a ocorrência de PAVM sem 

associação com a taxa de mortalidade. 

MitchelI et al. (2019) ressaltam que vários estudos 

envolveram cuidados bucais de rotina sem a presença do 

cirurgião-dentista e que, apesar disso, os resultados das 

intervenções de higiene bucal foram amplamente associados à 

redução do PAVM. Ainda reforçam que variabilidade para o 

diagnóstico de PAVM, a substancial heterogeneidade clínica e 
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metodológica e o risco de viés de alguns estudos podem ter 

afetado os seus resultados. 

Kocaçal Güler e Türk (2019) citam que, apesar dos 

diversos estudos, não há consenso na literatura sobre a 

frequência ideal da clorexidina para prevenção e tratamento 

eficazes da PAVM e que, apesar de diversas descobertas sobre 

a frequência, pode-se dizer que o uso da clorexidina duas vezes 

ao dia é adequado no manejo da PAVM e na redução da 

colonização microbiana. Ainda sugerem que novos estudos são 

necessários para se chegar a uma conclusão mais definitiva 

sobre a frequência e a concentração da clorexidina (KOCAÇAL 

GÜLER; TÜRK, 2019). 

Interessante destacar que muitos fatores interagem entre si 

e podem ter efeitos significativos no resultado geral da UTI. 

Alguns desses fatores incluem a proporção entre o prestador de 

cuidados de saúde e o paciente, o nível da equipe de resposta 

da unidade de terapia intensiva, a presença de um intensivista 

e as instalações tecnológicas e farmacológicas disponíveis 

(LEE et al., 2019). 

Além disso, Alecrim et al. (2019) citam que outros fatores 

que incluem mudanças rotineiras de profissionais, a falta de 

treinamento, a falta de conhecimento da densidade de 

incidência de PAVM, a faltade insumos e a estrutura deficiente 

são fatores determinantes para o insucesso das medidas de 

prevenção e que é necessário a educação permanente desses 

profissionais e resolução de possíveis fatores que impedem a 

adesão ao protocolo de prevenção e consequente redução das 

taxas. 

Da Silva (2015) ressalta que a diminuição das taxas de 

PAVM não se trata apenas da higiene bucal ou da criação de 
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protocolos de higiene e do uso ou não de agentes químicos 

auxiliares (clorexidina, azul de metileno). Junto a Odontologia, 

é provável que esse índice melhore com uma equipe 

multidisciplinar em que o cirurgião-dentista , especialmente 

treinado e que faça parte da rotina da equipe institucional, ajude 

a melhorar o processo de higiene bucal junto à equipe de 

enfermagem.  

O objetivo desta revisão foi encontrar evidências atuais na 

relação entre saúde bucal e pneumonia e identificar 

procedimentos profiláticos de saúde bucal eficazes para a 

prevenção de pneumonia adquirida no hospital e associada ao 

ventilador mecânico.  

 

CONCLUSÕES  

 

Devido a grande quantidade de heterogeneidade entre 

os estudos incluídos, consideramos inapropriado juntar os 

resultados dos estudos incluídos, o que limitou nossa 

capacidade de tirar conclusões sólidas. No entanto, através de 

uma revisão da tendência apresentada nas evidências atuais, 

pode-se deduzir que, o uso da descontaminação orofaríngea 

usando várias intervenções antimicrobianas provavelmente 

resultará em uma redução de risco na progressão e ocorrência 

de doenças respiratórias, especificamente relacionadas a 

infecções respiratórias adquiridas em hospitais entre 

populações de alto risco. 

Ainda sim, vale ressaltar que a clorexidina exerce papel 

importante na prevenção da PAVM, mas estudos com maior 

detalhamento metodológico são necessários para ter melhor 

confiabilidade na frequência e concentração ideais. Além disso, 
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a prevenção da PAVM só é obtida quando toda a equipe 

multidisciplinar está em consonância com os protocolos 

evidenciados na literatura. 
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RESUMO: Defini-se como Pacientes com Necessidades 
Especiais (PNEs) todos aqueles que demandam cuidados 
específicos, devido às suas condições restritivas, boa parte dos 
pacientes são portadores de limitações para realização de 
cuidados básicos com a cavidade oral, sendo assim são mais 
suceptiveis a agravos nessa região. Este capítulo trata-se de 
um estudo descritivo, de natureza qualitativa, na modalidade 
relato de experiência que tem como objeto de análise  às 
atividades práticas da clínica de Pacientes com Necessidades 
Especiais do curso de Odontologia da Universidade Estadual 
da Paraíba – UEPB, Campus VIII.  A maior parte dos pacientes 
atendidos apresentam deficiência mental, fazem uso de 
medicamentos de uso continuo e são colaborativos. 
Procedimentos como restaurações definitivas e provisórias, 
terapia periodontal básica, exontias, tratamentos endodônticos 
e orientação de higiene oral são realizados.  Portanto, a clínica 
desenvolve um papel primordial na vida dos pacientes 
atendidos, pois promove ao mesmo tempo, qualidade de vida 
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para os pacientes e embasamento teórico e prático para os 
futuros profissionais.  
 
Palavras-chave: Assistência Odontológica para Pessoas com 
Deficiências. Saúde Bucal .Higiene Bucal.  
 

INTRODUÇÃO 

São consideradas pacientes portadores de 

necessidades especias (PNEs) todas aquelas que demadam de 

cuidados específicos, podendo ser identificável ou não, seja por 

decorrência de uma alteração ou condição, de natureza simples 

ou complexa, por manifestação momentânea ou permanente, 

podendo ser física, mental, sensorial, comportamental ou de 

crescimento. Essas manifestações, muitas vezes, os impedem 

de realizar algumas funções corriqueiras, desenvolvidas 

normalmente por indivíduos sem estas condições. Sendo 

assim, requerem uma abordagem especial, multiprofissional e 

um protocolo específico para seus cuidados (ALMEIDA-

MARQUES, et al. 2019; CAMPOS, et al. 2009; JORGE, et al.  

2017).   

De acordo com o  censo de  2000 cerca de 24,5 milhoes 

(14,5%) da população brasileira se declarou portadora de 

alguma deficiência. A maior parcela acometida encontrava-se 

na Região Nordeste (16,8%), quando se trata da Paraíba essa 

estática sobe mais, cerca de 27% dos indivíduos apresentam 

alguma deficiência (ALMEIDA-MARQUES, et al. 2019; 

VERÍSSIMO, AZEVEDO e RÊGO. 2013). 

Devido às suas condições restritivas, a maioria desses 

indivíduos apresentam limitações para realizar uma higiene oral 

satisfatória, tendo em vista que um grupo significativo desses 

pacientes  apresentam dificuldade na coordenação motora, 
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como também alguns deles tendem a ser pouco colaborativos. 

Essas características atrelado a  vulnerabilidade social, falta de 

uma rede apoio, condições socioeconômicas precárias, falta de 

assistência especializada e multiprofissional acabam 

repercutindo de forma direta na condição bucal do PNE 

(BARROS e CUNHA, 2018; JORGE et al.,  2017). 

Devido às suas condições especiais, a prevalência de 

cárie dentária e doença periodontal tende a ser maior nesses 

indivíduos quando comparados aos demais membros da 

população.  Uma das justificativas para explicar essa realidade 

está na difuldade encontrada por esses pacientes em receber 

cuidados odontológicos de qualidade, promovidos por 

profissionais capacitados para suprir às demandas desse 

público em questão. (AMARAL et al., 2011). 

O diagnóstico correto é essencial para o sucesso do 

tratamento de acordo com a peculiaridade de cada paciente. A 

falta de conhecimento teórico/pratico por parte  do profissional 

interfere diretamento na saúde bucal dos PNEs, acarretando 

problemas odontológicos e piora qualidade de vida. Desta 

forma, um atendimento mais humanizado deve ser motivado 

durante a graduação entre os futuros profissionais, para que 

durante a prática profissional, os mesmos levem em 

consideração o individuo como um todo, de forma a dar a devida 

atenção  às suas limitações. 

O contato inicial  com o paciente desenvolve uma 

experiência singular, que será aglomerada durante a graduação 

até atingir a vida profissional, de forma a evitar déficits de 

conhecimento na hora do manejo odontológico, no 

planejamento do caso e na conduta terapêutica (CAMPOS et 

al., 2009; AMARAL et al., 2011; BARROS e CUNHA, 2018). 
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Diante da situação exposta, o presente capitulo tem 

como objetivo relatar a  experiência vivenciada na clínica de 

Pacientes com Necessidades Especias (PNEs),da 

Universidade estadual da Paraíba, durante o semestre de 

2019.1. 

 

MATERIAIS E MÉTODO 

 

Trata-se de um estudo descritivo, de natureza qualitativa, 

na modalidade relato de experiência que tem como objeto de 

análise  as atividades práticas da clínica de Pacientes com 

Necessidades Especiais do curso de Odontologia da 

Universidade Estadual da Paraíba – UEPB, Campus VIII, no 

período 2019.2.   

A carga horária total da clínica é de 60h, sendo 

4h/semanais. A equipe é composta por três professores e os 

alunos do 9º período, matriculados na disciplina.  

A comunidade contemplada pelos atendimentos são 

adultos e crianças de ambos os sexos, da cidade de Araruna, 

assim como as  cirucuvizinhas. A Universidade firma parcerias 

com instituições como Associação de Pais e Amigos dos 

Excepcionais (APAE) e Centro de Atenção Psicossocial 

(CAPS), onde as duas são responsáveis pelo transporte e 

acomodações dos pacientes até o local do atendimento.   

A fim de traçar o perfil dos pacientes atendidos no 

período em questão, realizou-se um levantamento dos 

prontuários associado a uma análise descritiva expondo os 

dados absolutos e relativos.  

.  
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RELATO DE EXPERIÊNCIA 

Tendo como objetivo desenvolver o interesse dos alunos 

sobre o conhecimento das necessidades e particularidades que 

os PNEs demandam, as vivências clínicas, acentuam os 

conhecimentos teóricos e geram segurança durante às 

atividades clinicas. As atividades clínicas desenvolvidas têm em 

vista ampliar o conhecimento técnico-científico do aluno com 

relação à essa população específica, como também, favorece 

a futura atuação profissional, de forma a respeitar às limitações 

inerentes a cada paciente.  

A disciplina de  PNE é ofertada de forma obrigatória. 

Durante o oitavo período do curso são ministradas as aulas 

teóricos sobre o tema e no nono período dá-se início às 

atividades práticas. Os atendimentos clínicos são 

desenvolvidos pelos graduandos, em dupla, supervisionada por 

um professor. Os pacientes prioritários são aqueles que já são 

atendidos pela clínica escola. 

Geralmente, no primeiro atendimento busca-se entender 

o paciente como um todo, analisar o universo em que ele está 

inserido. Por isso, este momento inicial é extremamente 

importante, basicamente acontece uma conversa entre o aluno 

e paciente/cuidador.  Busca-se compreender as limitações que 

a condição especial impõe para dessa forma se ter um 

atendimento humanizado e atraumático para o PNE. 

 Após estabelecer a relação de confiança paciente/ aluno 

e o paciente familiarizado com a o ambiente do atendimento é 

feito a anamnese de forma minunciosa, a fim de promover um 

atendimento adequado e seguro, diminuindo o risco de 

intercorrências futuras.  
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 Ao chegar à clínica o paciente é recepcionado pelos 

alunos e conduzido até o equipo em que será realizado o 

atendimento de acordo com às respectivas necessidades. A 

partir disso, é preenchido os dados cadastrais do paciente, 

como endereço, dados pessoais, números telefônicos, dados 

fornecidos pelo paciente ou por um responsável. 

Posteriormente, caso o paciente esteja condicionado segue-se 

com anamnese,  em que são coletados dados médicos 

importantes que guiarão a conduta odontológica nos 

atendimentos subsequentes.  

 Informações como quadro clínico geral, prática de 

exercícios físicos, hábitos deletérios, medicamentos utilizados, 

comorbidades e intervenções submetidas anteriormente, são 

coletadas nesta etapa do atendimento (Figura 1). 

Após o preenchimento da ficha clínica, parte-se para o 

exame físico, em que é realizada à aferição da Pressão Arterial 

(Figura 2) e avaliado a parte extraoral, como linfonodos, 

assimetrias e lesões faciais. Em seguida, inicia-se o exame 

intraoral, avaliando mucosas, lábios, língua (base, assoalho e 

laterais), rebordo alveolar em pacientes edêntulos e por último 

é avaliado as arcadas dentárias (Figura 3). 
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Figura 1 ) Preenchimento da ficha clínica 
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Figura 2 -Aferição da Pressão Arterial (Figura 2) 
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Figura 3 ) Exame intraoral 

 

O preenchimento do odontograma, a avaliação do índice de 

placa visível e CPO-D são realizados a fim de traçar o plano de 

tratamento mais adequado para cada paciente. Posteriomente 

e quando necessário, são realizados exames radiográficos e 

fotografias, para que se tenha um diagnóstico fidedigno ou 

acompanhamento da evolução do caso tratado.  

Estando o paciente habilitado para começar o tratamento  

odontológico, o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

deve ser apresentado ao responsável/ acompanhante do PNE 

e assinado, para assim ser submetido ao plano de tratamento 

que foi elaborado pelo o aluno e professor.  

Os procedimentos odontológicos realizados na clínica 

são de dentística preventiva (aplicação de flúor e selantes em 

fóssulas e fissuras) e restauradora (restaurações provisórias 

com Cimento de Ionômero de Vidro – CIV ou definitivas com 

Resina Composta). Bem como de cirurgia oral menor 

(Exodontia de restos radiculares ou dentes que apresentem 
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indicação de exodontia), terapia Periodontal básica (raspagem 

e alisamento radiclar e tratamento endodôntico inicial (acesso à 

polpa + medicação intra-canal de demora).  

Nem sempre é possível realizar uma sequência lógica de 

procedimentos, principalmente quando trata-se de 

procedimentos mais invasivos.  O atendimento ao público alvo 

da clínica é instável e depende de inúmeros fatores, como a 

colaboração do paciente e a doença de base. Dessa forma, o 

atendimento é moldado para atender as demandas do paciente. 

A educação em saúde é enfatizada em todas as 

consultas (Figura 4), tendo em vista que uma adequada 

condição oral é primordial para o sucesso do tratamento. Logo, 

no final dos  atendimentos são reforçadas instruções de higiene 

oral, tanto para o paciente, quanto para o responsável. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4) Eduação em saúde 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Após a análise dos prontuários dos pacientes atendidos 

na clínica de odontologia para Pacientes com Necessidades 
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Especiais (PNE) no período atual (2019.2), classificou-se os 

pacientes de acordo com as principais comorbidades (Gráfico 

1).  

Gráfico 1: Classificação dos pacientes atendidos na clínica de 

PNE, durante os semestres 2019.2 

Fonte: Dados do estudo 

 

 A maioria das pessoas atendidas são portadores de 

deficiência mental (n=8; 40%), mas percebe-se que existe uma 

ampla variedade no perfil desses pacientes.   

Estabelecer uma classificação categórica desses 

pacientes é difícil, já que a maioria dos deficiência mental são 

portadores de mais de uma alteração. Logo, estes necessitam 

de tratamento odontológico regular, devido a sua condição de 

8

3 3
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saúde bucal deficiente. Sendo também relatadas como a 

categoria com maior prevalência de doenças gengivais, 

periodontite e acúmulo de biofilme, que são atenuadas 

principalmente pela idade, comportamento e a gravidade da 

deficiência (DOMINGUES et al., 2015).  

A gravidade da incapacidade tem uma influência direta 

sobre as habilidade coagnitivas e motoras, o que pode dificultar 

a capacidade de compreender ou executar os cuidados básicos 

com a  cavidade oral, logo, esse indivíduos necessitam de 

cuidadores para supervisionar ou mesmo executar os 

procedimentos de higienização oral. A maioria dessa 

população, nessita de programas de educação e prevenção 

tantos para os pacientes, quanto para os pais e/ou 

responsáveis. Melhorar esses indicadores significa um forte 

impacto na qualidade de vida desses pacientes (MARKS et al., 

2015).   

Em estudo realizado anteriormente (durante os períodos 

2015.2 a 2017.1) na mesma instituição, relatou-se que cerca de  

89,7%, dos pacientes atendidos,  eram portadoras de alguma 

síndrome,  sendo 86,2% permanente (ROLIM, 2018). No 

entanto, dados no nosso estudo são corroborados por 

Domingues et al. (2015) que afirma que 21,55% dos pacientes 

atendidos no serviços de atendimento a pacientes com 

necessidades especiais da Faculdade de Odontologia de 

Araraquara – UNESP, tinham deficiência mental. 

 Atualmente dos pacientes atendidos na clínica de PNE 

(n=3; 15%) apresentam Síndrome de Down.  

A Síndrome de Down (SD) é a trissomia do cromossomo 21, a 

cada 600 a 800 nascimentos, nasce uma criança com SD, 

independentemente de etinia, sexo ou classe social (BARROS, 
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et al. 2017). Esses pacientes tendem a apresentar limitações no 

desenvolvimento físico e mental, tendo deficiência imunológica. 

Percebemos nesses pacientes que uma baixa imunológica 

atrelada a uma má higiene oral acabam resultando no 

aparecimento precoce da doença periodontal o que é agravado 

com a idade.  

Outro grupo de pacientes atendido na clínica de PNE, 

são aqueles com Paralisia Cerebral (n=3; 15%). A Paralisia 

Cerebral é definida como um prejuízo definitivo do movimento 

ou postura, devido à lesão cerebral de caráter  não progressivo,  

que ocorre antes, durante ou após o nascimento (MINISTÉRIO 

DA SAÚDE, 2015). De forma semelhante, Domingues et al. 

(2015) afirmam que entre os indivíduos atendidos na clínica 

escola da Foar, 20,7% apresentavam paralisia cerebral.  

Pode-se perceber que pacientes que apresentam tal 

condição, exibem uma elevada prevalência de cárie, logo 

necessitam de tratamento curativo. Esse fato diretamente 

ligado a diferentes fatores como a severidade da paralisia e ao 

nível de retardo mental. Tais condições tormam o paciente mais 

dependente no momento da alimentação, o que modifica o 

padrão alimentar e limita o controle do biofilme. Além disso, a 

maioria desses pacientes apresenta baixo fluxo salivar e 

reduzida capacidade de tamponamento salivar, fatores esses 

que estão diretamente relacionados com o elevado risco da 

doença cárie.  

Alguns pacientes em atendimento (n=2; 10%) 

apresentam deficiência múltipla, essa condição é definida como 

um conjunto de duas ou mais desordem, seja sensorial, mental 

ou física (PLETSCH, 2015). É entendível que essa associação 

atinja o funcionamento do lado pessoal ou social do paciente 
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portador dessa desordem, o que geralmente dificulta ainda mais 

o atendimento odontológico.  

Por fim, estão em atendimento odontológico em menor 

quantidade os pacientes com Hidrocefalia (n=1; 5%), Epilepsia 

(n=1; 5%), Deficiência sensorial (n=1; 5%) e Acidente Vascular 

Cerebral (n=1; 5Pacientes portadores de doenças sistêmicas 

crônicas como a epilepsia apresentam alteraçãoes nas 

condições neurobiológicas, cognitivas, psicológicas e socias do 

portador, dessa forma, em alguns casos, atinge de forma 

considerável a qualidade de vida do portador (HOPKER et al., 

2017).  De forma similar, no estudo de Domingues et al. (2015) 

apenas 5 pacientes foram atendidos na Foar, número 

relativamente pequeno quando comparado as demais doenças, 

como isso, corrobora o que foi constatado nos nossos 

atendimentos atuais.  

 Já a defieciência sensorial, definida por Margutti e 

Momensohn-Santos (2019) como um comprometimento 

sensorial entre os sentidos de audição e visão, foi vista em 

estudo anterior que cerca 10,3% (6) dos pacientes atendidos na 

clínica de PNE eram portadores dessa deficiência. O 

atendimento odontológico a esses pacientes constuma ser 

tranquilo, realizado em sessões rápidas e com o cuidado de 

detalhar o passo-a-passo do antedimento de forma a 

tranquilizar o paciente, geralmente optamos por atender esses 

pacientes na presença de um responsável para facilitar a 

comunicação .  

Pacientes com Acidente Vascular Cerebral também 

estão em atendimento atualmente, apesar de estarem em 

menor número. O AVC é umas das disfução neurológicas 

aguda, de origem vascular, de maior prevalência, como também 
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umas das principais causas da incapacidade temporária ou 

mesmo definitiva. Ao receber alto 70% dos pacientes saiem 

com problemas ao falar, com incapacidade resisdual e 

funcional, o que gera depedência nas atividades diárias 

(GOULART et al., 2015). Na nossa realidade, para a realização 

de procedimentos mais complexos nesses pacientes, optamos 

por solicitar exames complementares, a fim de observar 

possíveis alterações, principalmente para aqueles que fazem 

uso de medicamentos, como anticoagulantes e antiagregantes 

plaquetários.  

Com relação à  terapia medicamentosa, sabe-se que 

essa é uma realidade na vida do PNE. Nossos achados 

mostraram que n=12 (60%) dos pacientes atendidos durante o 

período de 2019.1 faz uso de medicação continua, conforme 

descrito no gráfico 2.  

Os medicamento mais usados são  anticonvulsivantes, 

antipsicóticos, ansiolíticos, antiepilépticos e antidepressivos. 

Alguns estudos têm apresentado resultados semelhantes 

(ANDRIOLA et al., 2015). Esse fato pode inteferir diretamente 

nos procedimentos odontológicos e o profissional precisa ter 

cuidados adicionais, principalmente no que diz respeito à 

prescrição de medicamentos, visto que pode acontecer quadros 

de interações medicamentosas prejudiciais ao paciente.  
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Gráfico  2 – Utilização de Terapia medicamentosa  contínua 

pelos pacientes atendidos na clínica de PNE no período 2019.2. 

Terapia medicamentosa 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Dados do estudo 

Dentro da odontolgia para PNEs um dos grandes 

desafios e manter o controle do paciente durante o 

atendimento. A maioria dos pacientes atendidos durante o 

período de 2019.1 mantiveram um comporatmente positivo 

durante ou mesmo antes do procedimentos. Entre todos os 

pacientes atendidos apenas 1 precisou de dessensibilização 

antes do procedimentos. Poucos casos necessitaram de 

estabilização física para realização de alguma intervenção 

(n=2; 10%). Quando se trata de sedação pré anestésica 

nenhum caso foi relatado no período atual. Portando, conclui-

se que os pacientes em suma maioria são colaborativos. 

 

Tabela 1 – Necessidade de técnicas de manejo 

comportamental não farmacológica ou farmacológica antes dos 

60%

40%

Sim Não
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procedimentos odontológicos dos pacientes atendidos na 

clínica de PNE no período 2019.2. 

Fonte: Dados do estudo 

* 2 fichas estavam sem informação 

**3 fichas estavam sem informação 

 

 

CONCLUSÕES  

 

 A vivência na clínica de odontologia para Pacientes com 

Necessidades Especiais vem mostrando resultados 

satisfatórios. A interação entre aluno e paciente melhora 

significativamente a comunicação, desenvolve o psicossocial 

do paciente e melhora   a inter-relação paciente/aluno. Acredita-

se que o atendimento odontológico ofertadado de forma 

adequada para esse público-alvo promove um aumento na 

qualidade de vida, através do reestabelecimento da saúde da 

cavidade bucal. A maioria dos pacientes em atendimento no 

período 2019.1 da clínica de PNE apresentam deficiência 

mental, fazem uso de algum medicamento de uso contínuo e 

 Dessensibilização 
Estabilização 

física 

Sedação pré-

anestésica 

Não 17 (85) 18 (90) 17(85) 

Sim 1 (5) 2 (10) 0 (0) 

Total 18 (90)* 20 (100) 17 (85)** 
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mostraram-se colaborativos durante o atendimento 

odontológico.  
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RESUMO: O objetivo deste estudo foi realizar levantamento 
bibliométrico dos capítulos de livros na área de Odontologia, 
publicados no Congresso de Saúde e Meio Ambiente 
(CINASAMA), entre o período de 2012 a 2019. Realizou-se um 
estudo transversal e bibliométrico com abordagem quantitativa 
por meio da observação direta dos capítulos de livros das áreas 
da Odontologia. A coleta de dados foi executada por um único 
pesquisador e por meio da utilização de todo o acervo da área 
de Odontologia disponível no site oficial do congresso. Para 
análise dos dados foram feitos os downloads dos livros e 
transferência das informações para o Excel. Os dados foram 
submetidos à análise descritiva, sendo exposta a frequência 
absoluta e relativa das variáveis analisadas. Identificou-se a 
maior prevalência de publicações oriundas de instituições 
públicas (82,7%), por autores do estado da Paraíba (91,5%) e 
advindos da Universidade Estadual da Paraíba (41,1%). As 
especialidades mais prevalentes foram Prótese e Oclusão 

mailto:manoel_lima18@yahoo.com.br
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(9,7%), Dentística (8,9%)e Materiais Dentários (8,5%). O 
delineamento do estudo mais predominante foi a pesquisa 
(53,2%), com domínio para as do tipo observacionais analíticas 
(59,1%). O CINASAMA é importante veículo de divulgação de 
conteúdo científico na forma de capítulos de livro e tem um forte 
impacto na comunidade odontológica acadêmica. 
Palavras-chaves: Bibliometria. Pesquisa em odontologia. 
Odontologia 
 
INTRODUÇÃO 

 

 A pesquisa bibliográfica como área do estudo da ciência 

da informação torna-se cada vez mais útil para a análise da 

produção científica em diversas áreas do conhecimento, 

contribuindo para a evolução da tecnologia, da informação e da 

ciência. Dessa forma, uma maneira de avaliação da produção 

científica é através da utilização de métodos que permitam 

medir a produtividade dos pesquisadores, grupos ou 

instituições de pesquisa (PIMENTA et al., 2017; PONTES et al., 

2017). 

 Essa ferramenta importante é oriunda da crescente 

necessidade de compreender e avaliar as atividades de 

produção científica de conhecimento, que, além de atender a 

essa finalidade, proporciona o reconhecimento de escritores e 

estudiosos, através da divulgação da literatura existente, e 

contribui para o desenvolvimento de novas formas de 

conhecimentos (COSTA, 2017). As pesquisas brasileiras, 

principalmente relacionadas à Odontologia, são muito 

respeitadas na comunidade científica internacional e 

demostram um aumento expressivo na sua produção nos 

últimos anos (SCARIOT et al., 2011).  
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Como alguns estudos sugerem que as publicações 

odontológicas apresentam resultados e avaliações 

questionáveis, vários estudos bibliométricos foram realizados 

para identificar e quantificar as publicações disponíveis, bem 

como para avaliar a validade da Odontologia baseada em 

evidências, considerando o tipo, a qualidade e a disponibilidade 

dessas publicações (POLLETO et al., 2010) 

Portanto, é essencial a publicação de estudos 

bibliométricos, pois eles fornecem base científica aos 

profissionais na busca por melhores padrões de qualidade de 

vida para a população. Em virtude dessas considerações, este 

estudo objetivou realizar levantamento bibliométrico dos 

capítulos de livros na área de Odontologia, publicados no 

Congresso de Saúde e Meio Ambiente, entre o período de 2012 

a 2019. 

 

METODOLOGIA 

 

Realizou-se um estudo transversal e bibliométrico com 

abordagem quantitativa por meio da observação direta dos 

capítulos de livros das áreas da Odontologia, publicados no 

Congresso Internacional de Saúde e Meio Ambiente 

(CINASAMA) no período de 2012 a 2019. As publicações dos 

livros ocorreram anualmente e, desde 2015, sempre no ano 

seguinte à realização do congresso.  

A coleta de dados foi executada por um único 

pesquisador e por meio da utilização de todo o acervo da área 

de Odontologia disponível no site oficial do congresso. Para 

análise dos dados foram feitos os downloads dos livros e 

transferência das informações para o Excel, em que foi 
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realizado todo tratamento científico necessário para se 

adequarem aos objetivos da pesquisa. 

O delineamento do estudo baseou-se na caracterização 

do eixo temático do capítulo de acordo com as áreas em que os 

capítulos foram inscritos (biossegurança, cariologia/dentística, 

cirurgia e patologia, cirurgia oral menor, dentística, endodontia, 

estomatologia/patologia oral, implantodontia, materiais 

dentários, odontogeriatria, odontologia legal, odontologia 

preventiva e social, odontopediatria, ortodontia, periodontia, 

prótese e oclusão, radiologia, saúde coletiva e capítulos que 

não se encaixavam em nenhum desses eixos), do tipo de 

estudo (pesquisa, revisão da literatura, relato de caso ou relato 

de experiência) e do tipo da pesquisa (observacional, 

laboratorial, documental, revisão bibliográfica e revisão 

sistemática).  

A instituição de procedência e o estado dos autores 

foram identificados de acordo com a Instituição de Ensino 

Superior (IES) de origem do primeiro autor de cada capítulo, de 

modo a obter o número total de publicações de cada instituição. 

Foram excluídos do estudo todos os capítulos que não 

apresentaram algum dos critérios supracitados.  

Os dados foram submetidos à análise descritiva, sendo 

exposta a frequência absoluta e relativa das variáveis 

analisadas. 

RESULTADOS 

 

No ano de 2012 não houve publicações de capítulos de 

livros voltados para Odontologia. Os capítulos do ano de 2013, 

não foram incluídos, visto que as variáveis “Estado” e “IES” do 

autor principal não estavam disponíveis. 
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De um total de 248 capítulos de livros divulgados nos 

anos de 2014 a 2019, 61 (24,6%) foi publicado no ano de 2016, 

seguido de 58 (23,4%) em 2017 e 53 (21,4%) em 2018. Em 

2019 esse número reduziu, chegando a 38 capítulos (15,3%), 

valor igual ao de 2014, conforme demonstra a Figura 1.  

Figura 1. Número de capítulos de odontologia publicados por 

ano no Congresso Internacional de Saúde e Meio Ambiente 

(CINASAMA 2014-2019). 

 

 
Fonte: Dados da pesquisa 

 

Em relação à procedência das instituições dos autores 

principais dos capítulos publicados, houve maior concentração 

de trabalho provindos de instituições públicas 205 (82,7%) e um 

menor número (n= 43; 16,3%) oriunda de instituições privadas, 

conforme descrito na Figura 2. 

 

Figura 2. Distribuição das instituições públicas e privadas de 

origem dos autores dos capítulos de odontologia publicados no 

Congresso Internacional de Saúde e Meio Ambiente 

(CINASAMA 2014-2019).  
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Fonte: Dados da pesquisa 

 

A tabela 1 expressa a distribuição dos capítulos 

publicados de acordo com o estado da instituição de origem dos 

autores. A maior parte dos trabalhos 227 (91,5%) foi 

proveniente do estado onde ocorre o evento, a Paraíba (PB). O 

Pernambuco (PE) foi o segundo estado que mais publicou 

trabalhos durante o período analisado, apesar da pequena 

quantidade de capítulos 12 (4,9%), se comparado à PB. 

 

Tabela 1. Distribuição dos capítulos de odontologia publicados 

no Congresso Internacional de Saúde e Meio Ambiente de 

acordo com o estado da instituição de origem dos autores 

(CINASAMA 2014-2019).   

2014 2016 2017 2018 2019

33

53
41 44

34

5 8
17

9
4

Públicas Privadas
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Já de acordo com a Instituição de Ensino Superior (IES), 

a Universidade Estadual da Paraíba (UEPB) obteve o maior 

número de publicações durante esse período, totalizando 102 

(41,1%) capítulos publicados. Os autores oriundos da 

Universidade Federal da Paraíba (UFPB) publicaram 81 

(32,7%) capítulos, e os do Centro Universitário de João Pessoa 

(UNIPÊ) 23 (9,3%). Outras 13 instituições, entre públicas e 

privadas, dividiram a autoria dos trabalhos restantes (Tabela 2). 

 

 

Tabela 2. Distribuição dos capítulos de odontologia publicados 

no Congresso Internacional de Saúde e Meio Ambiente de 

acordo com a Instituição de origem dos autores (CINASAMA 

2014-2019).  
 

 
2014 2016 2017 2018 2019 TOTAL (%) 

UEPB 11 29 13 26 23 102(41,1) 

Estados PB 

(%) 

CE 

(%) 

SP 

(%) 

PE 

(%) 

RJ 

(%) 

RN 

(%) 

Total 

(%) 

2014 36 

(94,8) 

1 

(2,6) 

1 

(2,6) 

0  

(0) 

0  

(0) 

0  

(0) 

38 

(100) 

2016 55 

(90,1) 

0  

(0) 

1 

(1,7) 

4 

(6,5) 

1 

(1,7) 

0  

(0) 

61 

(100) 

2017 50 

(86,2) 

0  

(0) 

2 

(3,4) 

6 

(10,4) 

0  

(0) 

0  

(0) 

58 

(100) 

2018 51 

(96,2) 

0  

(0) 

2 

(3,8) 

0  

(0) 

0  

(0) 

0  

(0) 

53 

(100) 

2019 35 

(92,1) 

0  

(0) 

0  

(0) 

2 

(5,3) 

0  

(0) 

1 

(2,6) 

38 

(100) 
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UFPB 22 17 18 15 9 81(32,7) 

UNIPE 3 3 13 4 0 23 (9,3) 

FIP 0 3 3 4 0 10 (4,0) 

UFPE 0 4 3 2 0 9 (3,6) 

UFCG 0 2 3 0 1 6 (2,4) 

IESP 0 0 0 0 4 4 (1,6) 

SLM 1 1 0 1 0 3 (1,2) 

USP 0 0 2 0 0 2 (0,8) 

UPE 0 0 2 0 0 2 (0,8) 

UGF 0 1 0 0 0 1 (0,4) 

IFPB 0 1 0 0 0 1 (0,4) 

ABO 0 0 1 0 0 1 (0,4) 

ICEO 1 0 0 0 0 1 (0,4) 

UFRN 0 0 0 0 1 1 (0,4) 

UNICAMP 0 0 0 1 0 1 (0,4)  
38 61 58 53 38 248 (100,0) 

 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

Quanto à especialidade odontológica dos capítulos, 35 

(14,1%) classificaram o eixo temático em Outro, que não 

aqueles pré-estabelecidos pelas normas do congresso. As 

especialidades mais prevalentes foram Prótese e Oclusão 24 

(9,7%), Dentística 22 (8,9%) e Materiais Dentários 21 (8,5%). 

Odontologia Legal e Endodontia obtiveram publicações 

equivales 19 (7,7%), como observado na Tabela 3. 

 

Tabela 3. Distribuição dos capítulos de odontologia publicados 

no Congresso Internacional de Saúde e Meio Ambiente de 
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acordo com a especialidade odontológica (CINASAMA 2014-

2019).  

 

Especialidades 2014 2016 2017 2018 2019 Total (%) 

       

Outras 5 4 4 0 22 35 (14,1)  

Prótese e Oclusão 5 6 5 8 0 24 (9,7) 

Dentística 5 3 2 9 3 22 (8,9) 

Materiais Dentários 7 6 8 0 0 21 (8,5) 

Odontologia legal 4 4 5 5 1 19 (7,7) 

Endodontia 4 8 2 2 3 19 (7,7) 

Odontologia preventiva 

e social 

2 5 2 6 1 16 (6,5) 

Cirurgia e patologia 1 1 1 11 2 16 (6,5) 

Saúde coletiva 0 7 8 0 0 15 (6,0) 

Biossegurança 1 5 1 3 2 12 (4,8) 

Odontopediatria 0 2 2 6 1 11 (4,4) 

Ortodontia 1 2 6 1 0 10 (4,0) 

Periodontia 1 2 3 2 1 9 (3,6) 

Estomatologia/Patologia 0 3 6 0 0 9 (3,6) 

Cariologia/ Dentistica 0 2 1 0 0 3 (1,2) 

Radiologia 0 1 2 0 0 3 (1,2) 

Implantodontia 2 0 0 0 0 2 (0,8) 

Odontogeriatria 0 0 0 0 1 1 (0,4) 

Cirurgia Oral Menor 0 0 0 0 1 1 (0,4)       
248 (100) 

 

Fonte: Dados da pesquisa 
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A tabela 4 mostra a relação dos capítulos quanto ao tipo 

de estudo mais desenvolvido. As pesquisas representaram 132 

(53,2%) dos trabalhos, seguido das revisões de literatura e 

relatos de caso com 70 (28,2%) e 37 (14,9%), respectivamente. 

Os relatos de casos clínicos estiveram presentes em apenas 

14,9% dos capítulos (37) e, em menor número 9 (3,6%) se 

mantiveram os relatos de experiência.  
 

Tabela 4. Distribuição dos capítulos de odontologia publicados 

no Congresso Internacional de Saúde e Meio Ambiente de 

acordo com o delineamento metodológico (CINASAMA 2014-

2019).   
 

 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

Das pesquisas, as do tipo observacional analítica foram 

as mais frequentes, conferindo 78 (59,1%) trabalhos. 42 

(31,8%) capítulos deste grupo se tratavam de pesquisa 

laboratorial in vitro, e apenas 9 (3,6%) eram referentes a 

pesquisa documental. A figura 3 exemplifica a categorização 

 2014 2016 2017 2018 2019 Total (%) 

Revisão de 

literatura 
8 8 13 20 21 

70 

(28,2%) 

Pesquisa 21 39 38 23 11 
132 

(53,2%) 

Relato de 

caso 
8 10 7 9 3 

37 

(14,9%) 

Relato de 

experiência 
1 4 0 1 3 

9 

(3,6%) 
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dos tipos de pesquisas publicadas por anos, nesse intervalo de 

tempo. 
 

Figura 3. Caracterização dos tipos pesquisas publicadas nos 

capítulos de odontologia do Congresso Internacional de Saúde 

e Meio Ambiente por ano (CINASAMA 2014-2019). 

 
Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Em relação ao delineamento metodológico, de acordo 

com a área odontológica escolhida pelos autores, a pesquisa foi 

a que mais prevaleceu em todos os eixos, com exceção do eixo 

Prótese e Oclusão. A maioria delas estavam disponíveis nas 

áreas Materiais Dentários e Odontologia Legal. 

As revisões de literatura foram mais prevalentes nas 

áreas de Cirurgia/Patologia e Endodontia. A maior 

concentração dos relatos de casos foi na área de Prótese e 

Oclusão. A distribuição dos capítulos de acordo com a 

especialidade odontológica e o delineamento metodológico é 

demonstrada na Tabela 5. 
 

2014 2016 2017 2018 2019

3 5 4
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Tabela 5. Distribuição dos capítulos de odontologia publicados 

no Congresso Internacional de Saúde e Meio Ambiente de 

acordo com a especialidade odontológica e o delineamento 

metodológico (CINASAMA 2014-2019). 

 

Especialidades 

Revisão 

de 

literatura 

Pesquisa 
Relato 

de caso 

Relato de 

experiência 
Total (%) 

Outras 14 16 3 2 35 (14,1) 

Prótese e Oclusão 7 5 11 1 24 (9,7) 

Dentística 6 10 6 0 22 (8,9) 

Materiais Dentários 0 21 0 0 21 (8,5) 

Odontologia legal 3 16 0 0 19 (7,7) 

Endodontia 8 10 1 0 19 (7,7) 
Odontologia preventiva e 

social 
3 9 0 4 16 (6,5) 

Cirurgia e patologia 9 1 6 0 16 (6,5) 

Saúde coletiva 3 12 0 0 15 (6,0) 

Biossegurança 2 8 0 2 12 (4,8) 

Odontopediatria 2 8 1 0 11 (4,4) 

Ortodontia 3 4 3 0 10 (4,0) 

Periodontia 1 5 3 0 9 (3,6) 

Estomatologia/Patologia 5 1 3 0 9 (3,6) 

Cariologia/ Dentistica 0 3 0 0 3 (1,2) 

Radiologia 0 3 0 0 3 (1,2) 

Implantodontia 2 0 0 0 2 (0,8) 

Odontogeriatria 1 0 0 0 1 (0,4) 

Cirurgia Oral Menor 1 0 0 0 1 (0,4) 

Total 70 132 37 9 
248 

(100) 
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Fonte: Dados da pesquisa 

 

DISCUSSÃO 

 

Uma análise bibliométrica, em especial na área da 

saúde, denota uma necessidade crescente em medir, 

demonstrar e documentar de forma sistemática e objetiva os 

benefícios ou resultados de uma intervenção com a finalidade 

de melhorar a qualidade da assistência (SANTANA, SOARES 

2014). Nesta pesquisa, foi possível identificar a importância e a 

contribuição que os estudos publicados tiveram para a 

produtividade científica na Odontologia.  

Em relação à natureza da Instituição de Ensino Superior, 

Melo et al. (2017) constataram que 75% e 25% das publicações 

originaram-se, respectivamente, de instituições públicas e 

privadas, o que corrobora com os achados deste estudo, onde 

a maioria das IES (82,7%) eram públicas. Isso denota o 

potencial e o suporte maiores que essas instituições têm no 

desenvolvimento de pesquisas e conteúdo científico. O mesmo 

achado esteve presente no estudo de Kramer et al. (2018), 

onde também houve maior prevalência de publicações oriundas 

de instituições públicas. 

A grande concentração dos capítulos realizados na 

região nordeste, principalmente na Paraíba, pode ser explicada 

pelo fato de o congresso ser realizado sempre nesse estado. Já 

o crescente número de estudos procedente de outras 

localidades pode ser explicado pela grande propagação do 

evento ao longo desse período e pela credibilidade das 

publicações dos capítulos de livros. 
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Quanto às especialidades odontológicas mais 

prevalentes em levantamentos bibliográficos, Bervian et al. 

(2011) e Vieira (2017) afirmaram que a Destística ocupa lugar 

de destaque quando comparada às demais. No nosso estudo, 

essa especialidade também esteve entre as mais relatadas 

(8,9%). Ainda nesse quesito, o nosso estudo assemelha-se com 

o dos mesmos autores quanto às especialidades menos 

frequentes, sendo a Odontogeriatria a menos reportada entre 

elas (1%). Nesta análise, apenas 0,4% dos capítulos estavam 

relacionados ao assunto. Isso pode ser explicado pela ausência 

de disciplinas correlatas no curso de graduação ou pelo número 

reduzido de cursos de pós-graduação com foco nessa área.  

Kramer et al. 2018, em uma análise da produção 

científica da Pesquisa Brasileira em Odontopediatria e Clínica 

Integrada não identificaram estudos nas áreas de Odontologia 

do Trabalho, Odontologia Esportiva, Prótese Maxilofacial, 

Acupuntura e Homeopatia. Esse mesmo achado esteve 

presente nesta pesquisa, onde não foi evidenciado a presença 

de nenhum capítulo relacionado a tais eixos ou especialidades. 

No que se refere aos tipos de pesquisa, nosso estudo 

evidencia a maior prevalência de pesquisas observacionais 

analíticas (59,1%), o que difere dos achados Bervian et al 2011, 

os quais referiram uma maior concentração de estudos 

laboratoriais in vitro (30,5%). Esse mesmo dado foi prevalente 

no estudo de Kramer et al. (2018), onde reportaram que 25,7% 

dos estudos se tratavam desse tipo de pesquisa.  

Diante desses valores, o percentual de pesquisas 

laboratoriais (31,8%) deve ser visto com atenção, já que muitos 

desses estudos englobam benefícios que podem ser aplicados 

diretamente à coletividade. Segundo Dias, Narvai e Rêgo 
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(2018) é o caso, por exemplo, das pesquisas que visam reduzir 

os custos na área da prevenção, com o desenvolvimento de 

novos produtos para escovação ou de materiais restauradores 

mais acessíveis. 

De acordo com Ferenho e Fernandes, (2016), a revisão 

narrativa é considerada a revisão tradicional ou exploratória, 

onde não há a definição de critérios explícitos e a seleção dos 

artigos é feita de forma arbitrária, não seguindo uma 

sistemática, na qual o autor pode incluir documentos de acordo 

como seu viés, sendo assim, não há preocupação em esgotar 

as fontes de informação. Atualmente, cerca de 29% dos 

estudos publicados no CINASAMA são de revisões da 

literatura.  

Algumas limitações foram encontradas para a realização 

deste estudo, entre elas podemos citar a ausência de 

publicação de capítulos de livros na área da Odontologia no ano 

de 2012, a ausência das variáveis “Estado” e “IES” do autor 

principal no ano de 2013, além de livros sem eixos temáticos 

pré-estabelecidos pelos autores principais, o que gerou um 

grande número de capítulos no eito temático “Outros”. O critério 

adotado, com base no autor correspondente, pode ter 

categorizado inadequadamente alguns estudos, pois pode 

haver colaboradores de várias instituições no mesmo trabalho. 

 

CONCLUSÃO 

 

OCcongresso Internacional de Saúde e Meio Ambiente é 

importante veículo de divulgação de conteúdo científico na 

forma de capítulos de livro e tem um forte impacto na 

comunidade acadêmica. O presente estudo analisou a 



ANÁLISE BIBLIOMÉTRICA DOS LIVROS DE ODONTOLOGIA PUBLICADOS NO 
CONGRESSO INTERNACIOANAL DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE 

1134 
 

produção científica no que diz respeito a Odontologia, 

evidenciando as áreas mais procuradas, os estudos mais 

prevalentes e a demanda anual das publicações.  

A grande maioria dos estudos publicada entre esse 

período foi oriunda de instituições públicas, principalmente da 

Paraíba. As Instituições de Ensino Superior (IES) que mais 

publicaram foram a Universidade Estadual (UEPB) da Paraíba 

e Universidade Federal da Paraíba (UFPB), respectivamente. 

As publicações estiveram mais voltadas para as aéreas da 

Prótese e Oclusão, Dentística e Materiais Dentários, com uma 

prevalência de delineamento metodológico voltada para a 

pesquisa, com maior número de trabalhos sendo do tipo 

observacional analítico.  
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RESUMO: A Hipomineralização molar-Incisivo (HMI) é uma 
patologia multifatorial e caracteriza-se clinicamente por uma 
anormalidade na translucidez do esmalte e ainda não possui 
etiologia conhecida. O diagnóstico pode ser difícil, 
principalmente quando lesões de cárie estão presentes. Os 
pacientes com HMI também enfrentam outros problemas 
clínicos, como aumento da susceptibilidade à cárie dentária e 
hipersensibilidade. Então, o objetivo desse trabalho foi realizar 
um levantamento bibliográfico destacando as principais 
características e repercussões clínicas da HMI por meio de uma 
revisão de literatura. A HMI caracteriza-se por defeitos do 
esmalte, afetando pelo menos um primeiro molar permanente, 
e sendo frequentemente associada a alterações nos incisivos 
permanentes. Classificam-se de acordo com a severidade e 
além das implicações clínicas, os pacientes apresentam 
complicações como qualidade vida prejudicada, alta 
susceptibildade à cárie dentária e ciclos restauradores 
repetitivos. A tomada de decisão no tratamento da HMI é 
complexa e necessita de um planejamento adequado para o 
paciente, visando, principalmente, à redução da sintomatologia 
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dolorosa e à devolução funcional, estética e social. Portanto, a 
HMI é uma condição que deve receber adequada atenção por 
parte do cirurgião-dentista, devido aos prejuízos que interferem 
negativamente na qualidade de vida do paciente. Por esses 
motivos, o cirurgião dentista precisa estar atento para realizar 
um diagnóstico precoce, bem como, saber distinguir a HMI para 
que assim se direcione o melhor plano de tratamento. 
 
Palavras-chave: Desmineralização do Dente. Estética 
dentária. Saúde bucal. 

 

INTRODUÇÃO 

 

O esmalte dentário trata-se de um tecido epitelial de  

origem ectodérmica, mineralizado, com cerca de 96% de 

cristais de hidroxiapatita produzido pelo órgão dentário e sua 

formação começa na fase inicial do estágio da coroa do 

desenvolvimento do dente, produzindo um ciclo vital com cinco 

estágios: morfogenético, de diferenciação, secretor, de 

maturação e protetor (CATE, 1988; NANCI; CATE, 2012). 

Durante o desenvolvimento  das  estruturas  dentárias  

vários  fatores  podem  alterar  a  função  dos ameloblastos, 

gerando distúrbios nos estágios de formação do esmalte, 

interferindo na sua qualidade ou quantidade (CARVALHO et al., 

2019). 

A condição clínica específica ocasionada por um distúrbio que 

afeta os ameloblastos durante a fase inicial da maturação, 

caracterizado pela alteração da translucidez que afeta um ou 

mais primeiros molares permanentes, com ou sem 

envolvimento de incisivos permanentes é denominada 

Hipomineralização Molar Incisivo (HMI) (FARIAS et al., 2018; 

VASCONCELOS; ZAGALLO, 2019). 



HIPOMINERALIZAÇÃO MOLAR-INCISIVO E SUAS REPERCUSSÕES 
CLÍNICAS: REVISÃO DE LITERATURA  

1138 
 

A HMI é um defeito do esmalte com etiologia ainda não 

totalmente determinada (RAMADAN; BOTELHO; PIMENTEL, 

2018; KAIRALA, 2015; ROCHA; SANTOS, 2018). Porem, a 

literatura sugere alguns possíveis fatores para seu 

desenvolvimento como susceptibilidade hereditária individual 

pelo polimorfismo do gene do esmalte, condições sistêmicas 

(desnutrição, uso de antibióticos e doenças comuns da infância 

como catapora, otite média e infecções dos tratos respiratório e 

urinário) durante o período pré-natal (especialmente os últimos 

três meses de gravidez) e períodos perinatal e pós-natal 

(FARIAS et al., 2018). 

 O diagnóstico desta condição pode ser difícil, 

principalmente quando lesões de cárie dentária também estão 

presentes. É imprescindível que o cirurgião-dentista saiba 

diferenciar a HMI dos demais defeitos do esmalte, bem como 

avaliar o grau de severidade dos dentes afetados, a fim de 

eleger  a  melhor  conduta terapêutica (SILVA JÚNIOR et al, 

2018). 

Em 2003, a Academia Europeia de Odontopediatria 

(EAPD) discutiu a necessidade de elaboração de um índice 

simples e reprodutível, que diminuísse as limitações 

encontradas nos métodos de diagnóstico anteriores, bem como 

pudesse ampliar os estudos de prevalência da HMI,  que ainda 

eram escassos (REKHA, 2016).  

Definiram-se, então, as características da condição, 

estabelecendo-se os critérios para diagnóstico de HMI em 

estudos epidemiológicos, com o exame de todos os primeiros 

molares e incisivos permanentes, totalizando 12 elementos 

índices (WEERHEIJM, 2003). 

Clinicamente, a HMI apresenta porosidade semelhante a 

“queijo holandês” ou giz (VASCONCELOS; ZAGALLO, 2019). 
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O defeito apresenta uma borda delimitada por uma coloração 

que pode variar de branco a marrom, sendo as de coloração 

amarela ou castanha mais porosas e, portanto, mais graves 

(FRAGELLI, 2016). 

Primeiramente, o exame físico intrabucal deve ser 

realizado após a profilaxia por volta dos 8 anos de idade. De 

acordo com os critérios estabelecidos, cada elemento deve ser 

classificado pela presença ou ausência de opacidades 

demarcadas (que podem variar da cor branca, amarela ou 

marrom), fratura de esmalte pós-eruptiva, restauração atípica, 

extração de molar devido à HMI e falha de erupção de molar ou 

incisivo. A presença de um único primeiro molar permanente 

hipomineralizado já é suficiente para considerar o indivíduo 

portador da HMI (HERNANDEZ; BOJI; ESPASA, 2016; 

YANNAM; AMARLAL; REKHA, 2016).  

Além das características clínicas já mencionadas, os 

pacientes com HMI enfrentam outros problemas clínicos, como 

aumento da susceptibilidade à cárie dentária e 

hipersensibilidade dentária (FRAGELLI et al., 2015; BEKES et 

al., 2017).  

Sabe-se que indivíduos com HMI têm 2,1 a 4,6 mais 

chances de desenvolver cárie dentária (WRIGHT; CARRION; 

MORRIS, 2015) e o controle mecânico do biofilme dental por 

meio da escovação torna-se uma tarefa desconfortável ao 

paciente, sendo importante  o estabelecimento de medidas que 

reduzam os sintomas (AMERICANO et al., 2017; SILVA 

JÚNIOR et al., 2018) 

 Dentre os tratamentos indicados para casos leves, a 

remineralização terapêutica deve ser iniciada assim que a 

superfície defeituosa estiver acessível, com o intuito de produzir 
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uma camada superficial hipermineralizada e assim diminuir a 

sensibilidade dos dentes acometidos (BEKES et al., 2017).  

Nesse casos, também pode ser considerado o selamento 

de cicatrículas e fissuras. Em casos moderados, onde o defeito 

do esmalte/dentina é bem demarcado e confinado a uma ou 

duas superfícies, a restauração, com resina composta ou 

cimento de ionômero de vidro, é a opção terapêutica de 

escolha. Já em casos severos de HMI, frequentemente 

observa-se o acometimento de cúspides, com ou sem 

envolvimento pulpar, as opções de tratamento são 

restaurações, tratamentos endodônticos e em último caso 

exodontias, sendo necessária uma avaliação interdisciplinar 

(SOUZA et al., 2017). 

 Diante do exposto, o objetivo desse trabalho foi realizar 

um levantamento bibliográfico destacando as principais 

características e repercussões clínicas da Hipomineralização 

Molar Incisivo. 

 

MATERIAIS E MÉTODO 

 

O presente estudo trata-se de uma pesquisa de base 

secundária, do tipo revisão de literatura, que visa um 

levantamento de dados sobre a Hipomineralização Molar 

Incisivo (HMI) e suas repercussões clínicas. Para a pesquisa 

documental realizada, foram utilizados bancos de dados online, 

como: PubMed, Portal de Periódicos CAPES, Scielo, Google 

Acadêmico e outros. 

De posse do material bibliográfico levantado, foi 

realizada a leitura e releitura dos estudos, elaborando, 

posteriormente, a revisão de literatura com base nos achados e 
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apresentando o que havia de mais relevante para o tema em 

questão. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

No desenvolvimento do esmalte, a fase da amelogênese 

está sob um estrito controle genético e a variação genética pode 

afetar nos quesitos forma, tamanho, sombra e até 

susceptibilidade a cárie dentária (SIMMER; HU, 2001). 

As alterações do esmalte dividem-se em duas 

categorias: hipoplasias e hipomineralizações (opacidades). O 

defeito do esmalte conhecido como hipoplasia é resultado de 

uma redução na espessura do esmalte ocorrido durante a fase 

secretora da amelogênese. Quando os ameloblastos são 

afetados durante o estágio tardio, ou seja, na maturação, o 

resultado é um defeito na translucidez do esmalte, sendo 

denominado como hipomineralização do esmalte (CUNHA 

COELHO et al., 2018). 

Basso e colaboradores (2007) classificam como 

exemplos de hipoplasias a amelogênese imperfeita e de 

hipomineralizações as opacidades demarcadas (HMI), e difusas 

(fluorose dentária). 

O termo Hipomineralização Molar-Incisivo (HMI) passou 

a ser introduzido em 2001 por meio do trabalho de Weerheijm 

e colaboradores, que o definiram como o defeito dentário de 

origem sistémica que envolve a hipomineralização de 1 até 4 

primeiros molares permanentes, podendo envolver ou não os 

incisivos permanentes.  

A Hipomineralização Molar Incisivo (HMI) é um defeito 

estrutural do esmalte dentário que ocorre na fase de maturação 

e caracteriza-se por defeitos qualitativos do esmalte dentário, 
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afetando pelo menos um primeiro molar permanente, e sendo 

frequentemente associada a alterações nos incisivos 

permanentes. Os dentes com HMI podem apresentar 

opacidade demarcada com limites claros e definidos e 

ocasionalmente sofrer uma quebra pós-eruptiva (WEERHEIJM, 

2003; NEVILLE, 2009). 

De acordo com a severidade, algumas classificações são 

encontradas na literatura. Wright (2015) propuseram  uma 

classificação dividida em três estágios: ligeiro, moderado e 

severo. Por outro lado, Petrou e colaboradores (2015) 

reportaram na literatura uma outra classificação em que os 

defeitos são categorizados apenas em leves ou graves.  

Oliver e colaboradores (2014) propuseram um índice 

para a gravidade da HMI que deve ser calculado após o exame 

de cada dente por meio do critério da Academia Européia de 

Odontopediatria (EAPD) baseado não apenas nas 

características clínicas dos defeitos, mas, também, em 

aspectos como a sensibilidade à temperatura e à escovação 

dentária, relatada pelo paciente. 

Considera-se que quanto maior o número de elementos 

envolvidos, maior a severidade da HMI (WRIGHT; CARRION; 

MORRIS, 2015). A sua apresentação clínica também varia de 

acordo com a gravidade e pode se manifestar desde 

opacidades amarelo-marrom, opacidades cremosas brancas, 

colapso do esmalte pós-erupção a cárie atípica (ALMUALLEM; 

BUSUTTIL-NAUDI, 2018). Para que as lesões sejam definidas 

como HMI devem apresentar-se maiores que 1mm 

(ALMUALLEM; BUSUTTIL-NAUDI, 2018). 

Segundo Almuallem e Busuttil-Naudi (2018) a HMI tem 

apresentado alta prevalência e, por isso, deve ser 

diagnosticada e tratada na atenção primária sempre que houver 
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possibilidade. Se diagnosticada precocemente pode 

proporcionar uma manutenção mais efetiva e conservadora. 

Peruchi e colaboradores (2015) afirma que para um bom 

diagnóstico temos que lançar mão de uma anamnese muito 

bem feita, sempre tomando como base a queixa do paciente e 

a associação do exame físico para prevenir qualquer 

eventualidade. Araújo (2018), afirma também que para a 

realização dos exames em dentes afetados pela HMI, os 

mesmos devem sempre ser feito após a limpeza dos elementos 

dentários e que estes estejam úmidos no decorrer dos exames.  

Segundo Fragelli e colaboradores (2015) diante do 

acometimento da HMI em primeiros molares permanentes e 

incisivos, preferencialmente a melhor idade para quw p 

diagnóstico seja realizado é aos 8 anos.  

A prevalência mundial de HMI varia entre 2,4 a 40,2% em 

população infantil (SPEZZIA, 2019), mostrando variações de 

acordo com a população estudada, índice utilizado, idade da 

população, localização geográfica e outros fatores. A 

prevalência no Brasil é superior a 40% e em diferentes estudos 

realizados com diferentes critérios de avaliação, obteve-se uma 

prevalência de HMI que varia entre entre 5,36% em Gama (DF) 

(KAIRALA, 2015) e 21% em Vila Velha (ES). 

Além das implicações clínicas, os pacientes com HMI 

apresentam consequências advindas dessa patologia, tais 

como qualidade vida prejudicada, alta susceptibildade à cárie 

dentária e até mesmo ciclos restauradores repetitivos, com 10 

vezes mais chances para o retratamento (DANTAS-NETA, 

2016; AMERICANO et al., 2017; OREANO, 2018).  

Segundo Silva Júnior (2015) num estudo realizado foi 

constatado que dentes afetados pela HMI apresentaram cerca 

de 8 a 21 vezes mais conteúdo orgânico do que dentes com 
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esmalte sadio. Isso explica o motivo da alta resistência dos 

elementos hipomineralizados ao ataque ácido.  

Em estudo desenvolvido com escolares com HMI grave, 

constatou-se que 42% apresentavam pior qualidade de vida 

quando comparado a escolares sem HMI. Esse resultado é 

explicado pelo impacto ocasionado pela variedade de sinais e 

sintomas, como: alterações estéticas, dor, hipersensibilidade 

dentária,  mau hálito e impactação alimentar (DANTAS-NETA, 

2016).  

Segundo Bekes e colaboradores (2016), em casos 

considerados graves, devido ao esmalte poroso e à 

possibilidade de fratura pós-eruptiva, a dentina fica exposta 

gerando à inflamação pulpar, hipersensibilidade e dor. Assim, 

grande parte das crianças relatam episódios de sensibilidade 

quando ingerem alimentos/bebidas quentes, frias ou doces, e 

mesmo quando efetuam a escovação dentária. O fato de não 

escovar os dentes por sentirem dor, leva a um aumento 

progressivo da lesão cárie. Além disso, outra complicação 

resultante da inflamação pulpar é a dificuldade em anestesiar, 

deviso ao pH do meio. Como consequência, as crianças com 

HIM, são propensas a ter ansiedade e medo de ir ao Dentista 

(ELHENNAWY e SCHWENDICKE, 2016). 

Em revisão sistemática,  contatou-se que crianças com 

HMI têm maior experiência de cárie dentária, o que é justificado 

pelo aumento da susceptibilidade da superfície do esmalte 

hipomineralizado à aderência e invasão bacteriana. O dente 

hipomineralizado apresenta-se mais poroso, possibilitando a 

invasão e a destruição de esmalte e dentina por bactérias 

cariogênicas (AMERICANO et al., 2017).  

O aumento da susceptibilidade à doença cárie em 

primeiros molares permanentes por crianças portadoras de HMI 
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também foi associado à condição socioeconômica (OREANO, 

2018). 

Dessa forma, para traçar um plano de tratamento efetivo 

e eficaz, é necessário um diagnóstico  criterioso com o objetivo 

de reestabelecer função, estética e autoestima dos pacientes 

com HMI (DANTAS-NETA, 2016). No momento da anamnese 

do paciente, o profissional deve questionar os pais sobre o 

acometimento de alguma doença durante o período pré-natal, 

perinatal, pós-natal ou até o terceiro ano de vida da criança para 

subsidiar esse diagnóstico (ALMUALLEM; BUSUTTIL-NAUDI, 

2018). Também é imprescindível que o cirurgião-dentista saiba 

diferenciar a HMI dos demais defeitos do esmalte. 

As seguintes condições podem se apresentar e devem 

ser assim diferenciadas: 

Amelogênese Imperfeita: nessa situação, todos os 

elementos dentários são afetados, seja na dentição decídua ou 

na dentição permanente, e por ser uma condição genética há 

um histórico familiar envolvido. Esse quadro clínico está 

relacionado a quantidade de esmalte diminuída durante a fase 

de secreção na amelogênese (OLIVEIRA et al., 2018) 

Fluorose dentária: essa patologia tem direta associação 

com a ingestão de flúor durante a formação dos elementos 

dentários. Trata-se de um distúrbio de formação. Nos graus 

mais leves, esses apresentam-se como finas estrias brancas, 

que podem se aglomerar e tornar-se difusas, irregulares e sem 

limites claros. Nos graus mais severos, podem aparecer 

crateras ou pitts, levando á destruição ou até mesmo a perda 

completa do esmalte. Os elementos dentários são afetados em 

um padrão bilateral simétrico, já na HMI se expõe de forma 

assimétrica (BASTOS et al., 2016). 
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Hipomineralização traumática: tem relação com um 

traumatismo ocorrido em dente anterior decíduo que pode gerar 

uma infecção periapical no referido elemento e ocasionar 

problemas na mineralização do germe dentário latente. Pode se 

apresentar de formas variadas seja na localização, contorno, 

forma ou cor. Na maioria das vezes se faz em apenas um dente 

e é assimétrico (ALMUALLEM; BUSUTTIL-NAUDI, 2018).  

Hipoplasia do esmalte: defeito quantitativo do esmalte 

com a espessura do esmalte reduzida. Na hipoplasia, as bordas 

das lesões se apresentam na maioria das vezes regulares e 

lisas, o que indica a inexistência de esmalte no 

desenvolvimento e na pré-erupção,  já na HMI quando há 

quebra do esmalte pós erupção, as margens se dispõem 

irregulares (FRACALOSSI et al., 2015). 

Lesão de mancha branca: apresenta-se como primeiro 

sinal clínico da cárie dentária e são lesões opacas e rugosas. 

As áreas de apresentação da mancha branca são convergentes 

à presença de biofilme, mais facilmente vistas na região cervical 

dos elementos dentários (BARBOSA et al., 2018). 

Todas essas patologias estão vinculadas a 

comprometimento estético, sensibilidade e incidência de cárie 

dentária e necessitam de intervenção terapêutica (SPEZZIA, 

2019). 

Em função de dentes afetados por HMI evoluírem para 

estágios mais graves ao longo do tempo, o manejo clínico dos 

defeitos tem se tornado um grande desafio para o clínico, em 

especial para aqueles que lidam com pacientes infantis. De 

maneira geral, recomenda-se que a decisão de tratamento deva 

ser tomada com base no exame clínico individual, na gravidade 

dos defeitos, nos sintomas apresentados pelo dente afetado e 

pela idade do paciente avaliado (PETROU, 2015). 
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O tratamento preventivo para pacientes com HMI deve 

ser baseado em educação em saúde e motivação da higiene 

bucal por meio da utilização de dentifrícios fluoretados, 

orientação dietética na tentativa de diminuir o consumo de 

alimentos ácidos e cariogênicos; uso de vernizes fluoretados; 

bem como a aplicação de selantes de fissuras e outros 

(CÔRTES et al., 2015; FRAGELLI et al., 2015; RESTREPO et 

al., 2014).  

Segundo Melo e colaboradores (2015) durante a busca 

por materiais que tratem lesões de desmineralização do 

esmalte de modo não invasivo, surgiu uma nova linha de 

método que se trata da caseína. Esta é uma proteína do leite 

que apresenta atividade anticariogênica e dessensibilizante. A 

proteína citada estabiliza cálcio e fosfato na superfície do 

elemento dental e assim se consegue o aumento do gradiente 

desses íons e a consequente remineralização do dente. 

Em casos de grandes opacidades em pacientes infantis, 

a remoção total poderá representar uma dificuldade para o 

cirurgião dentista. Uma primeira abordagem deve ser realizada 

com a remoção parcial dessas opacidades e restauração com 

CIV de forma provisória, na tentativa de adaptar o 

comportamento da criança ao tratamento odontológico. Em 

idade mais madura do paciente, onde a cooperação pode ser 

maior, deve-se proceder a eliminação total do tecido afetado 

com posterior restauração com resinas compostas (FRAGELLI, 

2015). 

A tomada de decisão no tratamento de molares afetados 

severamente pela HMI é complexa, depende de vários fatores 

e necessita de um planejamento adequado para o paciente, 

visando, principalmente, à redução da sintomatologia dolorosa 
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e à devolução funcional, estética e social (SILVA JÚNIOR et al., 

2018). 

Segundo Elhennawy e Schwendicke (2016) o tratamento 

indicado para molares atingidos pela HMI ainda não é 

conclusivo devido, principalmente, às características 

desfavoráveis desse esmalte em uma região de suporte e 

impacto de grande carga mastigatória. Existem diversos 

tratamentos, sendo que a decisão sobre qual destes 

tratamentos é o mais adequado precisa ser feita 

individualmente, considerando a gravidade das lesões, a 

sintomatologia do dente afetado, além da idade dentária. 

Nos dentes já erupcionados na cavidade oral e que 

também apresentem fratura de esmalte, o tratamento que tem 

sido proposto é o restaurador. Entretanto, a principal dificuldade 

encontrada é a eleição do tipo de material restaurador, tanto 

para restaurar as perdas de estrutura dentária por fratura ou 

pelas lesões de cárie (VIEIRA, 2016). 

Elhennawy  e  Schwendicke (2016) afirmam que os  

materiais  adesivos  são  recomendados, já que a necessidade 

de retenções mecânicas em um dente hipomineralizado não é 

indicada, além da facilidade de adequação, manipulação e 

adaptação. Já o uso do amálgama não tem sido incentivado 

devido a sua falha na adesividade em cavidades atípicas, bem 

como devido à necessidade de preparo específico. Porém, 

como os elementos dentários com HMI apresentam um esmalte 

poroso, existe uma barreira para a ligação com esses materiais, 

fazendo com que as opacidades do HMI sejam mais propensas 

a falhas restauradoras, representando um desafio na prática 

clínica devido à alta taxa de insucesso (VIEIRA, 2016). 

O Cimento de Ionômero de Vidro (CIV) é o material que 

tem apresentado melhor desempenho e, desta maneira, tem 
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sido a melhor alternativa para restauração do elemento com 

HMI (SILVA JÚNIOR, 2018). É considerado um material 

biocompatível, promove liberação de flúor e favorece a  

remineralização  do  tecido.  Entretanto,  sua  baixa  resistência  

mecânica  impossibilita  que  seja  utilizado  como  restaurador 

definitivo em molares afetados e, por isso, ele tem sido indicado 

como material provisório em pacientes com pouca maturidade, 

até que esse possa  realizar  um  tratamento  mais  complexo 

(FRAGELLI et al, 2015; CÔRTES et al, 2015).  

O tratamento restaurador com CIV e aplicação de verniz 

fluoretado por 3 semanas foi avaliado em uma criança de 7 anos 

com todos os molares afetados por HMI e histórico de 

sensibilidade. Constatou-se, após 6 anos, que embora a criança 

não relatasse mais a sensação de dor, os dentes apresentaram 

fraturas nas restaurações, sendo necessário um novo 

tratamento restaurador com resina composta, demontrando a 

necessidade de retratamento (OLIVEIRA; FAVRETTO; 

CUNHA, 2015). 

Desde 1992, segundo Clarkson, e até os dias atuais 

(SILVA JÚNIOR et al., 2018), as coroas de aço ou coroas 

metálicas são indicadas para dentes com graus moderado e 

severo de hipomineralização do esmalte, já que promove a 

contenção da deterioração dentária, além de controlar a 

sensibilidade dentária, estabelecer correto contato 

interproximal e a facilidade de técnica. O CIV por conter flúor 

tem sido eleito o material para cimentação dessas coroas e 

essa sugestão de tratamento tem demonstrado sobrevida 

superior a 10 anos. Entretanto, se não estiver adequadamente  

adaptada,  pode  levar  o  paciente  a  problemas  ortodônticos  

e/ou  periodontais.  É  discutível ainda a indicação de coroas 

metálicas em crianças em desenvolvimento, uma vez que pode 
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alterar a  oclusão,  sendo  mais  seguramente  indicadas  em  

dentição permanente. 

 Como tratamento mais radical, a exodontia do molar com 

grau severo de HMI, sem possibilidade de tratamento 

restaurador, é outra  possibilidade  terapêutica,  principalmente 

quando outros tratamentos menos invasivos falham  ou  há  

pouco  remanescente  dentário.  Nesse  caso, tornam-se 

necessários avaliação ortodôntica prévia e um posterior manejo 

do espaço (SPEZZIA, 2019). 

A escolha do tratamento vai depender da idade e nível 

de cooperação do paciente, fase de erupção do dente, 

gravidade da lesão, sintomatologia, quantidade de dentes 

afetados, expectativa estética e funcional e, em alguns casos, 

do contexto socioeconômico da família. No entanto, não há um 

consenso de qual seria o tratamento ideal para cada condição 

(SILVA JUNIOR et al, 2018).  

Dados sobre tratamento e materiais restauradores em 

pacientes com HMI são escassos, sendo necessário novos 

estudos sobre o tema.  

Pacientes com HMI são considerados de risco para o 

desenvolvimento de cárie, sendo necessário um monitoramento 

quanto a frequência e condição de higiene bucal, bem como 

analisar cada caso para sugerir a melhor forma de tratamento.  

   

CONCLUSÕES  

 

A Hipomineralização molar-Incisivo é uma importante 

condição que deve receber a adequada atenção por parte do 

cirurgião-dentista, já que, ela apresenta muitas características 

e repercussões clínicas que acarretam prejuízos ao paciente, 

interferindo negativamente na qualidade de vida. Por esses 
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motivos, o cirurgião dentista precisa estar atento para realizar 

um diagnóstico precoce buscando assim o melhor prognóstico.  

A variabilidade nas formas de classificação torna difícil a 

comparação da gravidade dos defeitos entre os estudos 

consultados evidenciando a necessidade de padronizar uma 

classificação. Logo, novas pesquisas são necessárias com a 

finalidade de expandir o conhecimento acerca da HMI. 

É de extrema importância que o cirurgião dentista saiba 

distinguir a HMI dos demais defeitos de desenvolvimento do 

esmalte para que assim se direcione o melhor plano de 

tratamento e conduta frente aos elementos dentários afetados. 

Uma avaliação adequada do elemento dentário afetado 

direciona o profissional sobre qual material e técnica 

restauradora são necessárias para o sucesso no âmbito 

estético-funcional.  

Ainda assim, há a necessidade do monitoramento e 

acompanhanmento desses pacientes visto que a longevidade 

das restaurações diretas em dentes com HMI ainda é um fator 

singular de acordo com cada caso e cada necessidade 

apresentada. 
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RESUMO: As infecções fúngicas normalmente tem caracter 
obortunista, acometendo uma parcela importante da população, 
principalmente indivíduos que apresentam alguma 
vunerabilidade imunológica, com deficiências nutricionais, 
imunossupressão. Essas infecções são muitas vezes 
sistêmicas com manifestações na cavidade oral, com 
capacidade de se assemelhar a outras lesões orais, desse 
modo é importante para o cirurgião dentista reconhecer essas 
lesões, para realizar o correto diagnóstico e muitas vezes 
direcionar o paciente para o correto tratamento.  Assim, foi 
realizada uma revisão das literatura de artigos publicados em 
ligua inglesa nos últimos cinco anos, nas principais bases de 
dados PUBMED, Web of Science, Scopus afim de identificar os 
principais aspectos sobre infecções fungicas com interesse 
para a odontologia. Ao todo foram encontrados quarenta e um 
artigos, porém apenas onze se encaixaram nesta revisão. As 
infecções fúngicas relatadas foram: Candidose. Histoplasmose, 
Blastomicose, Paracoccidioidomicose, Zigomicose, 
Aspergilose, foram descritos os aspectos clínicos, diagnóstico e 
tratamento. Portanto, o cirurgião dentista é o primeiro 
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profissional a se depará com uma dessas lesões, sendo por 
isso o responsável pelo diagnóstico inicial em muitos casos, por 
isso reconhecer e entender essas patologias é fundamenta para 
orientar e conduzir o caso de modo a ter o melhor atendimento 
possível e contribuindo para a saúde do paciente.  
Palavras-chave:Infecções fungicas. 

Estomatologia.Diagnóstico. 

 

INTRODUÇÃO 

 

 A pele e cavidade oral são constantemente infectacas 

por fungos, a maioria deles são comensais, porém em situações 

de baixa imunidade ou deficiências nutricionais, esses fungos 

podem levar a doenças oportunistas, com manifestações orais.  

Infecções fúngicas sistêmicas muitas vezes tem infestaçõeses 

orais (TELLE; KARKI; MARSHALL, 2017). 

 Desse modo, foi realizada um revisão da literutura com 

os com base nos artigos publicados em língua inglêsa nas 

principais bases de dados, nos últimos cinco anos, sobre as 

principais infecções fúngicas e suas manifestações orais.  

 

MATERIAIS E MÉTODO 

 

 Foi feito uma revisão da literatura nos últimos cinco anos, 

nas seguintes base de dados PUBMED, Scorpus, Web of 

Science em inglês. Inicialmente foi feita a pesquisa no DeCs 

dos descritores que se adequavam a pesquisa, sendo esses:  

“Doenças fúngicas”, “Boca”, “Diagnóstico”  e “Terapêutica”. 

Posteriormente, foram pesquisados os descritores inglês 

correspondente aos em português no MESH: “Mycoses”, “Oral 

cavity”, “Diagnosis” e “Therapeutics”. 
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 Artigos que não se encaixa na revisão de literatura foram 

excluídos utilizando o mendely.Apenas artigos completos foram 

incluídos na revisão.  A seleção e exclusão dos artigos 

encontra-se de forma detalhada na Figura 1.  

  

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

  

 Ao total de onze artigos foram incluídos na revisão da 

literatura, e foram separados de acordo com o tipo de infecção 

que eram tratados como demonstrado na Figura 1. Esses 

artigos foram utilizados para relatar as características clínicas, 

métodos de diagnóstico e tratamento de cada subtema. 

Assim, apenas as infecções que foram descritas em algum 

dos artigos encontrados em nossa busca foram incluídas nessa 

pesquisa.  

Podemos dividir as infecções fúngicas com alterações na 

cavidade oral nos seguintes tipos: Candidose, Histoplasmose, 

Blastomicose, Paracoccidioidomicose, Zigomicose, 

Aspergilose. Cada uma dessas doenças serão apresentadas de 

forma individual quanto ao seu diagnóstico, características 

clínicas  tratamento.  

 

 

Figura 1 – Fluxograma das bases de dados pesquisadas. 
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Candidose:   

Candida é um gênero de fungos comensais presente na 

microbiota das mucosas normal de indivíduos saudáveis, 

fatores sistêmicos e locais podem levar ao crescimento 

excessivo das especieis desse fungo, como C. albicans, 

principal entre as espécies do gênero. C. galbrata, C. Krusei, C. 

tropicalis, C. parapsilosis o que pode levar os desenvolvimento 

da candidose (MILLSOP; FAZEL, 2016). 

A candidose tem diferentes apresentações clínicas, 

sendo subdivididas nos seguintes tipos:  

A candidose pseudomembranosa consiste na 

formação de placas pseudomembranosas, amerela-

esbranquiçadas, normalmente assintomáticas. Quando 

sintomática é relatado, pelos pacientes um gosto amargo na 

boca, a presença de sangramento ao toque comum, queimação 

e coceira. Essas placas destacam-se a raspagem e expõem 

uma zona eritrimatosa (MILLSOP; FAZEL, 2016). 

 É mais comum em pacientes com o sistema imunológico 

comprometido, idosos e diabéticos e as regiões mais 

acometidas são a mucosa jugal, língua, palato, região 

retromolar e orofaríngea (MILLSOP; FAZEL, 2016).  

A candidose hiperplásica é caracterizada pela 

presença placas de cor esbranquiçada, que geralmente não 

podem ser removidas por raspagem, o que dificulta o 

diagnóstico diferencial com a leucoplasia (MILLSOP; FAZEL, 

2016). A região mais acometida normalmente é a mucosa jugal 

e comissura labial, seguida pela língua. As lesões podem ser 

pequenas e translúcidas ou grandes e opacas. Algumas 

alterações podem ter aspecto nodular. Ocorre principalmente 

em fumantes e muitas vezes hifas são encontradas em regiões 

de displasia epiteliais (LEWIS; WILLIAMS, 2017). 
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A queilite angular (QA) ocorre em ambas as comissuras 

labiais pelo acúmulo de saliva, decorrente da perda de 

dimensão vertical, pela ausência dos elementos dentários e 

próteses mal adaptadas.  A formação de áreas erosivas  e áreas 

de crostas podem ocorrer devido a deficiências de vitaminas ou 

ferro, a sensação de dor é comum. (LEWIS; WILLIAMS, 2017). 

A glossite romboidal mediana exibe baixa prevalência 

e acomete principalmente o sexo masculino, fumantes e 

diabéticos. É mais frequente na região dorso posterior da língua 

e manifesta-se como placa avermelhada ou rosa, de 

consistência firme, de poucas ou ausência total de papilas 

filiformes, com limites claramente delimitados. Em alguns casos 

uma lesão fissurada ou lobular pode ser observada (MILLSOP; 

FAZEL, 2016).  

A candidose eritrematosa é caracterizada por exibir 

lesões eritematosas e qualquer sitio da mucosa pode ser 

afetado, porém as principais regiões acometidas são a língua e 

o palato. O paciente pode sentir ardência e coceira (MILLSOP; 

FAZEl, 2016). Pode ser causada pelo uso de antibióticos de 

largo espectro, corticoides ou imunossupressores, sendo 

comum também em usuários de prótese total ou removível, e 

apresenta-se como uma região avermelhada, na região em 

contato com a prótese e/ou encaixes no tecido gengival 

(LEWIS, WILLIAMS, 2017).  

Os principais fatores predisponentes são associados a 

má higiene do hospedeiro, falha em remover a prótese para 

dormir, ou mal ajuste da mesma que provoca trauma contínuo. 

É a forma mais prevalente desta infecção na cavidade oral e 

corresponde à 75% dos casos. Muitas vezes, o paciente não 

sabe que possui a doença, pelo fato de ser assintomática 

(MILLSOP; FAZEL, 2016; LEWIS; WILLIAMS, 2017). 
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O eritema gengival linear apresenta-se como um 

discreto eritema na margem gengival de um ou mais dentes. É 

comumente encontrada em portadores do vírus HIV, porém, 

pode ser encontrada em indivíduos imunocompetentes, porém 

nesses casos é raro (MILLSOP; FAZEL, 2016). 

A candidose muco cutânea crônica é uma condição 

crônica que acomete tanto cavidade oral quanto a pele. Os 

pacientes portadores apresentam fraca resposta aos 

antifúngicos tópicos e as lesões são do tipo hiperplásicas. Pode 

estar associada com um conjunto de síndromes, como 

Poliendocrinopatia auto-imune – Candidose- Distrofia 

Ectodermica, associada com diabetes mellitus, 

hipoparatireoidismo, hipotireoidismo, e Doença de Addison 

(MILLSOP; FAZEL, 2016). 

A candidose multifocal crônica é a presença de 

candidose em mais de uma localização clínica, como por 

exemplo, áreas de candidose eritematosa em palato e queilite 

angular. Outra característica desse tipo de candidose é que as 

lesões devem durar por mais de quatro semanas e 

normalmente os pacientes não apresentam fatores etiológicos 

identificados (MILLSOP; FAZEL, 2016). 

Na maioria dos casos, a história clínica e médica bem 

direcionada, graças a uma boa anamnese são capazes de 

conduzir ao diagnóstico correto, quando não, pode-se fazer uso 

das técnicas de diagnóstico variados. Na forma pseudo-

membranosa, o teste de raspagem dos tecidos orais com uma 

espátula de madeira, observando se há ou não descolamento 

das placas a mucosa oral é suficiente para confirmação do 

diagnóstico (MILLSOP; FAZEL, 2016; LEWIS; WILLIAMS, 

2017).  
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Outros meios podem também ser utilizados com testes 

de cultura de células, citologia esfoliativa, biópsias, quando 

houver dúvidas no diagnóstico entre o tipo hiperplásica e 

leucoplasia (SINGH et al., 2014; MILLSOP; FAZEL, 2016). 

Quando a apresentação clínica é sugestiva de candidose 

oral, o clínico trata com medicação anti-fungica e a resolução 

da infecção confirma o diagnóstico, dessa forma, para tratar a 

candidose oral, utilizam-se antifúngicos, como demonstrado na 

Tabela 2. (MILLSOP, FAZEL, 2016; LEWIS, WILLIAMS, 2017). 

 

Quadro 1. Tipos de antifúngicos para o tratamento da candidose 

oral 
Medicamento Posologia/Duração Via de 

administração 

Nistatina 3x ao dia/ 15 dias Suspensão 

oral 

Fluconazol 100 mg/ 1x a cada 

7 dias 

Via oral 

Miconazol 3 x ao dia na 

região/ 15 dias 

Gel 

Anfotecina B 3-4x ao dia/ 15 

dias 

Pomada/ 

solução oral 

 
Fonte: adaptado de MILLSOP, FAZEL, 2016; LEWIS, WILLIAMS, 2017 

 

 Além disso, o tratamento da candidose oral consiste 

primeiramente da eliminação de qualquer fator predisponente 

para manutenção do fungo na cavidade oral. Em usuários de 

prótese deve ser realizada a higienização das mesmas com 

solução de hipoclorito à 0,1%, que consegue diminuir a 

quantidade de microrganismos na superfície das próteses, 

porém não pode ser utilizado por tempo indeterminado pelo 

risco de danos à prótese dentária (SINGH et al., 2014; 

MILLSOP; FAZEL, 2016). Outra alternativa é o uso de 
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gluconato de clorexidina suspensão à 2%. Ambas substâncias 

devem ser utilizadas como meio para submersão da prótese 

durante toda a noite (MILLSOP; FAZEL, 2016). 

 

Histoplasmose 

 A histoplasmose é causada pelo fungo dismorfico 

Histoplasma capsulatum, quando na forma de levedura causa 

infecções sendo uma das infecções sistêmicas mas comuns em 

alguns países como os Estados Unidos, por exemplo. A 

inalação de esporos é a forma de transmissão mais comum. 

(FOLK; NELSON, 2017). 

 Os sintomas podem aparecer em poucos dias ou em 

algumas semanas, para indivíduos imunocompetentes,  a 

maioria deles não apresentam sinais ou sintomas no inicio 

(FOLK; NELSON, 2017). A histoplasmose pode ser divida em 

três tipos, com características clínicas distintas, como exposto 

na Quadro 2.   

 

Quadro 2. Tipos de histoplasmoses e suas características 

clínicas. 
Tipo de 

Histoplasmoses 

Caracteristica clínica Localização 

Agurda Autolimitada e 

sintomas semelhantes 

ao da gripe.  

Restrita aos 

pulmões 

Crônica Semelhante a 

tuberculose, 

principalmente em 

imunossuprimidos 

Afetanto os 

pulmões 

Disseminada Efeitos 

desproporcionais em 

indivíduos 

imunocompetentes. 

Mucosa oral, 

glândula 

adrenal, rins, 

sistema nervoso 
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central, 

linfonodos. 

  

Fonte: adaptado de FOLK; NELSON, 2017. 

  

 As lesões de histoplasmose oral se manifestam como 

ulcerações granulares, com múltiplas ulceras dolorosas de 

crescimento verrucos, cercadas por bordas infiltrativa de áreas 

eritematosas ou brancas com superfícies irregulares, 

endurecidas, associadas e linfoadenopatia local, semelhante a 

outras doenças infecciosas ou neoplasias malignas (SOUZA; 

MUNERATO, 2017). 

 As localizações orais mais comuns são língua, gengiva, 

faringe, palato, mucosa jugal. E os principais diagnósticos 

diferenciais envolvem outras infecções fúngicas, neoplasias 

malignas como Carcinoma de células escamosas oral, quando 

em palato um diagnóstico diferencial importante também é a 

sialometaplasia necrozante (SOUZA; MUNERATO, 2017). 

Assim, a biópsia pode ser o método mais eficiente para 

o diagnóstico dessa infecção, por excluir os diversos 

diagnósticos diferenciais e permitir o seu tratamento imediato. 

Histopatologicamente, se apresenta com um grande infiltrado 

linfohistocítico,  com elementos fúngicos dispersos de 2 -4 µm, 

que podem ser identificados pela aparência clássica de “halo 

retraído” da parece celular, a presença de granulas bem 

formados são raros,  o método de coloração PAS pode ser 

utilizado para identificação dos fungos (FOLK; NELSON, 2017; 

SOUZA; MUNERATO, 2017).  

Alguns casos de histoplasmose podem ser resolvidas 

sem intervenção, porém as com manifestações orais 

normalmente necessitam tratamento farmacológico para sua 

resolução (FOLK; NELSON, 2017). Casos iniciais podem ser 
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tratados com Anfotecina B, e com a melhora pode ser 

substituído por itraconazol, pacientes com resistência a 

Anfotecina, podem ser tratados totalmente com itraconazol, o 

fluconazol podem causar resistência a outras formas de 

tratamento (FOLK; NELSON, 2017; SOUZA; MUNERATO, 

2017).  

 

Blastomicose 

 As infecções são causadas pelo saprófitos Blastomyces 

dermatitidis, ocorrendo principalmente em regiões úmidas 

(TELLE; KARKI; MARSHALL, 2017; LADIZINSKI, B; JOY, N; 

REID, 2018). 

 As lesões orais são raras sendo de forma ulcerativa, mas 

podem ser verrucosas, granulomatosas e projeções sesseis 

formando absecessos na mandíbula e causando mobilidade 

dentaria, em exames radiográficos pode ser observar perda 

óssea (TELLE; KARKI; MARSHALL, 2017; LADIZINSKI, B; 

JOY, N; REID, 2018). 

 O diagnóstico normalmente é feito por meio de cultivo do 

microorganismo presente no escarro dos pacientes infectados. 

O tratamento dura de seis a doze meses com itraconazol, em 

casos mais graves podem ser tratados com Anfotericina B 

(LADIZINSKI; JOY; REID, 2017; LADIZINSKI, B; JOY, N; REID, 

2018). 

 

Paracoccidioidomicose 

 Paracoccidioides brasiliensis é um fungo dimorfico, 

sendo comum na America do Sul, a infecção é contraída por 

inalação propágulo transportados pelo ar, transformando-se 

patogênica á temporatura corporal humana (MARTINEZ, 

2015;ARRUDA et al., 2018;). Essa infecção pode ficar latente 
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por longos períodos, sendo relatado ate 60 anos de período de 

latência (MARTINEZ, 2015; ARRUDA et al., 2018). 

 Clinicamente na cavidade oral, se apresenta como uma 

hiperplasia eritematosa granular, com áreas de hemorragicas 

pontuais, áreas de ulcerações, a presença de doença 

periodontal podem favorecer o desenvolvimento da 

paracaccidiomicose, as regiões orais mais acometidas são 

gengiva, palato, lábio e mucosa jugal (ARRUDA et al., 2018).  

 O diagnóstico diferencial dessas lesões orais incluem, 

tuberculose, outras infecções fúngicas e carcinoma de células 

escamosas orais, desse modo a biópsia tem papel importante 

para o diagnóstico definitivo dessas lesões (ARRUDA et al., 

2018). 

 O exame histopatológico revela, ulceração no epitélio 

subjacente, hiperplasia pseudo-epiteliomatosa e granuloma 

compostos por macrofafos epitelioides e por vezes podem ser 

identificadas células gigantes multinucleadas, nessas células 

podemos encontrar a presença de leveduras de  

Paracoccidioides, com brotos ligados as células mães (orelhas 

de Mickey mouse), esses brotos podem ser encontrados 

também dentro dos tecidos, a coloração de PAS pode permitir 

a identificação dos brotos de levedura ( ARRUDA et al., 2018). 

 A paracaccidiomicose pode ser fatal, quando não 

tratada, o tratamento consiste na eliminação da causa e das 

suas consequências, o uso de itraconazol é recomendando, e 

a duração do tratamento dependerá da duração da infecção 

(ARRUDA et al., 2018).  

 

Zigomicose 

 É um termo utilizado para descrever infecções causadas 

por zigomicetos, formado por hifas septadas e asseptadas, com 
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capacidade se reproduzirem sexualmente. A infecção pode 

sere adquirida por via de inalação por esporos, ou penetração 

direta da pele (TELLE; KARKI; MARSHALL, 2017). 

 Os fatores de risco envolvidos no desenvolvimento da 

zigmicose, incluem diabetes, má nutrição, maus tratos, feridas, 

uso de drogas intra-venosas (TELLE; KARKI; MARSHALL, 

2017).  Os locais mais acometidos incluem face, nariz, e o 

palato na região intra-oral, caracterizada pela presença de 

necrose tecidual pela proliferação do fungo (TELLE; KARKI; 

MARSHALL, 2017).  

 O tratamento comumente é feito com Anfotecina B, ou 

tratamento cirúrgico, atualmente, terapia de oxigênio 

hiperbárico tem sido utilizado de forma combinada com terapia 

antifugica e tratamento cirúrgico convencional (TELLE; KARKI; 

MARSHALL, 2017). 

 

Aspergilose 

 É causada por espécies de Aspergillus, sendo 

considerada uma infecção fúngica oportunista. Aspergillus 

fumigatus é a principal espécie causadora da aspergilose. A 

Aspergillus encontradas no solo, em regiões de decomposição 

de matéria orgânica, sendo a inalação dos esporos a forma 

mais comum de contaminação dos seres humanos, na ausência 

de defesa do hospedeiro os esporos se disseminam pela 

circulação sanguínea (GANESH et al., 2015 TELLE; KARKI; 

MARSHALL, 2017; RIBEIRO et al., 2018).  

 Individuos imunocompetentes  raramente desenvolvem 

as doença, porém os Aspergillus predispõe o individo ao 

desenvolvimento de doenças, por comprometer o sistema 

imunológico inato e adaptativo (GANESH et al., 2015 ;TELLE; 

KARKI; MARSHALL, 2017; RIBEIRO et al., 2018). 
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 Lesões orais associados à aspergilose, geralmente 

ocorrem como parte de uma doença disseminada dos pulmões, 

mas ocasionalmente podem refletir extensão de um estrutura 

continua do seio maxilar ou infecção primaria da mucosa oral. 

A aspergiolose pode ter várias manifestações orais, sendo 

ulceras necróticas as formas mais comuns. As lesões orais 

apresentam três estágios clínicos-patologicos distintos, 

caracterizados na Tabela 3.  

 

Tabela 3. Estagios de aspergilose e suas características 

clínicas e histopatológicas.  

 
Estágios Caracteristicas 

clínicas  

Caracteristicas 

Patologicas  

Inicial Áreas isoladas de 

crescimento viólacio. 

Epitélio 

degenerado e hifas 

que se infiltram no 

tecido conjuntivo.   

Avançado Essas lesões se 

transformam em 

lesões necróticas se 

estendendo com 

ulcerações e 

pseudomembranas.  

Invasão vascular é 

observada na base 

das úlceras.   

Tardio Destruição 

progressiva dos 

alvéolos. 

Presença 

histopatoliga das 

hifas em osso e 

músculos faciais. 

   

 Fonte: adaptado de TELLE; KARKI; MARSHALL, 2017. 

 A osteomielite orofacil tem sido relatada em seios 

paranasais, base do crânio e maxilar tem sido relatado em 

associação com aspergilose. O diagnóstico de de aspergilose 

necessita de um exame histopatológico e cultivo de tecido e 

líquidos afetados.  
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Histopatologicamente, as lesões apresentam como hifas 

septadas dicotômicas ramificadas com ângulos agudos, 

invasão vascular e necrose óssea também são características 

(GANESH et al., 2015;TELLE; KARKI; MARSHALL, 2017; 

RIBEIRO et al., 2018).  

 O tratamento é multiprofissional na maioria das vezes, 

envolvendo tratamento antifúngico, cirúrgico e redução do 

quadro de imunossupressão na maioria das vezes (TELLE; 

KARKI; MARSHALL, 2017; RIBEIRO et al., 2018). 

 Os resultados encontrados foram organizado de forma 

resumida no Tabela 4.  para tornar mais didático o aprendizado  

e o acesso ao conhecimento, além de permitir o acesso de 

forma rápida aos assuntos tratados.  
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Tabela 4.  Resumo  das principais infecções  fúngicas 

encontradas 

 

Doença Microorganismo Manifestação 

clinica 

Método de 

Diagnóstico 

Tratamento 

Candidose Candida ssp. Áreas 

eritematosas 

ou placas 

brancas. 

Historia 

médica/ 

raspagem. 

Antifungicos 

locais ou 

sistêmicos. 

Histoplasmose Histoplasma 

capsulatum 

Lesões 

ulceradas 

granulosas, 

bordas 

infiltrativas 

eritematosas 

ou branca. 

Lifoadenopatia. 

Biópsia Antifungico 

sistêmico 

Blastomicose 

 

Blastomyces 

dermatitidis 

Ulceras, 

verrucosas, 

projeções 

sesseis 

formação de 

abscessos 

Cultivo de 

material 

contaminado 

Antifungico 

sistêmico 

Paracoccidioimicose Paracoccidioides 

brasiliensis 

Hiperplasia 

eritematosa 

granular, áreas 

hemorragica 

Biópsia Antifungico 

sistêmico, 

Zigomicose Zigomicetos Necrose 

tecidual 

- Antifungico 

sistêmico, 

tratamento 

cirúrgico 

Aspergilose 

 

Aspergillus Úlceras 

necroticas 

Biópsia Antifungico 

sistêmico, 

tratamento 

cirúrgico,controle 

da 

imunossupressão 

do individuo. 
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CONCLUSÕES  

 

As infecções fúngicas de manifestações orais muitas vezes 

tem origem sistêmica, com graves consequências a saúde, 

então em muitos casos o cirurgião dentista é o primeiro 

profissional a identificar tais lesões, sendo assim é de extrema 

importância, que esse profissional saiba reconhecer e proceder 

diante desse quadro para proporcionar a melhora do paciente.  
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RESUMO: Importantes medicamentos contribuíram com a 
evolução das ciências da saúde, dentre os quais se destaca a 
Toxina Botulínica Tipo A. O uso desse fármaco, através de uma 
técnica minimamente invasiva, tornou-se um dos 
procedimentos injetáveis mais populares do mundo. Esse 
trabalho teve por objetivo estudar a toxina botulínica tipo A e 
verificar os aspectos legais e éticos da sua utilização pelo 
Cirurgião-Dentista. Para o desenvolvimento deste estudo, 
foram realizadas buscas de literatura científica nas bases de 
dados de pesquisa Pubmed/Medline, Scielo, LILACS e BIREME 
e nos sites do Governo Federal e Conselho Federal de 
Odontologia do Brasil. Com base nos resultados do estudo, 
concluiu-se que o Cirurgião-Dentista está legalmente apto a 
utilizar a toxina botulínica tipo A em procedimentos terapêuticos 
e estéticos em sua área anatômica de atuação e que esse 
fármaco é eficaz em modificar a evolução de doenças e modular 
o processo fisiológico do envelhecimento. 
Palavras-chave: Toxina Botulínica tipo A; dentista; ética 
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INTRODUÇÃO 

 

Toxina botulínica é uma exotoxina produzida pelo 

Clostridium botulinum, uma bactéria Gram-positiva e 

anaeróbica. Trata-se da mais potente toxina de que se tem 

conhecimento, sendo causa do botulismo, uma doença 

potencialmente fatal em função da paralisia muscular envolvida 

(AYRES, SANDOVAL, 2016). 

Existem oito sorotipos de bactérias (A, B, C alpha, C 

beta, D, E, F e G), que produzem sete exotoxinas distintas 

(PEDRON, 2018). Os sorotipos A, B e E são os mais 

comumente associados ao botulismo em humanos (KLEIN, 

2004). A via final da ação da toxina é impedir a liberação da 

acetilcolina na junção neuromuscular dos músculos estriados 

produzindo, assim, uma denervação química e, 

conseqüentemente, paralisia muscular (KLEIN, 2002). 

A toxina botulínica do tipo A foi aprovada primeiramente 

em 1989 para o uso em estrabismo, blefaroespasmo e espasmo 

hemifacial. Em seguida, os tipos A e B foram aprovados para o 

tratamento de distonias cervicais; e o tipo A foi aprovado para 

fins estéticos (GLOGAU, 2002). É também utilizada para tratar 

distúrbios neurológicos, hiperidrose, hipersecreção 

gastrointestinal e urológica (BARBOSA, BARBOSA, 2017). 

Em 2016, o Conselho Federal de Odontologia do Brasil 

autorizou a utilização da toxina botulínica e dos preenchedores 

faciais pelo cirurgião-dentista, para fins terapêuticos funcionais 

e/ou estéticos, desde que não extrapolasse sua área anatômica 

de atuação. Fato esse que provocou imensa discussão com a 

Medicina e na própria classe odontológica. 

Em procedimentos terapêuticos, a toxina botulínica tipo 

“A” é utilizada em alterações oftalmológicas como estrabismo, 
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blefaroespasmo, espasmo hemifacial, distonias cervicais, 

distúrbios neurológicos, hiperidrose, hipersecreção 

gastrointestinal, urológica, dores miofasciais, assimetrias 

faciais por paralisia, disfunções da Articulação Têmporo-

Mandibular (ATM), desordens musculares e neuromusculares, 

cefaleias, dores neuropáticas, hábitos parafuncionais 

reabilitações protéticas e enxertos, controle da força de mordida 

dos pacientes, hipertrofia muscular e alteração facial, pacientes 

bruxistas, apertadores dentais, portadores de má-oclusão e 

sorriso gengival. 

Em procedimentos estéticos, a toxina botulínica tipo “A” 

é utilizada para modular o processo fisiológico do 

envelhecimento, tratando as rugas faciais, que representam 

sinais da idade, fraqueza ou ausência de saúde e vitalidade. 

A utilização desse fármaco transformou-se em um dos 

procedimentos não cirúrgicos mais populares dos Estados 

Unidos e também do Brasil (SILVA, 2009). 

É mister prestar esclarecimentos quanto aos aspectos 

éticos de utilização da toxina botulínica tipo A pelo Cirurgião-

dentista, bem como disseminar o conhecimento a respeito 

desse fármaco em abrangente área de indicação. 
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MATERIAIS E MÉTODO 

 

Realizou-se um método de revisão que permite a 

inclusão de diversos delineamentos de pesquisas, abrangendo 

a literatura teórica, constituída por algumas etapas: 

identificação do questionamento, estabelecimento de critérios 

de inclusão/exclusão de artigos, definição das informações a 

serem extraídas dos artigos selecionados, análise das 

informações, interpretação dos resultados e apresentação da 

revisão.  

A coleta de dados seguiu a seguinte premissa: leitura 

exploratória de todo material selecionado para averiguar se 

seria de interesse do trabalho, leitura seletiva que é mais 

aprofundada das partes interessadas e registros das 

informações extraídas. A escolha das fontes forneceu as 

respostas adequadas para o problema proposto. Optou-se pela 

busca com o uso dos Descritores em Ciência da Saúde (DECS) 

os quais foram: Toxina Botulínica tipo A; dentista; ética. 

As bases de dados utilizadas para o levantamento 

bibliográfico foram a National Center for Biotechnology 

Information - National Library of Medicine (PubMed), a do 

Scientific Electronic Library Online (SciELO), do Educational 

Resources Information Center (ERIC), do Portal Periódicos 

(CAPES) e da Biblioteca Digital Brasileira de Teses e 

Dissertações (BDTD), site do Governo Federal e site do 

Conselho Federal de Odontologia do Brasil. 

Um critério para a escolha das referências foi a sua data 

de publicação, sendo considerados apenas os trabalhos mais 

relevantes dos últimos cinco anos. 
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A medida que a pesquisa avançou, os termos e palavras-

chave foram se tornando mais específicos em relação às 

demandas que surgiam para melhor adequação do trabalho. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

ÉTICA E LESGILAÇÃO 

É de suma importância que o profissional compreenda 

muito bem as leis que regulamentam o uso da Toxina Botulínica 

na Odontologia. 

A LEI FEDERAL Nº 5.081, DE 24 DE AGOSTO DE 1966, 

que Regula o exercício da Odontologia, em seu Art. 6º diz que 

Compete ao cirurgião-dentista: I - praticar todos os atos 

pertinentes a Odontologia, decorrentes de conhecimentos 

adquiridos em curso regular ou em cursos de pós-graduação; II 

- prescrever e aplicar especialidades farmacêuticas de uso 

interno e externo, indicadas em Odontologia. 

A presente Lei Federal prevê a aplicação de 

especialidades farmacêuticas pela Odontologia. A toxina 

botulínica e os preenchedores faciais, como o ácido hialurônico, 

são especialidades farmacêuticas. Desde 1966, o Cirrugião-

Dentista já deveria atuar na área da Harmonização Orofacial, 

porém uma interpretação superficial da Lei Federal 5.081, por 

tantos anos, mascarou a possibilidade e o dever do CD ampliar 

seu escopo de atuação, minimizando-a à área correspondente 

ao Sistema Estomatognático. 

Em 2005, a RESOLUÇÃO CFO 63/2005 indicou em seu 

Art. 4º que o exercício das atividades profissionais privativas do 

cirurgião-dentista só é permitido com a observância do disposto 

nas Leis 4.324, de 14/04/64 e 5.081, de 24/08/66, no Decreto 

n.º68.704, de 03/06/71; e, demais normas expedidas pelo 
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Conselho Federal de Odontologia. §1º. Compete ao cirurgião-

dentista: II - prescrever e aplicar especialidades farmacêuticas 

de uso interno e externo, indicadas em Odontologia. 

A partir de 2011, o Conselho Federal de Odontologia do 

Brasil passou a tratar sobre a utilização de toxina botulínica e 

preenchedores faciais através de notas, normativas e 

resoluções. 

A RESOLUÇÃO CFO 112/2011, em seu Art. 1º proibiu o 

uso do ácido hialurônico em procedimentos odontológicos até 

que se tivesse melhores comprovações científicas e 

reconhecimento da sua utilização na área odontológica e no  

Art. 2º proibiu o uso da toxina botulínica para fins 

exclusivamente estéticos e permitiu para uso terapêutico em 

procedimentos odontológicos. 

Essa resolução foi revogada, em 2014, pela 

RESOLUÇÃO CFO 145/2014, que em seus artigos a seguir 

descritos, dizem que Art. 1º Os artigos 1º e 2º da Resolução 

CFO-112/2011, de 02 de setembro de 2011, passaram a viger 

com as seguintes redações: “Art. 1º. Permitir o uso do ácido 

hialurônico em procedimentos odontológicos, com reconhecida 

comprovação científica; Art. 2º. O uso da toxina botulínica será 

permitido para uso terapêutico em procedimentos 

odontológicos e vedado, exclusivamente, para utilização em 

procedimentos estéticos.” 

A RESOLUÇÃO CFO 146/2014, em seu Art. 1°, dispôs 

que o  artigo 2º, da Resolução CFO-112 passou a viger com a 

seguinte redação:  “Art. 2º. O uso da toxina botulínica será 

permitido para procedimentos odontológicos e vedado para fins 

não odontológicos”. 

Em 2016, as Resoluções CFO 112/2011, 145/2014 e 

146/2014, referentes à utilização da toxina botulínica e 
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preenchedores faciais foram revogadas pela RESOLUÇÃO 

CFO-176/2016, que é descrita detalhadamente a seguir. 

RESOLUÇÃO CFO-176/2016 

O presidente do Conselho Federal de Odontologia, no 

uso de suas atribuições regimentais, considerando deliberação 

unânime, do plenário do CFO, na 2ª sessão, da CCLXXII 

reunião ordinária, realizada em 1º de setembro de 2016, 

Considerando que a Lei nº 5.081, de 24/08/1966, reza 

em seu artigo 6°, que compete ao cirurgião-dentista: I - praticar 

todos os atos pertinentes à Odontologia, decorrentes de 

conhecimentos adquiridos em curso regular ou em cursos de 

pós-graduação; II - prescrever e aplicar especialidades 

farmacêuticas de uso interno e externo, indicadas em 

Odontologia; 

Considerando que o Código de Ética Odontológica em 

seu artigo 2°, dispõe que a Odontologia é uma profissão que se 

exerce em benefício da saúde do ser humano e da coletividade 

sem discriminação de qualquer forma ou pretexto; 

Considerando que o Código de Ética Odontológica em 

seu artigo 5°, estabelece dentre os direitos fundamentais do 

cirurgião-dentista: I - diagnosticar, planejar e executar 

tratamentos, com liberdade de convicção, nos limites de suas 

atribuições, observados o estado atual da Ciência e sua 

dignidade profissional; 

Considerando que o Código de Ética Odontológica em 

seu artigo 9°, estatui como dever fundamental do cirurgião-

dentista: VI - manter atualizados os conhecimentos 

profissionais técnicos, científicos e culturais necessários ao 

pleno desempenho do exercício profissional; 

Considerando que a Organização Mundial de Saúde 

(OMS) define a saúde como “um estado de completo bem-estar 
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físico, mental e social e não somente ausência de afecções e 

enfermidades”; 

Considerando que a principal referência sobre a área de 

atuação anatômica do cirurgião-dentista é superiormente ao 

osso hioide (Resolução CFO-100/2010); 

Considerando que o cirurgião-dentista atua também na 

face (artigos 41, 42, 53, 54, 59, 60, 62, 73, 74, 77, 78, 81 e 82 

da Consolidação das Normas para Procedimentos nos 

Conselhos de Odontologia, aprovada pela Resolução CFO-

63/2005) e em estética (artigos 43, 48, 52, 74, 81 e 83 da 

Consolidação das Normas para Procedimentos nos Conselhos 

de Odontologia, aprovada pela Resolução CFO 63/2005); 

Considerando que a pele (epiderme e derme) é parte 

constituinte da face, que o cirurgião-dentista sempre atuou 

nesta área anatômica, como em procedimentos de drenagens 

de abscessos, incisões, remoções de lesões e suturas extra-

orais, citando exemplos mais comuns; 

Considerando que a especialidade odontológica de 

Acupuntura (Resolução CFO-160/2015) atua na pele, tecidos 

subcutâneos e músculos; 

Considerando que não existe legislação que proíba o 

cirurgião-dentista de realizar procedimentos estéticos na face, 

salvo os procedimentos contidos na Resolução CFO100/2010; 

Considerando que tanto as aplicações de toxina 

botulínica como as de preenchedores faciais não são 

considerados procedimentos cirúrgicos; 

Considerando que, por razões imunológicas, a toxina 

botulínica deve ser aplicada em toda face em uma única sessão 

e que, separar a face em aplicações permitidas e proibidas trará 

enormes dificuldades técnicas, além de transtornos ao 

paciente; 
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Considerando que o cirurgião-dentista atua na 

harmonização da face (artigo 73, da Consolidação das Normas 

para Procedimentos nos Conselhos de Odontologia, aprovada 

pela Resolução CFO-63/2005); 

Considerando o parecer exarado pela Comissão 

Especial, designada para elaborar estudo sobre a modificação 

da atual resolução sobre toxina botulínica e preenchedores 

faciais na Odontologia, nomeada pela Portaria CFO-SEC-

49/2016; 

RESOLVE: 

Art. 1º. Autorizar a utilização da toxina botulínica e dos 

preenchedores faciais pelo cirurgião-dentista, para fins 

terapêuticos funcionais e/ou estéticos, desde que não extrapole 

sua área anatômica de atuação. 

 

§ 1º. A área anatômica de atuação clínico-cirúrgica do 

cirurgião-dentista é superiormente ao osso hioide, até o limite 

do ponto násio (ossos próprios de nariz) e anteriormente ao 

tragus, abrangendo estruturas anexas e afins. 

 

§ 2º. Para os casos de procedimentos não cirúrgicos, de 

finalidade estética de harmonização facial em sua amplitude, 

inclui-se também o terço superior da face. 

 

Art. 2º. Revogar as Resoluções CFO-112, de 

02/09/2011, publicada no D.O.U., Seção 1, página 233, em 

05/09/2011, alterada pela Resolução CFO-145, de 27/03/2014, 

publicada no D.O.U., Seção 1, página 174, em 14/04/2014 e 

CFO-146, de 16/04/2014, publicada no D.O.U., Seção I, página 

116, em 06/05/2014. 
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A partir dessa permissão quanto à utilização da toxina 

botulínica para fins estéticos, a Medicina, a Sociedade 

Brasileira de Dermatologia, a Sociedade Brasileira de Cirurgia 

Plástica interpuseram processos judiciais a fim de impedir a 

atuação do Cirurgião-Dentista na área da harmonização facial. 

Em 2019, o Conselho Federal de Odontologia, através 

da RESOLUÇÃO CFO 198/2019, reconheceu a Harmonização 

Orofacial como especialidade odontológica e a definiu em seu 

Art. 2º como sendo um conjunto de procedimentos realizados 

pelo cirurgião-dentista em sua área de atuação, responsáveis 

pelo equilíbrio estético e funcional da face. 

Embora o uso odontológico da toxina botulínica tipo A 

seja lícito e seguro, o profissional deve esclarecer ao paciente 

quanto ao uso, aos cuidados e efeitos adversos inerentes ao 

tratamento, alternativas de tratamento e prognóstico esperado 

de forma clara e completa. Tais informações devem ser 

transmitidas ao paciente por meio do Termo de Consentimento 

Livre e Esclarecido. Sua obrigatoriedade ética e legal direta 

estácontida na Resolução CFO 118/2012 (Código de Ética 

Odontológica), na Lei 8.078/1990 (Código de Defesa do 

Consumidor), indiretamente no Art. 5º da Constituição Federal 

de 1988 e na Convenção Americana de Direitos Humanos 

(1969), da qual o Brasil é signatário desde 1992 (BARBOSA, 

BARBOSA, 2017) 

O Cirurgião-dentista deve ter conhecimento claro e 

preciso da anatomia da região de cabeça e pescoço, bem como 

a respeito da toxina botulínica tipo A, incluindo mecanismo de 

ação, indicações, limitações, contra-indicações; manipulação e 

dosagem, antigenicidade, deve fazer adequada avaliação do 

paciente para indicar os protocolos corretos, considerando as 
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individualidades de cada paciente; dominar as possíveis 

intercorrências, sabendo como evita-las e revertê-las. 

 

TOXINA BOTULÍNICA TIPO A 

 

Importantes medicamentos contribuíram com a evolução 

das ciências da saúde, dentre os quais se destaca a Toxina 

Botulínica, por modificar a evolução de doenças e modular o 

processo fisiológico do envelhecimento. 

O desenvolvimento da toxina botulínica com finalidade 

clínica iniciou-se, na década de 60, com Alan b Scott, para 

tratamento do estrabismo, pois nem sempre as cirurgias 

apresentavam resultados satisfatórios (SCOTT et al, 1985; 

SCOTT, KRAFT, 1985).  

Demonstrou-se que sua aplicação intramuscular 

localizada em pequenas doses seria capaz de produzir uma 

paralisia duradoura, porém reversível no músculo injetado. 

Essa propriedade vem sendo estudada exaustivamente e o 

desenvolvimento de preparações comerciais seguras ampliou 

seu uso de forma terapêutica e cosmética (AYRES, 

SANDOVAL, 2016). 

No Brasil, a ANVISA aprovou as marcas comerciais para 

a toxina botulínica tipo A: BOTOX (Allergan, EUA) e MYOBLOC, 

em 2000; DYSPORT, em 2001; PROSIGNE, em 2003, 

XEOMIN, em 2010; e BOTULIFT, em 2013 (BARBOSA, 

BARBOSA, 2017). 

O uso da toxina botulínica tipo A, através de uma técnica 

minimamente invasiva, tornou-se um dos procedimentos 

injetáveis mais populares do mundo. Sua aplicação mostrou 

que, quando injetada por via intramuscular, essa toxina vai ligar-

se aos receptores terminais encontrados nos nervos motores. 
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Isso gera um bloqueio na condução neuromuscular ao entrar 

nos terminais nervosos, inibindo a recepção da acetilcolina, 

produzindo paralisia muscular localizada, por degeneração 

química temporária e inibição competitiva de forma dose-

dependente. A ação da neurotoxina não atinge o Sistema 

Nervoso Central (SNC), não há bloqueio da liberação da 

acetilcolina, tornando o processo reversível e replicável pela 

quantidade de vezes necessária ao longo dos anos. 

Atualmente tem-se cultuado de forma intensa a 

prevenção dos sinais do envelhecimento e a preservação da 

beleza, o que representa uma questão de saúde e qualidade de 

vida. O bem-estar psicológico e físico ao modular o processo 

fisiológico do envelhecimento é de suma importância e 

repercute em toda a vida do indivíduo, elevando inclusive sua 

autoestima, seu humor e fortalecendo as relações sociais e 

profissionais. 

A Toxina Botulínica Tipo “A” é muito eficaz no campo da 

cosmiatria, atuando na estética, sendo utilizada para 

modulação do processo de envelhecimento, tratando rugas 

dinâmicas e estáticas, por sua capacidade de controlar e 

equilibrar a hiperatividade muscular, através de técnica não-

invasiva e não-cirúrgica (BARROSA, 2018). 

Em relação ao equilíbrio funcional da face, muitas das 

disfunções da Articulação Têmporo-Mandibular (ATM), 

Desordens Musculares, Desordens Neuromusculares, Dor 

Miofascial, Cefaleias, Dores Neuropáticas e Odontalgias, 

hábitos parafuncionais e sialorréia são tratados através 

utilização de toxina botulínica. 

Procedimentos como carga imediata em reabilitações 

protéticas, protocolos de implante dentário e enxertos podem 

ter indicação adicional de uso da toxina botulínica. Ao se 
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confeccionar um protocolo ou reabilitações protéticas extensas 

com perda de dimensão vertical de oclusão, um inconveniente 

constante ao longo do tratamento é o controle da força de 

mordida dos pacientes durante e após a reabilitação, que pode 

ser feito com uso da toxina botulínica tipo A.  

Desse mesmo modo ocorre em reabilitações alteradas 

que ocasionam desde desconforto neuromuscular, hipertrofia 

muscular e alteração facial até outras sintomatologias que 

tardam, em média, 90 dias para se reequilibrar e adequar à 

nova condição oclusal, condição essa que pode ser tratada 

eficazmente com uso da toxina botulínica. Problema similar 

encontra-se em pacientes bruxistas, apertadores dentais e 

portadores de má-oclusão. Por esse motivo, nos tratamentos 

reabilitadores, a toxina botulínica pode ser forte aliada na busca 

pelo equilíbrio muscular, pois o paciente passa a ter controle da 

força oclusal, possibilitando uma proteção da reabilitação 

orofacial e até a adequação da nova dimensão oclusal 

(BARBOSA, BARBOSA, 2017). 

A Toxina Botulínica Tipo “A” ameniza o sorriso gengival, 

situação que pode influenciar a autoestima e o relacionamento 

social do indivíduo (PEDRON, 2014). 

Em meio às dezenas de novas técnicas com objetivo 

terapêutico e cosmético, dificilmente surgirá outra tão útil, não 

invasiva e segura, quanto a toxina botulínica. Contudo apesar 

de apresentar alta margem de segurança, a utilização da toxina 

botulínica pode levar a efeitos adversos, associados ou não à 

denervação química (ZAGUI, MATAYOSHI, MOURA, 2008). 

Estes efeitos se apresentam de forma moderada e 

transitória e com baixa frequência, segundo a maioria dos 

trabalhos publicados, embora poucos destes enfatizem e 
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caracterizem a ocorrência dos efeitos adversos (COTÉ et al, 

2005). 

Dentre as complicações, pode haver ptose palpebral, 

edema, eritema e muitas outras, que derivam de erros ligados 

ao produto e/ou à técnica de injeção (SORENSEN; URMAN, 

2015). Sua técnica de aplicação relativamente usual requer 

cuidados imprescindíveis tanto no âmbito da avaliação clínica, 

diluição e habilidade do profissional (BARBOSA, BARBOSA, 

2017). 

 

CONCLUSÕES  

 

Com base nos resultados das pesquisas aqui 

registrados, foi possível concluir que: 

-O Cirurgião-Dentista está legal e eticamente apto a 

utilizar a toxina botulínica tipo A em procedimentos terapêuticos 

e estéticos em sua área anatômica de atuação; 

-A toxina Botulínica Tipo A é eficaz em modificar a 

evolução de doenças e modular o processo fisiológico do 

envelhecimento. 
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