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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. 



 
 

SUMÁRIO 

PERIODONTIA ______________________________________________ 18 

CAPÍTULO 1 ________________________________________________ 19 

ANÁLISE DA MMP-8 E TIMP-1 COMO BIOMARCADORES DA DOENÇA 

PERIODONTAL EM PACIENTES COM DIABETES TIPO II _______________ 19 

CAPÍTULO 2 ________________________________________________ 39 

A SALIVA HUMANA COMO FERRAMENTA DIAGNÓSTICA DA DOENÇA 

PERIODONTAL: UMA REVISÃO DE LITERATURA ____________________ 39 

CAPÍTULO 3 ________________________________________________ 55 

ALTERAÇÕES PERIODONTAIS NO PERÍODO GESTACIONAL ___________ 55 

CAPÍTULO 4 ________________________________________________ 75 

AUMENTO DA MUCOSA CERATINIZADA ATRAVÉS DO ENXERTO GENGIVAL 

LIVRE: RELATO DE UM CASO CLÍNICO COM RECESSÃO GENGIVAL CLASSE III 

DE MILLER _________________________________________________ 75 

CAPÍTULO 5 ________________________________________________ 96 

AUMENTO DE MUCOSA CERATINIZADA UTILIZANDO ENXERTO GENGIVAL 

LIVRE: RELATO DE CASO CLÍNICO _______________________________ 96 

CAPÍTULO 6 _______________________________________________ 112 

DIABETES MELLITUS TIPO 2 E ALTERAÇÕES PERIODONTAIS: UMA 

ATUALIZAÇÃO _____________________________________________ 112 

CAPÍTULO 7 _______________________________________________ 129 

file:///D:/2019/bonecas%202020/aguardando%20isbn/publicar/ODONTO%202%20%202020.docx%23_Toc44403005


 
 

EFICÁCIA DA LASERTERAPIA E DA TERAPIA FOTODINÂMICA COMO 

COADJUVANTE AO TRATAMENTO DA DOENÇA PERIODONTAL E CONTROLE 

DO DIABETES ______________________________________________ 129 

CAPÍTULO 8 _______________________________________________ 148 

ESTRESSE OXIDATIVO E BIOMARCADORES DA INFLAMAÇÃO NA SALIVA DE 

PACIENTES COM PERIODONTITE – REVISÃO DE LITERATURA ________ 148 

CAPÍTULO 9 _______________________________________________ 169 

INFLUÊNCIA DA INCISÃO CIRÚRGICA PARA EXODONTIA DE TERCEIRO 

MOLAR NA SAÚDE PERIODONTAL DO SEGUNDO MOLAR ADJACENTE – 

REVISÃO DE LITERATURA _______________________________________ 169 

CAPÍTULO 10 ______________________________________________ 189 

PERIODONTITE CRÔNICA E DOENÇA DE ALZHEIMER: UMA BREVE REVISÃO 

SOB A PERSPECTIVA DA INFLUÊNCIA OU DA CAUSALIDADE MEDIADA POR 

METABÓLITOS E PATÓGENOS _________________________________ 189 

CAPÍTULO 11 ______________________________________________ 207 

PROPRIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS DE BIOMATERIAIS APLICADOS NA 

REGENERAÇÃO TECIDUAL GUIADA _____________________________ 207 

CAPÍTULO 12 ______________________________________________ 224 

SORRISO GENGIVAL ASSOCIADO À ERUPÇÃO PASSIVA ALTERADA: RELATO 

DE CASO __________________________________________________ 224 

CAPÍTULO 13 ______________________________________________ 242 

TERAPIA FOTODINÂMICA COMO TRATAMENTO ADJUVANTE DA DOENÇA 

PERIODONTAL: UMA REVISÃO DA LITERATURA __________________ 242 

CAPÍTULO 14 ______________________________________________ 259 



 
 

ESTUDO IN VITRO DA MICROINFILTRAÇÃO BACTERIANA EM MATERIAIS 

RESTAURADORES PROVISÓRIOS ______________________________ 259 

CAPÍTULO 15 ______________________________________________ 278 

EFICÁCIA DA ACUPUNTURA E LASERTERAPIA SOBRE À DOR DE ORIGEM 

ENDODÔNTICA ____________________________________________ 278 

CAPÍTULO 16 ______________________________________________ 298 

O USO DE SISTEMA OSCILATÓRIO DE ÚLTIMA GERAÇÃO NO TRATAMENTO 

DE CANAIS CURVOS E ATRÉSICOS: UM RELATO DE CASO ___________ 298 

CAPÍTULO 17 ______________________________________________ 315 

TRATAMENTO ENDODÔNTICO EM PACIENTES ONCOLÓGICOS _______ 315 

ORTODONTIA _____________________________________________ 331 

CAPÍTULO 18 ______________________________________________ 332 

ASSOCIAÇÃO ENTRE ALEITAMENTO MATERNO E FORMAÇÃO DE MÁS 

OCLUSÕES ________________________________________________ 332 

CAPÍTULO 19 ______________________________________________ 351 

AVALIAÇÃO CEFALOMÉTRICA EM PACIENTE CLASSE II ESQUELÉTICA 

TRATADO COM APARELHO EXTRABUCAL DE TRAÇÃO CERVICAL: RELATO DE 

2 CASOS CLÍNICOS __________________________________________ 351 

CAPÍTULO 20 ______________________________________________ 375 

INFLUÊNCIA DOS HÁBITOS BUCAIS DELETÉRIOS NA QUALIDADE DE VIDA DA 

CRIANÇA _________________________________________________ 375 

CAPÍTULO 21 ______________________________________________ 393 

file:///D:/2019/bonecas%202020/aguardando%20isbn/publicar/ODONTO%202%20%202020.docx%23_Toc44403040


 
 

ORTODONTIA INTERCEPTATIVA NA CORREÇÃO DE MORDIDA CRUZADA 

ANTERIOR: RELATO DE CASO _________________________________ 393 

CAPÍTULO 22 ______________________________________________ 410 

RECURSOS ALTERNATIVOS PARA DESCRUZAR MORDIDA ANTERIOR EM 

PACIENTE COM MÁ OCLUSÃO DE CLASSE III: RELATO DE CASO _______ 410 

CAPÍTULO 23 ______________________________________________ 427 

TRATAMENTO INTERCEPTATIVO COM APARELHO PLANO INCLINADO FIXO 

(PIF): RELATO DE CASO ______________________________________ 427 

CAPÍTULO 24 ______________________________________________ 443 

TRATAMENTO ORTOPÉDICO DA MÁ OCLUSÃO CLASSE II COM APARELHO 

EXTRABUCAL: RELATO DE CASO _______________________________ 443 

CAPÍTULO 25 ______________________________________________ 458 

TRATAMENTO ORTOPÉDICO FACIAL COM USO DO SPLINT MAXILAR DE 

THUROW MODIFICADO: RELATO DE CASO. ______________________ 458 

CIRURGIA E PATOLOGIA _____________________________________ 474 

CAPÍTULO 26 ______________________________________________ 475 

ALTERAÇÕES BUCAIS PRESENTES EM PACIENTES SUBMETIDOS A 

QUIMIOTERAPIA E RADIOTERAPIA: REVISÃO DA LITERATURA _______ 475 

CAPÍTULO 27 ______________________________________________ 496 

ANTIBIOTICOTERAPIA COMO AUXILIAR NO TRATAMENTO DE MORDIDA 

CANINA: RELATO DE CASO ___________________________________ 496 

CAPÍTULO 28 ______________________________________________ 511 

file:///D:/2019/bonecas%202020/aguardando%20isbn/publicar/ODONTO%202%20%202020.docx%23_Toc44403057


 
 

AVALIAÇÃO DAS REPERCUSSÕES CLÍNICAS APÓS ALTERAÇÕES NO VOLUME 

ORBITÁRIO PÓS TRAUMA: UMA REVISÃO INTEGRATIVA ___________ 511 

CAPITULO 29 ______________________________________________ 529 

EFEITOS DO USO DE CONTRACEPTIVOS ORAIS E DO TABAGISMO SOBRE O 

DESENVOLVIMENTO DE TROMBOSE EM MULHERES _______________ 529 

CAPÍTULO 30 ______________________________________________ 551 

FRATURA COMINUTIVA EM MANDÍBULA POR DISPARO ACIDENTAL DE 

ARMA DE FOGO: UM RELATO DE CASO _________________________ 551 

CAPÍTULO 31 ______________________________________________ 567 

FRATURA DO COMPLEXO ZIGOMÁTICO – MAXILAR DEVIDO A UM 

ACIDENTE DESPORTIVO: UM RELATO DE CASO ___________________ 567 

CAPÍTULO 32 ______________________________________________ 583 

FRATURAS DO CÔNDILO MANDIBULAR: REVISÃO DE LITERATURA ___ 583 

CAPÍTULO 33 ______________________________________________ 599 

HISTÓRICO, DIAGNÓSTICO, ESTADIAMENTO E PROTOCOLO DE 

TRATAMENTO DA OSTEONECROSE DOS MAXILARES INDUZIDA POR 

MEDICAMENTOS: UMA REVISÃO DA LITERATURA ________________ 599 

CAPÍTULO 34 ______________________________________________ 621 

INFLUÊNCIA DA CIRURGIA ORTOGNATICA NO TRATAMENTO DA 

SÍNDROMES DA APNEIA DO SONO: UMA REVISÃO DE LITERATURA ___ 621 

CAPÍTULO 35 ______________________________________________ 642 

ODONTOMA: REVISÃO DE LITERATURA E RELATO DE CASOS ________ 642 

CAPÍTULO 36 ______________________________________________ 661 

PLACAS BIORREABSORVÍVEIS EM CIRURGIAS MAXILOFACIAIS _______ 661 

CAPÍTULO 37 ______________________________________________ 681 



 
 

TENOTOMIA OU TENODESE PARA LESÃO DO TENDÃO DA CABEÇA LONGA 

DO BICEPS BRAQUIAL _______________________________________ 681 

CAPÍTULO 38 ______________________________________________ 702 

TRATAMENTO DE FIBROMA OSSIFICANTE CENTRAL E REABILITAÇÃO POR 

MEIO DE IMPLANTES OSSEOINTEGRADOS: RELATO DE CASO ________ 702 

CIRURGIA ORAL MENOR _____________________________________ 718 

CAPÍTULO 39 ______________________________________________ 719 

A EFICÁCIA DO USO DA CLOREXIDINA NA PREVENÇÃO DA OSTEÍTE 

ALVEOLAR APÓS EXODONTIA DE TERCEIROS MOLARES ____________ 719 

CAPÍTULO 40 ______________________________________________ 735 

ALTERNATIVAS ATUAIS PARA PRESERVAÇÃO ALVEOLAR APÓS 

EXODONTIA. ______________________________________________ 735 

CAPÍTULO 41 ______________________________________________ 753 

FRATURA EM MANDÍBULA ASSOCIADA A REMORÇÃO CIRURGICA DE 

TERCEIRO MOLAR – RELATO DE CASO __________________________ 753 

CAPÍTULO 42 ______________________________________________ 769 

O USO DE L-PRF EM PROSERVAÇÃO APÓS EXTRAÇÕES DENTÁRIAS: UMA 

ODONTOLOGIA REGENERATIVA _______________________________ 769 

LASERTERAPIA _____________________________________________ 788 

CAPÍTULO 43 ______________________________________________ 789 

A TÉCNICA DE SUBCISÃO E O MECANISMO DE AÇÃO DO LED VERMELHO NA 

VOLUMERIZAÇÃO DO TERÇO MÉDIO FACIAL. ____________________ 789 

file:///D:/2019/bonecas%202020/aguardando%20isbn/publicar/ODONTO%202%20%202020.docx%23_Toc44403084
file:///D:/2019/bonecas%202020/aguardando%20isbn/publicar/ODONTO%202%20%202020.docx%23_Toc44403093


 
 

CAPÍTULO 44 ______________________________________________ 808 

EFEITOS DA TERAPIA COM LASER DE BAIXA POTÊNCIA (TLBI) NO 

TRATAMENTO DA SÍNDROME DA ARDÊNCIA BUCAL (SAB) __________ 808 

CAPÍTULO 45 ______________________________________________ 827 

LASER DE ALTA POTÊNCIA E ESCLEROTERAPIA PARA TRATAMENTO DE 

LINFANGIOMA ORAL: REVISÃO DE LITERATURA __________________ 827 

CAPÍTULO 46 ______________________________________________ 845 

USO DO LASER DE BAIXA POTÊNCIA PARA TRATAMENTO DA NEURALGIA 

TRIGEMINAL ______________________________________________ 845 

PRÓTESE E OCLUSÃO _______________________________________ 863 

CAPÍTULO 47 ______________________________________________ 864 

ABORDAGEM INTERDISCIPLINAR NA REABILITAÇÃO PROTÉTICA _____ 864 

CAPÍTULO 48 ______________________________________________ 881 

AÇÃO DA SALIVA SOB DISPOSITIVOS INTRAORAIS CONFECCIONADOS EM 

RESINA ACRÍLICA: REVISÃO INTEGRATIVA _______________________ 881 

CAPÍTULO 49 ______________________________________________ 897 

INFLUÊNCIA DA POSTURA NO PORTADOR DA DISFUNÇÃO 

TEMPOROMANDIBULAR: REVISÃO INTEGRATIVA _________________ 897 

CAPÍTULO 50 ______________________________________________ 919 

O USO DO MOCKUP PARA PLANEJAMENTO E PREVISIBILIDADE DE 

RESULTADO. ______________________________________________ 919 

CAPÍTULO 51 ______________________________________________ 933 

REABILITAÇÃO ESTÉTICA COM LAMINADOS E COROAS CERÂMICAS __ 933 

file:///D:/2019/bonecas%202020/aguardando%20isbn/publicar/ODONTO%202%20%202020.docx%23_Toc44403102


 
 

CAPÍTULO 52 ______________________________________________ 949 

TERMOGRAFIA NO DIAGNÓSTICO DA DISFUNÇÃO TEMPOROMANDIBULAR

 _________________________________________________________ 949 

CAPÍTULO 53 ______________________________________________ 968 

UTILIZAÇÃO DE AGENTES QUÍMICOS INTRA-ARTICULARES NO 

TRATAMENTO DA DISFUNÇÃO TEMPOROMANDIBULAR ___________ 968 

IMPLANTODONTIA _________________________________________ 988 

CAPÍTULO 54 ______________________________________________ 989 

O USO DA TERAPIA FOTODINÂMICA E DA LASERTERAPIA NO TRATAMENTO 

DA MUCOSITE PERI-IMPLANTAR E PERI-IMPLANTITE ______________ 989 

CAPÍTULO 55 _____________________________________________ 1007 

RELAÇÃO ENTRE REABILITAÇÃO COM IMPLANTES DENTÁRIOS E 

OSTEONECROSE DOS MAXILARES ASSOCIADA A MEDICAMENTOS __ 1007 

ODONTOGERIATRIA _______________________________________ 1027 

CAPÍTULO 56 _____________________________________________ 1028 

AVALIAÇÃO DAS MANIFESTAÇÕES BUCAIS DECORRENTE DAS INTERAÇÕES 

FARMACOLÓGICAS EM PACIENTES IDOSOS _____________________ 1028 

CAPÍTULO 57 _____________________________________________ 1053 

ODONTOLOGIA RESTAURADORA DOMICILIAR EM IDOSO COM 

ALZHEIMER: RELATO DE CASO. _______________________________ 1053 

CAPÍTULO 58 _____________________________________________ 1074 

file:///D:/2019/bonecas%202020/aguardando%20isbn/publicar/ODONTO%202%20%202020.docx%23_Toc44403117
file:///D:/2019/bonecas%202020/aguardando%20isbn/publicar/ODONTO%202%20%202020.docx%23_Toc44403122


 
 

PREVALÊNCIA DE LESÕES BUCAIS EM PACIENTES GERIÁTRICOS ATENDIDOS 

NO SERVIÇO DE ESTOMATOLOGIA ____________________________ 1074 

CAPÍTULO 59 _____________________________________________ 1092 

CONDIÇÃO DE SAÚDE BUCAL DE PACIENTES INTERNADOS NO HOSPITAL 

UNIVERSITÁRIO ONOFRE LOPES EM NATAL/RN. _________________ 1092 

CAPÍTULO 60 _____________________________________________ 1113 

RELAÇÃO ENTRE PNEUMONIA ASSOCIADA À VENTILAÇÃO MÊCANICA E 

CUIDADOS BUCAIS: REVISÃO DE LITERATURA ___________________ 1113 

CAPÍTULO 61 _____________________________________________ 1133 

ANÁLISE BIBLIOMÉTRICA DOS LIVROS DE ODONTOLOGIA PUBLICADOS NO 

CONGRESSO INTERNACIOANAL DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE ______ 1133 

CAPÍTULO 62 _____________________________________________ 1151 

HIPOMINERALIZAÇÃO MOLAR-INCISIVO E SUAS REPERCUSSÕES CLÍNICAS: 

REVISÃO DE LITERATURA ___________________________________ 1151 

CIRURGIA ________________________________________________ 1170 

CAPÍTULO 63 _____________________________________________ 1171 

CIRURGIA GUIADA E PLANEJAMENTO REVERSO NA IMPLANTODONTIA: 

REVISÃO SISTEMÁTICA DA LITERATURA ________________________ 1171 

ODONTOLOGIA ___________________________________________ 1190 

CAPÍTULO 64 _____________________________________________ 1192 

UM ESTUDO SOBRE FISSURAS OROFACIAIS _____________________ 1192 

 

file:///D:/2019/bonecas%202020/aguardando%20isbn/publicar/ODONTO%202%20%202020.docx%23_Toc44403137
file:///D:/2019/bonecas%202020/aguardando%20isbn/publicar/ODONTO%202%20%202020.docx%23_Toc44403140


 

18 
 

 

 

 

 

PERIODONTIA 



ANÁLISE DA MMP-8 E TIMP-1 COMO BIOMARCADORES DA DOENÇA 

PERIODONTAL EM PACIENTES COM DIABETES TIPO II 

 

19 
 

CAPÍTULO 1 
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Dennys Ramon de Melo Fernandes Almeida1,3 
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RESUMO: A doença periodontal desenvolve-se em decorrência 
de um distúrbio na microbiota oral que resulta na resposta 
imune do hospedeiro, afetando assim o periodonto de proteção 
e suporte. A diabetes é um fator de risco para periodontite, 
assim como, a periodontite pode desregular o índice glicêmico. 
Torna-se necessário o desenvolvimento de mecanismos 
capazes de detectar a atividade da doença periodontal no 
momento do diagnóstico clínico, assim como mensurar a 
resposta do tecido ao procedimento terapêutico, evitando assim 
o avanço da doença periodontal e o desenvolvimento de 
complicações sistêmicas. A degradação do tecido periodontal é 
induzido principalmente por enzimas liberadas no processo 
inflamatório, com destaque para as metaloproteinases da matriz 
extracelular (MMPs). A atividade das MMPs é coordenada pelos 
inibidores das metaloproteinases (TIMPs), sendo estes 
importantes na regulação do processo de remodelação da 



ANÁLISE DA MMP-8 E TIMP-1 COMO BIOMARCADORES DA DOENÇA 

PERIODONTAL EM PACIENTES COM DIABETES TIPO II 

 

20 
 

matriz extracelular. O objetivo deste estudo foi avaliar, através 
de uma revisão de literatura, os níveis de MMP-8 e TIMP-1 no 
fluido salivar e fluido crevicular gengival de pacientes com 
diabetes tipo II diagnosticados com doença periodontal, 
analisando sua validade como um possível biomarcador na 
análise da atividade/estágio da doença periodontal.  Os níveis 
das MMPs e TIMPs podem ser utilizadas como marcadores da 
atividade da doença periodontal em pacientes com diabetes tipo 
II, podendo ser uma importante ferramento para o profissional 
no tratamento da doença. 
Palavras-chave: Periodontia. Biomarcadores. Prognóstico. 
 
INTRODUÇÃO 

 

A doença periodontal (DP) desenvolve-se em 

decorrência de um distúrbio na microbiota oral que resulta na 

resposta imune do hospedeiro, afetando assim o periodonto de 

proteção e suporte (SALMINEN et al., 2014). Doenças 

sistêmicas, fatores ambientais e comportamentais são 

considerados moduladores dessa enfermidade (LEPPILAHTI et 

al., 2014). 

A diabetes é um fator de risco para periodontite, assim 

como, a periodontite pode desregular o índice glicêmico (DE 

MORAIS et al., 2018a). Estudos demonstram que a periodontite 

crônica foi associada a um aumento da hemoglobina glicada em 

pacientes com diabetes tipo II (JAVED et al., 2014; MOHAMED 

et al., 2016; DE MORAIS, 2018a). Além disso, é evidenciado 

aumento das complicações crônicas ocasionadas pela diabetes 

em pacientes com periodontite (KULICZKOWSKI et al., 2017).  

Torna-se necessário o desenvolvimento de mecanismos 

capazes de detectar a atividade da doença periodontal no 

momento do diagnóstico clínico, assim como mensurar a 
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resposta do tecido ao procedimento terapêutico, evitando assim 

o avanço da doença periodontal e o desenvolvimento de 

complicações sistêmicas (SORSA et al., 2016; HEIKKINEN et 

al., 2017). Portanto, estudos relacionados a análise de 

possíveis biomarcadores da doença periodontal são 

fundamentais na busca do controle do processo inflamatório e 

tratamento mais eficaz da condição patológica.      

O processo de degradação do tecido periodontal é 

induzido principalmente por enzimas liberadas no processo 

inflamatório, com destaque para as metaloproteinases da matriz 

extracelular (MMPs), que compreendem um grupo de enzimas 

endógenas que apresentam importante papel tanto em 

processos fisiológicos quanto patológicos, atuando na 

remodelação e degradação da matriz extracelular (MEC) (DE 

MORAIS et al., 2018b). 

A MMP-8 tem sido apontada como a principal 

metaloproteinase envolvida na progressão da doença 

periodontal, estando presente em elevados níveis no fluido 

crevicular gengival (FCG) e fluido salivar (FS) (JOHNSON et al., 

2016). A MMP-8 é secretada por diversas células inflamatórias 

na DP como neutrófilos e macrófagos, assim como é um 

componente dos constituintes da saliva humana. A elevada 

concentração de MMP-8 está associada à destruição tecidual 

(DE MORAIS et al., 2018b).  

A atividade das MMPs é coordenada pelos inibidores das 

metaloproteinases (TIMPs), sendo estes importantes na 

regulação do processo de remodelação da MEC, inibindo o 

papel das MMPs (RANGBULLA et al., 2017).  

 Apesar dos avanços relacionados a análise da MMP-8 

como um biomarcador da doença periodontal, ainda são 
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escassos os estudos que avaliaram seu papel em pacientes 

também diagnosticados com diabetes tipo II (JAVED et al., 

2014; GUPTA et al., 2015b; MOHAMED et al., 2016).  

 Levando em consideração o descrito anteriormente, o 

objetivo deste estudo foi avaliar, através de uma revisão de 

literatura, os níveis de MMP-8 e TIMP-1 no fluido salivar e fluido 

crevicular gengival de pacientes com diabetes tipo II 

diagnosticados com doença periodontal, analisando sua 

validade como um possível biomarcador na análise da 

atividade/estágio da doença periodontal. 

 

MATERIAIS E MÉTODO 

 

A revisão de literatura realizada consiste de trabalhos 

científicos publicados nos últimos 5 anos, 2014 a 2019, assim 

como estudos anteriores considerados de fundamental 

importância para o tema em estudo. Foi utilizado as bases de 

dados PubMed/Mediline, Scopus, Science Direct, Scielo e um 

levantamento bibliográfico em livros e outras bases científica. 

Os idiomas pesquisados foram inglês, espanhol e 

português. As palavras chaves utilizadas na busca foram: 

Doença Periodontal, Diabetes, Diabetes mellitus do tipo 2, 

Metaloproteinases da Matriz, inibidores teciduais de 

metaloproteinases, assim como seus sinônimos e 

correspondentes na língua inglesa e espanhola. Na busca, 

foram utilizadas diferentes combinações entre os descritores 

com o objetivo ampliar os resultados obtidos. 

Todos os estudos cujos títulos ou resumos foram 

julgados pertinentes ao tema em estudo foram obtidos na 
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íntegra e analisados por completo, enfim os artigos analisados 

e selecionados foram incluídos na revisão de literatura. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

A doença periodontal pode ser definida como um 

conjunto de desordens de natureza inflamatória e origem 

infecciosa que afetam os tecidos de proteção e sustentação dos 

dentes. Estão incluídos neste grupo uma vasta gama de 

doenças, sendo que as formas mais comuns são a gengivite e 

a periodontite crônica e agressiva (SAPNA et al., 2014).  

A gengivite, considerada a forma mais leve e inicial da 

doença periodontal, não afeta as estruturas de suporte dos 

dentes e é reversível, apresentando alta prevalência na 

população mundial (HEIKKINEN et al., 2016). A periodontite 

resulta na perda de tecido conjuntivo e de suporte ósseo, e é 

uma das principais causas da perda de dentes em adultos 

(WANG et al., 2014; MOHAMED et al., 2016). Embora o 

processo infeccioso seja necessário para o início da doença, a 

resposta inflamatória do hospedeiro determina a extensão e 

severidade da destruição tecidual (SALMINEN et al., 2014). 

Bastos et al. (2017) chama a atenção para o fato de que, 

segundo a hipótese da placa específica, a patogenicidade do 

biofilme dentário depende da presença e aumento de 

microrganismos específicos. Enquanto na saúde periodontal 

observa-se maior proporção de bactérias Gram-positivas, na 

gengivite, a proporção entre Gram-positivas e Gram-negativas, 

assim como entre aeróbios e anaeróbios encontra-se mais 

equilibrada e na periodontite já se observa uma alta proporção 

de anaeróbios, chegando a 90%, e de Gram-negativos, 
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chegando a 75%. As bactérias mais frequentemente localizadas 

em sítios com periodontite são: Porphyromonas Gingivalis, a 

Tannerella Forsythia e o Actinobacillus Actinomycetemcomitans 

(WANG et al., 2014; MOHAMED et al., 2016). 

A importância dos fatores secundários associados a 

patogênese da doença periodontal foi demonstrada por 

Mohamed et al. (2016) que encontrou risco aumentado de 

doença periodontal em pacientes fumantes e portadores de 

diabetes mellitus. Bastos et al. (2017) através da avaliação de 

pacientes fumantes, observou que as médias dos índices 

profundidade de sondagem e recessão gengival vestibular de 

todos os dentes presentes foi estatisticamente maior nos 

pacientes fumantes. 

O papel do organismo através da resposta imunológica 

na tentativa de restringir a infecção aos tecidos periodontais é 

de extrema importância para a saúde geral do indivíduo. 

Entretanto, nesse processo a resposta inflamatória que 

inicialmente tem a intenção de defender o organismo contra o 

agente agressor, acaba também resultando na destruição 

tecidual local (SHETTY et al., 2016; BASTOS et al., 2017). 

As periodontites são classificadas em periodontite 

necrosante, periodontite (subdividida de acordo com o estádio 

clínico, extensão e distribuição da doença e risco de 

progressãoda doença) e periodontite como manifestação de 

doenças sistêmicas (CATON et al., 2018). Sabe-se que a 

doença periodontal é causada principalmente por bactérias 

localizadas no biofilme dentário (SAPNA et al., 2014; 

HEIKKINEN et al., 2016), e que possui ainda como fatores 

etiológicos secundários, várias condições locais como fatores 

de retenção de placa, ou sistêmicas, como a diabetes mellitus, 
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que modificam o curso da doença facilitando a sua instalação 

e/ou acelerando a sua progressão (MOHAMED et al., 2016). 

A doença periodontal inicia-se no estágio de lesão inicial, 

onde o tecido gengival é considerado “clinicamente sadio”. Este 

estágio desenvolve-se aproximadamente 4 dias após o 

acúmulo de biofilme dentário, assim constitui basicamente uma 

reação inflamatória aguda inicial (SAPNA et al., 2014; 

HEIKKINEN et al., 2016). Os tecidos afetados incluem parte do 

epitélio juncional e a porção mais coronal do tecido conjuntivo 

adjacente, observa-se dilatação e aumento da permeabilidade 

dos vasos, infiltrado inflamatório que ocupa de 5 a 10% do 

tecido conjuntivo, com perda de colágeno nesta área e a 

principal característica histológica é o aumento na migração de 

neutrófilos do plexo vascular gengival para o sulco gengival 

através do epitélio juncional (HEIKKINEN et al., 2016). 

O segundo estágio da doença periodontal é denominado 

lesão precoce, observada após 7 dias de acúmulo de biofilme 

dentário. Neste estágio, evidencia-se aumento do tecido 

vascular no plexo gengival, o infiltrado inflamatório torna-se 

mais proeminente, predominantemente linfocitário, neste 

estágio já é possível evidenciar a gengivite clinicamente 

(HEIKKINEN et al., 2016). 

Quando ocorre o acumulo do biofilme dentário por 2 a 3 

semanas, tem início o terceiro estágio da doença periodontal, 

caracterizado clinicamente por uma gengivite de moderada a 

severa e denominado de lesão estabelecida (SAPNA et al., 

2014; HEIKKINEN et al., 2016). Tal estágio caracteriza-se pelo 

aumento na extensão da área afetada e ocorre um aumento na 

proporção de plasmócitos que passam a ocupar até 30% da 

área afetada (GUPTA et al., 2015a). Linfócitos e macrófagos 
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são ainda detectados no tecido conjuntivo e neutrófilos no 

epitélio sulcular, o epitélio juncional aumenta suas projeções 

digitiformes em direção ao tecido conjuntivo já iniciada de forma 

discreta no estágio anterior, além de iniciar a sua projeção para 

apical, aprofundando o sulco gengival clínico (HEIKKINEN et 

al., 2016). 

O estágio de lesão estabelecida delimita o que 

clinicamente considera-se gengivite, podendo permanecer sem 

evoluir para o estágio seguinte ou pode evoluir dando lugar ao 

estágio de lesão avançada que caracteriza clinicamente a 

periodontite (SAPNA et al., 2014; HEIKKINEN et al., 2016). Este 

último estágio é caracterizado principalmente pelo início da 

reabsorção óssea acompanhada por uma predominância de até 

50% de plasmócitos e mudança nos linfócitos que passam a 

predominar os do tipo B ao invés do tipo T (COSTA et al., 2010; 

SCANNAPIECO et al., 2016). 

A doença periodontal evolui continuamente com 

períodos de exacerbação e de remissão, resultado de uma 

resposta imunológica do hospedeiro à presença de bactérias e 

produtos bacterianos (SORSA et al., 2016). Inicia-se, 

normalmente, na forma de gengivite que é caraterizada pela 

inflamação dos tecidos moles, mas o epitélio de união mantém-

se unido ao dente, não havendo perda de inserção (JAVED et 

al., 2014). A gengivite é uma situação reversível, caso sejam 

removidos os fatores etiológicos (WANG et al., 2014). 

Baseado em estudos clinico-patológicos, a federação 

europeia e a academia americana de periodontia afirmaram que 

existe uma forte e consistente evidência que a periodontite afeta 

o controle glicêmico, aumentando a taxa de hemoglobina 
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glicada (HbA1c) em indivíduos com e sem diabetes (SHETTY 

et al., 2016).  

O termo diabetes mellitus (DM) refere-se a um grupo de 

doenças metabólicas que se caracterizam por situações de 

hiperglicemia crônica, com distúrbios no metabolismo dos 

hidratos de carbono, lípidos e proteínas, como consequência de 

anomalias da secreção de insulina, da sua ação ou de ambas 

(AKCALI et al., 2017). 

Atualmente sabe-se que a hiperglicemia crônica, a longo 

prazo, conduz a alterações patológicas em vários órgãos como 

o coração, olhos, rins, sistema nervoso e vascular (AKCALI et 

al., 2017). 

Existem vários fatores etiológicos para a DM sendo, por 

isso, de extrema importância identificar qual o tipo de DM 

presente no paciente e compreender a fisiopatologia das várias 

formas de diabetes (GUPTA et al., 2015b). Em indivíduos não 

diagnosticados com diabetes, a concentração plasmática de 

glicose no sangue situa-se entre 80-99 mg/dL (KULICZKOWSKI 

et al., 2017). Níveis superiores indicam graus variados de 

tolerância à glicose (pré-diabetes ou diabetes). Os testes de 

glicemia em jejum e de tolerância à glicose alterados são 

usados para indicar um estado glicêmico dentro da normalidade 

e condições patológicas como pré-diabetes e diabetes (GUPTA 

et al., 2015b). 

A classificação atual da DM baseia-se na fisiopatologia 

de cada forma de apresentação da doença. As formas mais 

comuns são a diabetes mellitus tipo I e tipo II (AKCALI et al., 

2017). Diabetes mellitus tipo I (diabetes mellitus insulino-

dependentes) é uma forma de diabetes mellitus em que o corpo 

não produz insulina em quantidade suficiente, o que resulta em 
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excesso de glicose no sangue. A DM tipo II (diabetes mellitus 

não-insulino-dependentes) é a forma mais comum da doença, 

sendo responsável por 85% a 90% do total dos casos e 

caracteriza-se por uma sensibilidade diminuída à insulina 

associada a uma deficiência relativa da mesma (JAVED et al., 

2014). 

Estudos referem uma relação bidirecional entre a 

diabetes e doença periodontal. A DM altera a resposta 

imunológica e metabólica do organismo, favorecendo e 

exacerbando a doença periodontal, por sua vez, a doença 

periodontal contribui para o descontrole dos níveis de glicemia 

em pacientes com DM (JAVED et al., 2014; AKCALI et al., 

2017). Assim, a manutenção da saúde dos tecidos periodontais, 

contribui para um melhor controle metabólico da glicemia, 

reduzindo as necessidades de insulina e os níveis de 

hemoglobina glicosilada. 

A diabetes mellitus e a doença periodontal são dois 

processos patológicos crônicos relativamente comuns, e 

acredita-se que estas doenças estão ligadas biologicamente.  A 

hiperglicemia da diabetes resulta em alterações metabólicas 

que podem potencializar o efeito patogênico dos fatores 

bacterianos indutores da periodontite inflamatória. Deste modo, 

formulou-se a hipótese de uma relação causal direta em que a 

DM atua como fator modificador do curso clínico da doença 

periodontal. Paralelamente, a DP influencia negativamente o 

controle glicêmico, ocorrendo, portanto, uma relação 

bidirecional (AKCALI et al., 2017). 

A diabetes promove uma diminuição da resistência do 

hospedeiro frente a processos infecciosos, isso ocorre devido 

uma ação reduzida das células inflamatórias 
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polimorfonucleares (PMN), quimiotaxia e fagocitose 

(MOHAMED et al., 2016). O aumento na severidade da doença 

periodontal nos pacientes com diabetes pode ser explicado pela 

redução das funções quimiotáticas e fagocíticas dos PMN, e 

pela depressão da resposta humoral, o que faz com que 

pacientes com diabetes apresentem uma redução na habilidade 

de combater processos infecciosos. 

O controle glicêmico da diabetes pode influenciar no 

resultado do tratamento da doença periodontal (WANG et al., 

2014). Embora os pacientes com diabetes possam apresentar 

uma melhora nos parâmetros clínicos periodontais 

imediatamente após o tratamento da DP, aqueles que 

apresentam uma desregulação do controle glicêmico podem 

apresentar progressão da doença periodontal independente da 

realização do tratamento clínico convencional (SCANNAPIECO 

et al., 2016; SHETTY et al., 2016). 

Os biomarcadores, ou marcadores biológicos, são 

definidos como “alterações celulares, bioquímicas, moleculares 

ou genéticas pelo qual um processo normal, anormal ou 

biológico pode ser reconhecido ou monitorizado” (NAGARAJAN 

et al., 2015).  O diagnóstico periodontal tradicional inclui a 

avaliação de parâmetros clínicos como profundidade de 

sondagem, sangramento à sondagem, nível de inserção clínica, 

índice de placa e perda óssea alveolar radiográfica (Figura 1).  

 

Figura 1. Ilustração dos parâmetros clínicos desenvolvidos 

para diagnóstico da doença periodontal: PPD = Profundidade 

de Sondagem da Bolsa; REC = Recessão Gengival; CAL = 

Perda de Nível de Inserção Clínica; RAL = Nível de Inserção 

Relativo.  
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Fonte: Adaptado: Czownicka, 2016. 

 

Martinez et al. (2017) relata que os biomarcadores da 

doença periodontal podem ser classificados nas seguintes 

categorias: marcadores que indiquem a presença de patógenos 

periodontais em atividade; marcadores periodontais da 

resposta inflamatória e marcadores da destruição tecidual.  

Além das características mencionadas anteriormente, 

para um biomarcador ou um grupo de biomarcadores serem 

empregados com sucesso na prática clínica, eles devem ser 

objetivos, reproduzíveis, de fácil utilização, de baixo custo, e 

com grande sensibilidade, especificidade e acurácia quando 

comparado aos testes diagnósticos existentes (HEIKKINEN et 

al., 2017). Os potenciais biomarcadores idealmente deveriam 

ser avaliados e validados em diversas etapas, de maneira 
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semelhante às etapas requeridas para liberação de um fármaco 

(SCANNAPIECO et al., 2016). 

Com os avanços na pesquisa científica e o 

desenvolvimento de novas técnicas biomoleculares, o 

entendimento dos mecanismos envolvidos no início e na 

progressão envolvidos na doença periodontal tem aumentado, 

possibilitando assim a identificação de biomarcadores das 

doenças periodontais (IZADI et al., 2015). 

Os biomarcadores, ou marcadores biológicos, são 

definidos como “alterações celulares, bioquímicas, moleculares 

ou genéticas pelo qual um processo normal, anormal ou 

biológico pode ser reconhecido ou monitorizado” (NAGARAJAN 

et al., 2015).  Assim, devem ser capazes de monitorizar o 

estado de saúde, suscetibilidade à doença, progressão, 

resolução e resposta à terapêutica, no que diz respeito a uma 

determinada condição médica (RANGBULLA et al., 2017). 

Avanços e evidências científicas estão direcionando os 

métodos de diagnóstico para busca de biomarcadores em 

amostras de fluido gengival, soro e saliva que permitam a 

identificação e quantificação da doença. Pacientes com doença 

periodontal apresentam elevados níveis circulatórios de 

marcadores inflamatórios específicos que podem ser 

correlacionados com a severidade da doença, assim como a 

resposta ao tratamento periodontal (NWHATOR et al., 2014; 

RANGBULLA et al., 2017). 

Martinez et al. (2017) relata que os biomarcadores da 

doença periodontal podem ser classificados nas seguintes 

categorias: marcadores que indiquem a presença de patógenos 

periodontais em atividade; marcadores periodontais da 

resposta inflamatória e marcadores da destruição tecidual. 
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Fontes para esses marcadores da doença periodontal podem 

ser obtidos através de amostras como saliva e FCG, plasma / 

soro, placa subgengival e biópsias de tecido (RANGBULLA et 

al., 2017). 

A determinação dos níveis de mediadores inflamatórios 

em fluidos biológicos são importantes indicadores da atividade 

inflamatória; além de mostrarem que esses marcadores 

bioquímicos e imunológicos encontrados na saliva e/ou no 

fluido gengival podem refletir a extensão da destruição 

periodontal, indicar a direção futura da progressão da doença, 

assim como guiar o procedimento terapêutico mais indicado 

(SHETTY et al., 2016). 

SAPNA et al., (2014) apontam que em periodontia os 

biomarcadores devem: determinar o estado de saúde que o 

tecido periodontal encontra-se, isto é, distinguir pacientes com 

saúde periodontal daqueles com comprometimento do 

periodonto, assim como determinar se trata-se de um caso de 

periodontite ou gengivite; classificar, em casos de periodontite, 

trata-se de um caso de periodontite crônica ou agressiva; 

permitir o planejamento do procedimento terapêutico mais 

adequado; e por último monitorar os pacientes tratados, para 

adaptar a terapia periodontal de suporte as necessidades 

biológicas dos pacientes. 

A quantidade de matriz extracelular é variável de acordo 

com o tecido em questão, sendo mais abundante que as 

próprias células do tecido conjuntivo e escassa no tecido 

epitelial (JAVED et al., 2014). No tecido conjuntivo os 

componentes da MEC são secretados por fibroblastos ou por 

células da família dos fibroblastos, como condroblastos nas 



ANÁLISE DA MMP-8 E TIMP-1 COMO BIOMARCADORES DA DOENÇA 

PERIODONTAL EM PACIENTES COM DIABETES TIPO II 

 

33 
 

cartilagens e osteoblastos no tecido ósseo (GUPTA et al., 

2015a). 

Segundo Javed et al. (2014) a degradação da matriz 

extracelular envolve mecanismos distintos sendo iniciada pela 

dissolução mediada por metaloproteinases da matriz ou pela 

plasmina. 

As MMPs são endopeptidases cálcio e zinco-

dependentes, que funcionam em pH neutro e coletivamente são 

capazes de degradar a maioria, se não todas, as moléculas da 

matriz extracelular (DE MORAIS et al., 2018b). Inicialmente, as 

MMPs são expressas sob uma forma enzimaticamente inativa 

conhecida como “zimogênio” ou “pró-MMP”, cuja organização 

estrutural básica é comum a todos os membros já identificados 

e apresenta três domínios distintos: pró-peptídeo N-terminal, 

sítio catalítico e extremidade C-terminal. A região N-terminal 

apresenta um peptídeo sinal que permite o trânsito da enzima 

para o ambiente extracelular, seguido de um domínio pró-

peptídico de caráter hidrofóbico. Esse domínio confere auto 

inibição para a enzima por meio da interação com o domínio 

catalítico, que ocorre entre o grupo sulfidril do resíduo de 

cisteína existente no pró-peptídeo e o íon Zn2+ presente no sítio 

ativo (SCANNAPIECO et al., 2016). 

Sorsa et al. (2016) afirmam que as MMPs correspondem 

a uma família de 23 enzimas que degradam componentes da 

matriz extracelular, incluindo as membranas basais (Tabela 1). 

As MMPs desempenham uma importante função na 

remodelação do tecido conjuntivo durante o desenvolvimento e 

na homeostase. O desequilíbrio entre as MMPs ativadas e seus 

inibidores endógenos derivados do hospedeiro levam ao 
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colapso da matriz extracelular durante a doença periodontal 

(NWHATOR et al., 2014). 

 

Tabela 1. Classificação dos principais subtipos de MMPs.  

CLASSIFICAÇÃO ENZIMAS 

Colagenases MMP-1, MMP-8, MMP-13 

Gelatinases MMP-2, MMP-9 

Estromelisinas MMP-3, MMP-10, MMP-11 

Matrilisinas MMP-7, MMP-26 

MMPs tipo membrana MMP-14, MMP-15, MMP-

16, MMP-17 

Outros tipos de MMPs MMP-12 

Fonte: Adaptado. Czownicka, 2016. 

 

Os níveis de MMP-8 presentes em pacientes saudáveis 

podem estar associados a homeostase do tecido que não está 

sofrendo processo inflamatório ocasionado pela DP, assim 

como em homeostase a MMP-8 pode estar associada a 

proteção do tecido periodontal (NAKAHARA et al., 2017).  

A MMP-8 reflete não apenas a gravidade da doença, mas 

também a resposta terapêutica, uma vez que seus níveis estão 

em maior concentração em periodontite generalizada 

comparada a periodontite localizada (MOHAMED et al., 2016). 

Portanto, sua monitorização e regulação através de 

procedimentos terapêuticos pode ser um fator chave para 

controle da DP. 

A MMP-8 é a única proteinase que apresenta capacidade 

de fragmentar os colágenos tipo I e III, que são importantes na 

manutenção da estrutura de suporte dos dentes, assim, quanto 

maior a concentração de MMP-8, pior o prognóstico da DP 
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(GUPTA et al., 2015a). Tais achados também foram 

constatados em pacientes diagnosticados com processos 

patológicos sistêmicos com DP. 

A MMP-8 observada no FS apresenta um forte potencial 

para ser usado como biomarcador. Comparando as 

metodologias de coleta de fluido sulcular (FS) e fluido crevicular 

gengival (FCG), a coleta do FS é um método mais prático, uma 

vez que o material do FCG é frequentemente contaminado pelo 

cálculo dentário e/ou sangue (GUPTA et al., 2015a). A 

desvantagem da análise do FS é a falta de detecção precisa do 

sitio de atividade da DP. 

A regulação endógena pós-transcricional da atividade 

das MMPs pode ocorrer pelos TIMPs, sendo estes importantes 

para regular o remodelamento da MEC. A família dos TIMPs é 

composta por quatro membros: TIMP-1 ao TIMP-4, dos quais o 

TIMP-1 e -2 são os mais bem caracterizados desta família de 

proteínas (SORSA et al., 2016). 

A ação inibitória dos TIMPs sobre as MMPs acontece por 

meio da ligação desses inibidores ao domínio hemopexin-like 

das MMPs, o que leva a desestruturação da forma terciária da 

enzima, resultando na perda de atividade catalítica 

(RANGBULLA et al., 2017). 

Os TIMPs possuem atividades biológicas independentes 

da sua ação inibitória sobre as MMPs, dentre tais funções 

destaca-se: crescimento e diferenciação celular, migração 

celular, anti-angiogenese, e efeito anti e pró-apoptótico, sendo 

que os receptores para tais ações ainda estão sendo 

investigados (RANGBULLA et al., 2017). 

A atividade inibitória do TIMP-1 foi descoberta no início 

da década de 1970, onde foi observado importante papel na 
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regulação da atividade das colagenases em análise por cultura 

de células (SORSA et al., 2016). Devido seu papel inicialmente 

descoberto foi denominado "inibidor tecidual de 

metaloproteinases" ou "TIMP", pois observou-se sua 

capacidade de inibir não apenas as colagenases, mas também 

as gelatinases e a proteoglicanases (SORSA et al., 2016).  

TIMP-1 é sintetizado por uma variedade de células como 

fibroblastos, células epiteliais, células endoteliais, osteoblastos, 

condrócitos e macrófagos, sendo amplamente secretado no 

fluído salivar (NAGARAJAN et al., 2015). A transcrição do gene 

TIMP-1 é induzida por citocinas pró-inflamatórias (IL-1, IL-6, 

OSM, LIF e TNF-α), TGF-β1. O desequilíbrio da produção de 

MMP e TIMP correlaciona-se com condições patológicas, como 

periodontite, artrite, crescimento tumoral e metástases 

(RANGBULLA et al., 2017).  

Em geral, não existe um alto grau de especificidade de 

um TIMP por uma MMP em particular. Entretanto, estudos 

apontam relação entre os níveis elevados de TIMP-1 

associados a uma baixa expressão de MMP-8 e MMP-9 

(GUPTA et al., 2015a). Em casos diagnosticados como 

periodontite crônica é comum a ocorrência do aumento dos 

níveis de MMP-8 em pacientes com doença periodontal, assim 

como uma diminuição do TIMP-1 comparado ao grupo controle 

periodontalmente saudáveis (SALMINEN et al., 2014; AKCALI 

et al., 2017). 

 

CONCLUSÃO 

 

 De Acordo com a literatura publicada, pode-se concluir que 

a MMP-8 e TIMP-1 são marcadores promissores para o 
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diagnóstico precoce e prognóstico da doença periodontal em 

pacientes diagnosticados com diabetes do tipo II. São 

necessários estudos longitudinais para melhor entendimento do 

papel dos biomarcadores do FCG e saliva. 
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RESUMO: A doença periodontal (DP) é caracterizada por 
inflamação crônica em áreas subgengivais, onde uma vasta 
gama de metabólitos associados à inflamação é provavelmente 
produzida a partir da quebra do tecido, aumento da 
permeabilidade vascular e metabolismo microbiano. Apesar dos 
avanços feitos na patogênese da doença periodontal, a maioria 
dos diagnósticos ainda se baseia quase que inteiramente na 
clínica tradicional. Na saliva, a presença de componentes 
denominados de biomarcadores podem estar intimamente 
relacionados com a condição de saúde e mudar muito quando 
as doenças afligem o corpo, o que viabiliza seu uso como 
indicadores de certas patologias, como a doença periodontal. O 
objetivo deste estudo foi verificar, através de uma revisão 
sistemática, a utilização da saliva como método diagnóstico de 
doenças periodontais. Foram selecionados artigos publicados 
em inglês, nos bancos de dados online Medline/Pubmed e 
Lilacs com descritores “salivary biomarkers”, “periodontal 
disease”, “periodontitis”, “gengivitis” e “diagnosis”, entre o 
período de 2014 a abril de 2019. Foram obtidos 753 artigos. O 
estudo se conteve em 3 destes. Os níveis salivares de cálcio, 
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fósforo, fosfatase alcalina, interleucina-1 beta (IL1- β), 
metaloproteínases da matriz (MMP-8 y MMP-9) aumentam 
significativamente à medida que a doença progride, o que faz 
desses biomarcadores um grande potencial para a detecção e 
progressão da DP. O diagnóstico molecular na cavidade oral 
mostra ser um método simples, não invasivo e muito promissor 
para o diagnóstico e monitoramento de patologias, como as 
doenças periodontais. 
Palavras-chaves: Saliva. Biomarcadores. Diagnóstico. 
 
INTRODUÇÃO 

 

As doenças periodontais (DP) caracterizam-se pela 

inflamação do tecido gengival e das demais estruturas de 

suporte que circundam os dentes. A inflamação do tecido 

gengival (gengivite) surge quando a placa dental se acumula ao 

longo da margem gengival devido à má higiene bucal. Se não 

tratada, a gengivite pode progredir para a periodontite, que se 

distingue pela destruição do tecido conjuntivo de suporte, perda 

óssea alveolar e, por fim, resulta em perda dentária. Embora os 

microrganismos sejam os principais agentes etiológicos, 

predisposição genética e fatores ambientais, como o 

tabagismo, podem alterar a resposta imuno-inflamatória do 

hospedeiro (FUENTES et al. 2014). 

O objetivo do procedimento de diagnóstico periodontal é 

fornecer informações úteis informações relacionadas à 

atividade atual da doença periodontal, sua extensão e 

gravidade. Essas informações de diagnóstico ajudam na 

formulação diagnóstico, plano de tratamento e também 

fornecem informações essenciais durante as fases de 

monitoramento da doença e do tratamento periodontal 

(YOSHIZAWA et al. 2014). 
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Apesar dos avanços feitos na patogênese da doença 

periodontal, a maioria dos diagnósticos ainda se baseia quase 

que inteiramente na clínica tradicional. Porém, com o uso 

crescente de genômica, proteômica e bioinformática, os 

métodos não invasivos para o diagnóstico de doenças são 

muito atraentes e, entre esses, a aplicabilidade salivar tem 

trazido resultados favoráveis, já que este líquido é amplamente 

rico em proteínas, glicoproteínas, eletrólitos e moléculas 

orgânicas pequenas, como compostos originados do sangue 

(HENDEK, ERDEMIR, KISA, 2015). 

 Na saliva, a presença de componentes denominados 

de biomarcadores podem estar intimamente relacionados com 

a condição de saúde e mudar muito quando as doenças afligem 

o corpo, o que viabiliza seu uso como indicadores de certas 

patologias, como a doença periodontal (LIU, DUA, 2014). Além 

disso, componetes salivares podem determinar a atividade da 

doença, permite uma triagem rápida, informações precisas e 

permite uma avaliação confiável da condição de doença 

periodontal (LUKE et al. 2015). 

 Vários possíveis biomarcadores periodontais são 

microorganismos e seus produtos, produtos imuno-

inflamatórios, enzimas derivadas de células hospedeiras 

liberadas durante a degradação do tecido conjuntivo e 

reabsorção óssea. A saliva oriunda do sulco gengival, placa 

dentária e soro podem ser usados como fonte de amostra para 

esses biomarcadores (GIANNOBILE et al. 2016). 

 Além disso, os recentes avanços científicos e 

tecnológicos estão produzindo melhoras continuadas em 

aspectos como a determinação dos componentes salivares, a 

obtenção de amostras comparativas e o aumento da 
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especificidade e da sensibilidade dos procedimentos utilizados. 

Esses progressos apontam para uma nova era, em que o 

diagnóstico molecular na cavidade bucal terá grande 

importância (LIMA et al. 2014; YOSHIZAWA et al. 2014).  

Diante dessas considerações, o presente estudo visa 

discorrer sobre os estudos presentes na literatura científica 

referentes ao uso da saliva como método diagnóstico de 

patologias periodontais, evidenciando quais os principais 

biomarcadores salivares são utilizados neste processo, sua 

sensibilidade e validação, além da sua aplicabilidade no 

monitoramento e progressão da doença. 

 

MATERIAIS E MÉTODO 

 

Trata-se de uma revisão atualizada literatura acerca da 

aplicabilidade de biomoléculas salivares no diagnóstico e 

monitoramento das doenças periodontais. A pesquisa 

bibliográfica foi realizada nas bases de dados eletrônicos 

Medline/Pubmed e Lilacs por um único pesquisador 

devidamente calibrado, a fim de identificar trabalhos que 

satisfizessem o objetivo do nosso estudo, sendo eles 

publicados a partir de 2014 até abril de 2019, utilizando 

isoladamente ou em associação os descritores “salivary 

biomarkers”, “periodontal disease”, “periodontitis”, “gengivitis” e 

“diagnosis”. 

 Inicialmente 753 estudos foram encontrados e 40 

foram selecionados a partir da leitura do título. Após isso, os 

artigos seguiram para leitura do resumo, onde foram 

selecionados 9 estudos. Em seguida, após leitura completa, 5 

artigos foram excluídos por não estarem dentro dos requisitos  



A SALIVA HUMANA COMO FERRAMENTA DIAGNÓSTICA DA DOENÇA 

PERIODONTAL: UMA REVISÃO DE LITERATURA 

 

43 
 

estabelecidos na pesquisa (especificação e sensibilidade dos 

biomarcadores e/ou clareza nos métodos e técnicas utilizadas 

para o diagnóstico) ou não relacionados ao escopo de nosso 

estudo. Por fim, um total de 3 estudos seguiram os critérios de 

elegibilidade e foram mantidos para análise qualitativa. A tabela 

1 resume a estratégia de seleção dos artigos para esta revisão. 

 

Tabela 1: Estratégia de busca e seleção dos artigos. 
 

Identificação Registros identificados pela estratégia de 

busca na bases de dados PubMed (n=698) 

e LILACS (n=55) 

Triagem Registros excluídos na análise de títulos 

(n=713) 

Registros excluídos na análise dos 

resumos (n=31) 

Elegibilidade Registros selecionados com potencial de 

elegibilidade (n=4) 

Artigos completos avaliados pelos critérios 

de elegibilidade (n=4) 

Inclusão Estudos incluídos na análise qualitativa 

(n=3) 

 

Fonte: dados da pesquisa (2019) 

O objetivo do procedimento de diagnóstico periodontal é 

fornecer informações úteis relacionadas à atividade da doença 

periodontal atual, sua extensão e gravidade. Esta informação 

de diagnóstico ajuda na formulação do diagnóstico, plano de 

tratamento e também fornece informações essenciais durante 

as fases de acompanhamento da doença do tratamento 

periodontal (PATEL et al. 2016).  
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O desenvolvimento de uma ferramenta de diagnóstico 

inovadora para detecção precoce da doença periodontal 

emergiu como um dos campos mais intensamente investigados 

da pesquisa periodontal, e o diagnóstico da saliva parece ser 

um abordagem custo-benefício altamente sensível para triagem 

de doenças periodontais devido à facilidade de coletar amostras 

do paciente (EBERSOLE et al., 2015). 

Perfis de proteômica salivar em pacientes com 

periodontite e indivíduos saudáveis mostraram mudanças 

distintas nas proteínas presentes de inflamação, que pode levar 

a melhora do diagnóstico da doença periodontal (NUNES, 

MUSSAVIRA, BINDHU, 2015). 

Essas moléculas podem se originar tanto da bactéria 

quanto do hospedeiro, pois a medida que a periodontite 

progride, a inflamação gengival, a destruição dos tecidos moles 

e a destruição óssea ocorrem sequencialmente e liberam 

proteínas ou metabólitos associados na saliva (JI, CHOI, 2015). 

A figura 1 exemplifica esse processo de destruição tecidual 

pelas toxinas bacterianas. 

MMPs são enzimas proteolíticas pertencentes à super 

protease de zinco, família envolvida na degradação fisiológica 

de proteínas da matriz extracelular e membranas basais. As 

MMPs podem ser categorizadas em vários grupos, incluindo 

colagenase (MMPs-1, -8 e -13), gelatinase (MMPs-2 e -9), 

estromelisina (MMPs-3, -10 e -11), matrilisinas (MMP-7) e 

outras MMPs associadas à membrana. Pesquisas mostram que 

a MMP-8 atua como um marcador chave na periodontite crônica 

e que essa enzima tem sido altamente correlacionada com 

sangramento na sondagem, perda de inserção clínica e 

profundidade de sondagem da bolsa (GIANNOBILE et al., 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Choi%20Y%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26389079


A SALIVA HUMANA COMO FERRAMENTA DIAGNÓSTICA DA DOENÇA 

PERIODONTAL: UMA REVISÃO DE LITERATURA 

 

45 
 

2016). Esta substância exibe uma capacidade única de 

decompor colágeno tipos I e III (JAVED et al. 2014). 

 

Figura 1: Visão esquemática dos processos patogênicos 

envolvidos na progressão da doença periodontal. 

 
 

Fonte: Giannobile et al., 2016. 

 

Durante a inflamação, produtos bacterianos, citocinas e 

fatores de crescimento atuam nas células periodontais e 

inflamatórias, que produzem e liberam quantidades crescentes 

de MMPs nas células do periodonto, diminuindo quantidades de 

inibidores teciduais (SALMINEM et al. 2014). Qualquer 

desequilíbrio entre as MMPs e os inibidores de tecido inicia a 

destruição de colágenos presentes nas gengivas, levando a 

periodontite crônica (GUPTA et al., 2014). Um método simples 

e não invasivo de diagnóstico para a detecção de periodontite 

crônica, que permite uma triagem rápida e fornece informações 
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precisa será, portanto, de grande valor para ambos, pacientes 

e dentistas. 

Segundo Giannobile et al. (2016), o diagnóstico e o 

acompanhamento da doença periodontal avançarão bastante 

nos próximos anos através do uso de diagnóstico oral rápido no 

local de atendimento. Novas tecnologias, como dispositivos de 

laboratório em um chip tem o potencial de gerenciar fluidos orais 

complexos como saliva e líquido gengival e fornecer uma 

determinação do perfil periodontal do paciente, seu potencial 

risco para o desenvolvimento da doença periodontal, atividade 

atual da doença e a resposta a intervenções terapêuticas. Esta 

abordagem deve acelerar a tomada de decisões clínicas e 

monitorização da progressão da doença como a periodontite 

crônica. A exemplificação desse processo é ilustrada na figura 

2. 

Esses biomarcadores têm sido encontrados na doença 

periodontal por meio das fases da doença: inflamação induzida 

pela infecção, degradação do colágeno e reabsorção óssea. No 

tecido periodontal infectado, inúmeras citocinas são liberadas 

devido à resposta imune pelas células presentes naquele 

tecido, entre elas a interleucina-1beta (IL-1β), citocina muito 

relevante e indicativa de periodontite. Além disso, 

metaloproteinases do indivíduo são responsáveis por iniciar o 

processo de degradação da matriz extracelular, relacionada à 

periodontite. A MMP-8, especialmente, é uma enzima liberada 

pelos neutrófilos que atua na quebra de colágeno, e tem um 

grande potencial para ser um biomarcador da periodontite, onde 

vários estudos mostram que há um aumento no número dessa 

enzima em pacientes que possuem doença periodontal, 
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comparado aqueles pacientes saudáveis (GÜNCÜ et al. 2015; 

PODZIMEK et al. 2015). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: Giannobile et al., 

2016. 

Figura 2: Estratégia para amostragem e análise rápidas de fluidos 

orais com um dispositivo de laboratório  

 

A predominância de Imunoglobulina A (IgA) na saliva, 

pode indicar um risco aumentado de o paciente apresentar 

doença periodontal, devido ao fato de que esta imunoglobulina 

está relacionada com a defesa contra as bactérias 

periodontopatogênicas, interferindo na adesão e metabolismo 

das mesmas. Os níveis de IgA encontrados na saliva de 

pacientes com doença periodontal estavam exacerbados, 

enquanto que em pacientes saudáveis os níveis eram 

significantemente mais baixos (TASOULAS et al. 2015). 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO  

 

Após a busca sistematizada, foram selecionados 3 

artigos que resultaram em uma ampla discussão focadas nas 
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suas particularidades. Os estudos selecionados nesta busca 

foram realizados na Índia (PATEL et al. 2016; GUPTA et al. 

2015) e no Taiwan (WU et al. 2017). A amostra total foi de 

150/97 para grupo de casos e controle, respectivamente. A 

análise da sensibilidade e especificidade dos biomarcadores 

foram avaliadas por meio de ensaio bioquímico e enzimático.   

A tabela 2 resume as principais características encontradas 

nesses estudos. 

 

Tabela 2: Sumário das principais características dos estudos 

elegíveis para análise qualitativa. 

 

Autor, 
ano e 
país 

Amostra (n) Método para 
análise salivar 

Resultados 

Patel et 
al., 

2016, 
Índia 

Grupo de 
casos A (50):  
18 ♂ 
32 ♀ 
Grupo de 
casos B (50): 
20 ♂ 
30 ♀ 
Grupo controle 
(50): 
22 ♂ 
28 ♀ 

Ensaio 
bioquímico: 
Estimativa de 
cálcio salivar 
inorgânico, 
estimativa de 
fósforo e 
estimativa de 
fosfato alcalino 

Cálcio salivar: 
Grupo de 
casos A: 
8.40 ±1.13 
Grupo de 
casos B: 
5.47 ±1.39 
Caso controle: 
12.55 ± 2.73 
Fósforo 
Salivar: 
Grupo de 
casos A: 
7.68 ± 1.40 
Grupo de 
casos B: 
3.93 ± 1.89 
Grupo 
controle: 
14.50 ± 3.82 
Fosfatase 
alcalina: 



A SALIVA HUMANA COMO FERRAMENTA DIAGNÓSTICA DA DOENÇA 

PERIODONTAL: UMA REVISÃO DE LITERATURA 

 

49 
 

Grupo de 
casos A: 
33.06  ±  5.49 
Grupo de 
casos B: 
20.70 ± 7.18 
Grupo 
controle: 
49.62 ± 16.4 

Gupta 
et al., 
2015, 
Índia 

Grupo de 
casos (20): 
– 
Grupo controle 
(20): 
– 

Imunoensaio:  
Enzyme-Linked 
Immunosorbent 
Assay -ELISA 

MMP-8 
Grupo de 
casos: 
348.76 ± 202.1 
Grupo 
controle: 
190.91 ± 
143.89 

Wu et 
al., 

2017, 
Taiwan 
 

Grupo de 
casos (30):  
13 ♂ 
17 ♀ 
Grupo controle 
(27): 
13 ♂ 
14 ♀ 

Imunoensaio:  
Enzyme-Linked 
Immunosorbent 
Assay -ELISA 

MMP-8 
Sensibilidade: 
86,7% 
Especificidade: 
48,2% 
MMP-9 
Sensibilidade: 
86,7% 
Especificidade: 
48,2% 
IL-1b 
Sensibilidade 
83.3% 
Especificidade: 
51,9% 

 
Fonte: Dados da pesquisa (2019) 

 

Os resultados encontrados no estudo de Patel et al. 

(2016) evidenciam níveis aumentados de cálcio e fosfato salivar 

nos pacientes com gengivites quando comparados aos do 

grupo controle. Estes resultados são consistentes com outros 
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estudos presentes na literatura, os quais concluíram uma 

correlação positiva entre o alto teor de cálcio salivar e a 

periodontite (SEWON, SODERLING, KARJALAINEN, 1990; 

FIYAZ et al., 2014). 

Uma atividade aumentada de fosfatase alcalina (FA) é 

sugestiva de uma consequência de processos destrutivos no 

osso alveolar, que pode ser compatível com a ruptura 

periodontal avançada. Ainda de acordo com Patel et al.  (2016) 

os níveis salivares de FA foram significativamente aumentados 

em indivíduos com periodontite crônica em comparação com 

gengivite e indivíduos saudáveis. 

Estudos evidenciam que bactérias na saliva também são 

úteis como biomarcadores para periodontite. A maioria dos 

resultados mostraram que três espécies bacterianas, 

Porphyromonas gingivalis, Tannerella forsítia e Prevotella 

intermedia, poderiam identificar grupos de periodontite de e 

gengivite com alta sensibilidade e especificidade apenas em 

sua contagem e função salivar por meio da reação em cadeia 

da polimerase (FUENTES; YAKOB; WONG, 2014) 

O aumento considerável da MMP-8 em indivíduos com 

doença periodontal em comparação com os do grupo controle 

foi bastante expressivo no estudo de Gupta et al. (2015) o que 

corrobora com outros achados na literatura (SORSA et al. 2006; 

KRAFT-NEUMÄRKER et al. 2012) os quais evidenciam uma 

associação estatisticamente significativa entre o aumento da 

profundidade média da bolsa e a concentração de MMP-8.  

Diante desses últimos achados, fica claro que em 

pacientes com periodontite crônica as concentrações de MMP-

8 encontram-se elevadas. Enquanto muitas perguntas 

permanecem sem resposta, o potencial de vantagens da 
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análise salivar para o diagnóstico de doenças periodontais 

sugere que novos estudos são necessários. Assim como a 

integração de novos métodos de diagnóstico salivar na prática 

clínica que é importante para ajudar a profissionais em decisões 

essenciais relacionadas à saúde para pacientes. Mais estudos 

devem ser realizados para determinar a relação longitudinal de 

MMP-8 salivar e progressão da doença. 

O mesmo se repete em relação a MMP-8 no estudo de 

Wu, et al. 2017 em associação, também, com o aumento da 

MMP-9 e da interleucina-1 beta (IL-1β), sugerindo um maior 

potencial e confiabilidade desses três biomarcadores para o 

diagnóstico da doença periodontal. 

A IL-1b é um estimulador inflamatório potente bem 

conhecido que é capaz de discriminar entre lesões periodontais 

ativas e inativas, a qual demonstrou sensibilidade confiável 

(83,3%) para o diagnóstico da doença periodontal. Já a MMP-8 

é uma das proteinases mais prevalentes no indivíduo com DP, 

estando diretamente relacionada com a destruição inflamatória 

do periodonto. Este biomarcador foi bastante expressivo para o 

diagnóstico da DP nos pacientes deste estudo, demonstrando 

alta sensibilidade (86,7%) e especificidade (48,2%). Já MMP-9 

é capaz de degradar proteínas da matriz extracelular e é um 

mediador da degradação tecidual e respostas imunes na 

periodontite, a qual expressou os mesmos resultados em 

relação a MMP-8, como observado por Wu et al. (2018). 

Diante disso, fica evidente que os níveis salivares de 

cálcio, fósforo, fosfatase alcalina, IL1-b, MMP-8 e MMP-9 

aumentam significativamente à medida que a doença progride, 

o que faz desses biomarcadores um grande potencial para a 

detecção e progressão da DP. 
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CONCLUSÃO 

 

Os níveis salivares de cálcio, fósforo, fosfatase alcalina, 

interleucina-1 beta (IL1- β), metaloproteínases da matriz (MMP-

8 y MMP-9) aumentam significativamente à medida que a 

doença progride, o que faz desses biomarcadores um grande 

potencial para a detecção e progressão da doença periodontal. 

A oportunidade de utilizar a saliva como alternativa 

diagnóstica ao sangue e à urina tem sido uma meta muito 

procurada recentemente devido aos avanços nas plataformas 

científica, assim como nas validações de biomarcadores. No 

entanto, o potencial utilizar saliva para exames de diagnóstico 

para doenças orais e sistêmicas simultaneamente permanece 

por cumprir. Seria ideal se fosse possível analisar uma única 

amostra de saliva para diagnóstico de uma ampla gama de 

doenças que usam genômica, proteômica, e marcadores 

bacterianos. Atualmente, muitos biomarcadores salivares 

podem testar várias doenças diferentes, porém existem 

algumas limitações para a realização de diagnósticos 

simultâneos. 

O diagnóstico molecular na cavidade oral mostra ser um 

método simples, não invasivo e muito promissor para o 

diagnóstico e monitoramento de patologias, como as doenças 

periodontais. Para isso, se faz necessária a descoberta de 

biomarcadores específicos para essas enfermidades, sua 

validação e avaliação de sua sensibilidade e especificidade, 

além da determinação de um padrão referencial para os 

constituintes salivares, o que geraria uma fácil interpretação 

entre os cirurgiões-dentistas e, até mesmo, pelos pacientes. No 
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entanto, pesquisas sobre a saliva e suas aplicações para o 

diagnóstico da doença ainda estão em seus estágios iniciais e 

o progresso desses estudos é limitado pela falta de métodos e 

técnicas eficientes e úteis. 
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RESUMO: O presente capítulo teve por objetivo, através de 
uma revisão da literatura atual, analisar as alterações no 
periodonto que mais frequentemente acometem as gestantes. 
Para isto, foi realizado um levantamento em maio de 2019, na 
base de dados online PubMed, de artigos publicados na 
literatura, nos últimos cinco anos, disponíveis livremente em 
sua versão completa, a partir dos descritores “pregnancy” e 
“periodontal disease”. De um total de 86 artigos, foram 
excluídos 56, de acordo com os critérios estabelecidos, 
resultando em um número final de 30 artigos. Foi verificado que 
as alterações que ocorrem no período gestacional tornam a 
mucosa oral mais propensa à propagação de bactérias 
periodontopatogênicas, tornando as gestantes susceptíveis ao 
desenvolvimento de doenças que comprometem os tecidos 
periodontais. Além disso, a presença da doença periodontal 
pode provocar efeitos adversos na gravidez, como induzir o 
parto prematuro e baixo peso ao nascer, por meio do aumento 
das citocinas pró-inflamatórias. 
Palavras-chave: Doença Periodontal. Gravidez. Periodontia. 
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INTRODUÇÃO 

 

As doenças periodontais são infecções crônicas 

determinadas pela interação entre micro-organismos e fatores 

de ordem imunológica, ambiental, comportamental e/ou 

hereditária, que causam uma resposta inflamatória nos tecidos 

periodontais. Tal resposta caracteriza-se por ser uma 

inflamação tecidual destrutiva crônica e por apresentar perda 

de inserção dentária (GESASE et al., 2018). 

No que se refere à patogênese, a progressão da doença 

periodontal é decorrente do acúmulo de espécies bacterianas 

no biofilme subgengival, principalmente bactérias gram-

negativas anaeróbias e microaerofílicas, como Porphyromonas 

gingivalis, Prevotella intermedia, Prevotella nigrescens, 

Tannerella forsythia, Treponema denticola, Fusobacterium 

nucleatum, Aggregatibacter actinomycetemcomitans. e 

Campylobacter rectus (BORGO et al., 2014). A resposta 

inflamatória desencadeada mediante a presença dessas 

bactérias tem implicações locais e sistêmicas. Sistemicamente, 

verifica-se que a doença periodontal possui relação com 

doenças cardiovasculares, acidente vascular encefálico, 

diabetes mellitus e alterações durante o período gestacional 

(REED et al., 2015). 

Nesse sentido, verifica-se que a gravidez é um processo 

natural a partir do qual manifestam-se múltiplas modificações 

fisiológicas no organismo feminino, a exemplo da instabilidade 

hormonal e da variação da homeostasia da cavidade oral e, 

cujos resultados são alterações que podem, entre outros 

aspectos, atuar sobre o aumento da susceptibilidade a 
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infecções orais, com destaque para doenças periodontais 

(KAUR et al., 2014). 

Sob essa perspectiva, há evidências de que os tecidos 

gengivais são influenciados por alterações fisiológicas nas 

concentrações séricas de hormônios sexuais femininos durante 

a gestação, produzindo algum grau de edema gengival e 

gengivite em cerca de 50% das gestantes. Há também um 

aumento na permeabilidade capilar gengival, resultando no 

aumento do fluxo de fluido crevicular gengival. Além disso, a 

composição bacteriana é modificada pelo aumento dos níveis 

de progesterona que favorecem o desenvolvimento de 

Prevotella intermedia. Esses fatores podem explicar o aumento 

da gengivite durante a gravidez, com tumefação interdental 

característica (BORG et al., 2014). 

Diante do panorama estabelecido entre o período 

gestacional e as desordens periodontais que ocorrem nesse, o 

presente capítulo, objetiva, através de uma revisão da literatura 

atual, analisar as alterações que mais frequentemente 

acometem os tecidos periodontais das gestantes e seu impacto 

na gravidez.  

 

MATERIAIS E MÉTODO 

 

Trata-se de um estudo de revisão da literatura recente 

sobre as alterações periodontais no período gestacional. O 

levantamento bibliográfico foi realizado no mês de maio 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 “periodontal disease” e “pregnancy” como mecanismo 
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de busca. Foram incluídos nesta todos os artigos publicados em 

inglês ou português 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 as alterações periodontais durante o período 

gestacional, 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 

(não sistemáticas) e artigos que não se referiram estritamente 

ao tema.  

De um total de 86 artigos com texto completo 

disponíveis, 41 artigos (48%) foram excluídos por não se 

referirem estritamente ao tema (como relacionados a cárie, 

escorbuto, saúde bucal, diabetes tipo 2, tabagismo, 

suplementação de cálcio e cicatrização, entre outros), 10 (11%) 

foram excluídos por serem revisão de literatura não sistemática 

e cinco (6%) foram excluídos por serem relatos de caso, 

resultando em um número final de 30 (35%) artigos incluídos 

nesse estudo. 

Dos 30 artigos utilizados, 11 (37%) foram classificados 

como estudo transversal; sete (23%), como caso-controle, três 

(10%) como ensaio clínico randomizado; cinco (17%) foram 

classificados como estudo longitudinal e quatro (13%), como 

revisão sistemática. 
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Tabela 1– Classificação dos artigos quanto ao tipo, número de 

pacientes e período gestacional dos participantes. 
Autor (ano) 

 

Tipo de  

Estudo 

Número de 

pacientes 

Período 

gestacional 

1. GESASE et al. (2018) Transversal 1.117 22-23 semanas 

2. TRINDADE et al. 

(2018) 

Caso-

controle 
1.245 14-12 semanas 

3. URIZA et al. (2018) Transversal 46 + 20 semanas 

4. ARREGOCES et al. 

(2018) 
Transversal 46 

Sem 

especificação 

5. YARKAC et al. (2018) Longitudinal 60 
Sem 

especificação 

6. MUSSKOPF et al. 

(2018) 
Ensaio clínico 210 28-48 semanas 

7. JARANAY et al. (2017) Ensaio clínico 96 
8-10; 21-23; 34-36 

semanas 

8. MISHRA et al. 

(2017) 
Transversal 150 

12, 24, 35 

semanas 

9. SILVA et al. (2017) 
Revisão 

sistemática 
- - 

10. GEORGE et al. 

(2016) 

Caso-

controle 
211 12-20 semanas 

11. MOIMAZ et al. 

(2016) 
Transversal 119 28-48 semanas 

12. KALRA et al. 

(2016) 

Caso-

controle 
90 24-30 semanas 

13. MACHADO et al. 

(2016) 
Longitudinal 31 

14-24 

semanas 

14. SCHLAGENHAUF 

et al. (2016) 

Caso-

controle 
45 

Sem 

especificação 

15. AZOFEIFA et al. 

(2016) 
Transversal 4.868 

Sem 

especificação 

16. WU et al. (2016) Transversal 50 
Sem 

especificação 

17. TESSHOME et al. 

(2016) 

Revisão 

sistemática 
2423 

Sem 

especificação 

18. VANTERPOOL et 

al. (2016) 

Revisão 

sistemática 

Sem 

especificação 
+ 24 semanas 

19. KARIM et al. (2016) Caso controle 264 
Sem 

especificação 

20. HSIEH et al. (2016) Longitudinal 8.4551 - 
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21. MATTHEUS et al. 

(2016) 
Transversal 4.309 - 

22. SCHWENDICKE et 

al. (2015) 

Revisão 

sistemática 
6283 

Sem 

especificação 

23. LU et al. (2015) Transversal  512 19 semanas 

24. GOGENENI et al. 

(2015) 

Caso-

controle 
117 24-36 semanas 

25. REED et al. (2015) 
Ensaio clínico 

randomizado 
23 10-14 semanas 

26. JAIN; KAUR et al. 

(2015) 
Transversal 160 

Sem 

especificação 

27. BORGO et al. 

(2014) 
Longitudinal 23 24-36 semanas 

28. KAUR et al. (2014) Transversal 120 16-24 semanas 

29. MATHEW et al. 

(2014) 

Caso-

controle 
160 

Sem 

especificação 

30. GURSOY et al. 

(2014) 
Longitudinal 30 + 11 semanas 

 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Periodonto 

Os tecidos que realizam o recobrimento e suporte 

dentários são conhecidos como periodonto, sendo que o 

periodonto de proteção é representado pela gengiva e o de 

sustentação, consiste no osso alveolar, cemento e ligamento 

periodontal. O tecido gengival saudável de um adulto recobre o 

osso alveolar e a raiz dental, tem coloração rósea, superfície 

opaca, aspecto pontilhado, consistência firme e é resiliente. Seu 

contorno é definido de acordo com a forma, tamanho e posição 

dos dentes no arco (LINDHE et al., 2005; NEWMAN et al., 

2012).  

No que se refere aos tecidos de sustentação, o ligamento 

periodontal é um tecido conjuntivo frouxo que contorna a raiz 
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dentária e promove a união do cemento radicular e osso 

alveolar. Desse modo, forma-se o aparelho de inserção dos 

dentes, cuja principal função é suavizar as forças geradas 

principalmente nos contatos oclusais e durante a mastigação 

(LINDHE et al., 2005). 

 

Doença Periodontal 

A doença periodontal é definida como uma condição 

inflamatória que agride as estruturas moles e duras que dão 

suporte aos dentes (GESASE et al., 2018). Apresenta-se 

geralmente de forma assintomática, porém é comumente 

identificada clinicamente através de sinais inflamatórios, tendo 

como fator etiológico necessário, o biofilme. A presença de 

doenças sistêmicas e as modificações na resposta do 

hospedeiro frente à agressão levam a variação da gravidade da 

doença periodontal entre indivíduos (LINDHE et al., 2005; LU et 

al., 2015; NEWMAN et al., 2012). 

Em seu estágio inicial a doença afeta os tecidos de 

proteção e é conhecida como gengivite, tornando os tecidos 

gengivais hiperplásicos, vermelhos e sangrantes. Nesse 

momento, a inflamação é causada por bactérias Gram-positivas 

nocivas presentes no biofilme e essa situação pode ser 

revertida pela higienização e controle do biofilme (MOIMAZ et 

al., 2016; GESASE et al., 2018). Tal quadro é frequentemente 

negligenciado, sobretudo em função dos sintomas comuns que 

apresenta, fato que corrobora para que o tratamento raramente 

seja procurado, resultando na evolução para a periodontite 

(MATHEW et al., 2014). 

 Sob essa perspectiva e mediante a progressão da 

doença, e a consequente destruição dos tecidos de suporte, ela 
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passa a chamar-se periodontite, que é uma condição 

inflamatória crônica com bactérias causadoras anaeróbias 

Gram-negativas, as quais promovem a elevação dos níveis 

locais e sistêmicos de mediadores pró-inflamatórios, e induzem 

a perda óssea, mobilidade e perda dentárias (KALRA et al., 

2016). 

No que se refere a tais mediadores, verifica-se queo 

TNF- α é responsável pela elevação da produção colagenase 

que induz a reabsorção óssea alveolar e perda de inserção, 

prejudicando consequentemente a capacidade de regeneração 

do periodonto. Este não pode ser considerado intensificador 

das inflamações gengivais, estando relacionado apenas a 

periodontite, todavia, pode-se considerar que o aumento da   IL-

1 β é responsável por essas inflamações em mulheres grávidas 

(Wu et al., 2016). 

Valida-se que as mudanças fisiológicas durante a 

gestação, são capazes de provocar o desenvolvimento de 

várias condições orais, como inflamações gengivais, 

periodontite e tumores orais benignos. Aproximadamente 40% 

das mulheres são acometidas por algum tipo de doença 

periodontal durante o período gestacional. A partir disto, 

podemos ratificar o fato da gravidez ser considerada fator 

contribuinte para o desenvolvimento ou intensificação das 

inflamações nos tecidos periodontais (MATTHEUS et al., 2016). 

 

Alterações hormonais na gravidez 

O período gestacional é um processo fisiológico 

susceptível a desfechos adversos devido às múltiplas 

mudanças fisiológicas que são capazes de modificar o 

metabolismo celular e a microbiota oral das gestantes, além de 
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auxiliar no desenvolvimento das bactérias anaeróbias Gram-

negativas oriundas do biofime subgengival, que são 

responsáveis pelo desenvolvimento e progressão da doença 

periodontal (REED et al., 2015; TRINDADE et al., 2018). Isso 

ocorre devido a sensibilidade da mucosa oral frente as 

alterações sistêmicas, sejam fisiológicas, hormonais, 

metabólicas ou sejam químicas (JAIN; KAUR, 2015; 

MUSSKOPF et al., 2018).  

Nesse sentido, durante a gestação, há intensificação na 

a produção de quatro hormônios principais, são eles, 

estrogênio, progesterona, HCG e HCS. Na maioria dos casos 

esses hormônios podem desencadear alterações nos tecidos 

gengivais, sendo a gengivite frequentemente associada a 

gravidez (KARIM et al., 2016). 

Corroborando com o exposto, estudos epidemiológicos e 

imunológicos trazem evidências sobre participação ativa dos 

hormônios sexuais femininos na proliferação celular, secreção 

de citocinas e enzimas, diferenciação e crescimento de células 

além dos órgãos reprodutivos, como no periodonto, afetando 

tecido de proteção gengival, ligamento periodontal e osso 

alveolar (GURSOY et al., 2014).   

Acredita-se, dessa forma, que as grandes concentrações 

de hormônios sexuais femininos presentes em gestantes estão 

intimamente ligadas à maior suscetibilidade ao 

desenvolvimento da inflamação gengival, além do crescimento 

de bactérias anaeróbias gram-negativas como a Prevotella 

nigrescens. Reiterando o exposto, verifica-se que pacientes 

com elevado nível de estradiol apresentam-se mais propensos 

a desenvolver inflamação gengival quando comparado com 
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aqueles que possuem baixos níveis de estradiol (GURSOY et 

al., 2014). 

Outrossim, constata-se que a prevalência e a gravidade 

das inflamações gengivais progridem ao longo do período 

gestacional, sendo evidentes seus sinais, sobretudo, durante o 

segundo e terceiro trimestres. Isso ocorre devido a liberação de 

citocinas pró-inflamatórias durante a gestação, como é o caso 

da interleucina 1 beta (IL1-ß), que atua na regulação da reação 

inflamatória, ativando proteínas de fase aguda, prostaglandinas 

(PGs) e outras citocinas, bem como induzindo a produção de 

colagenase e estimulando a reabsorção óssea (NEWMAN et 

al., 2012; BORGO et al., 2014; SCHLAGENHAUF et al., 2016). 

Somado a isso, o aumento da produção de estrogênio e 

progesterona provoca edema e intensificação do fluido gengival 

crevicular, através do aumento da permeabilidade vascular dos 

tecidos, reduzindo a produção de glicosaminoglicanos, 

podendo agredir a substância fundamental amorfa do tecido 

conjuntivo (MISHRA et al., 2017). Jain, Kaur (2015) e Wu et al. 

(2016) observaram que as gestantes apresentaram uma 

diminuição progressiva do pH salivar, concomitante com o 

aumento dos níveis de progesterona, causando edema e 

aumento do fluido gengival, através do aumento da 

permeabilidade vascular dos tecidos e, consequentemente, 

maior inflamação (MISHRA et al., 2017). 

Corroborando com citado anteriormente, o aumento da 

progesterona atua favorecendo o desenvolvimento das 

bactérias Prevotella intermedia e P. gingivalis. Tal fato pode 

explicar o aumento inflamação gengival durante a gravidez, 

com tumefação interdental característica. Dessa maneira, os 

hormônios já mencionados apresentam-se como importantes 
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fatores contribuintes na patogênese das doenças periodontais 

(BORGO et al., 2014). 

Ademais, verifica-se que existem outras alterações 

características do período gestacional, que contribuem para a 

peculiaridade dos tecidos periodontais durante este período, 

tais com as modificações resultantes da inibição das funções 

dos macrófagos, linfócitos e monócitos, que acabam por 

influenciar negativamente o cenário, a medida em que, 

mediante a sua atuação sobre o sistema imune provoca 

redução a eficácia deste (JARANAY et al., 2017; YARKAC et 

al., 2018; GESASE et al., 2018). 

No que concerne à patogenia, os microrganismos 

periodontais mais comumente associados à gravidez são P. 

intermedia e P. nigrescens (MACHADO et al., 2016). Estes são 

capazes de gerar fatores de virulência através da produção de 

lipopolissacarídeos (LPSs) e aumento progressivo das citocinas 

inflamatórias, como IL-2, IL-4, IL-6, IL-10, Fatores de Necrose 

Tumoral Alfa e Beta- TNF-α e TNF-γ e PGE2 (KAUR et al., 

2014; WU et al., 2016; ARREGOCES et al., 2018). Para verificar 

a quantidade das citocinas inflamatórias nos locais afetados 

pode-se utilizar da medição de biomarcadores inflamatórios 

presentes no fluido gengival (SILVA et al., 2017) 

Outra modificação oral comumente encontrada em 

grávidas é o granuloma piogênico ou granuloma gravídico, 

caracterizado por um aumento gengival localizado e 

consistente. A etiologia da lesão se dá devido a um 

desequilíbrio entre os intensificadores e inibidores da 

angiogênese. Os hormônios esteróides femininos não só 

intensificam os fatores angiogênicos dos 

monócitos/macrófagos ativados, como também protegem os 
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macrófagos ativados da apoptose, podendo prolongar tais 

efeitos angiogênicos. Diante disso, A combinação desses 

efeitos auxilia os tecidos inflamados a evoluírem de um quadro 

de gengivite para a formação de granuloma (MISHRA et al., 

2017). 

Sob outro viés, apesar das variações fisiológicas do 

período gestacional serem fatores modificadores que atuam 

intensificando o fator etiológico primário, o biofilme é fator 

predisponente. Tal fato pode ser comprovado a medida em que 

mesmo na presença de citocinas pró-inflamatórias, mas com a 

ausência do biofilme, é possível manter os tecidos gengivais 

saudáveis durante a gravidez (BORGO et al., 2014; KAUR et 

al., 2014; YARKAC et al., 2018).  

Azofeifa et al. (2016), após analisarem uma amostra de 

897 gestantes e 3971 não gestantes, verificaram que não houve 

diferenças significativas no que diz respeito às condições de 

saúde periodontais das mesmas isoladamente. Porém, 

considerando os fatores modificadores da doença periodontal, 

de acordo com os níveis sociodemográficos (nível de 

escolaridade, nível socioeconômico, acesso a tratamento, 

etnia) das gestantes e não gestantes, foram observadas 

diferenças significativas, ou seja, uma gestante com melhor 

nível sociodemográfico terá uma condição periodontal mais 

favorável que uma não gestante que apresenta condições 

sociodemográficas precárias.  

 

Efeitos adversos na Gravidez 

Existem conclusões convincentes feitas a partir de 

estudos epidemiológicos, microbianos e de intervenção que 

sugerem a associação da condição inflamatória dos tecidos 
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periodontais da gestante com os resultados adversos na 

gravidez que incluem a indução do parto prematuro e baixo 

peso ao nascer. Sobretudo devido ao fato de observarem que 

os patógenos periodontais  e seus fatores de virulência têm a 

capacidade de se dissipar sistemicamente e provocar um 

reações inflamatórias locais e sistêmicas no indivíduo. No 

decorrer da gestação, esses patógenos podem se disseminar 

para a cavidade amniótica lesionando os tecidos placentários e 

promovendo injúrias podendo interferir no crescimento fetal e 

induzir contrações uterinas precocemente (KAUR et al., 2014). 

Além disso, Hsieh et al. (2016), a partir de um estudo 

longitudinal avaliando um grupo de 42.217 recém nascidos de 

mães que possuíam algum tipo de doença periodontal, e  

42.334 recém nascidos de mães livres de infecções, durante um 

período de nove anos, observando os níveis de 

desenvolvimento de rinite alérgica, conjuntivite alérgica e 

eczema nessas crianças, puderam concluir que as crianças 

nascidas de mães que possuíam inflamações nos tecidos 

periodontais apresentaram maiores incidências e riscos de 

desenvolver essas doenças alérgicas quando comparadas ao 

grupo controle de crianças  nascidas de mães sem inflamação. 

No que se refere ao aumento dos mediadores 

inflamatórios, percebe-se que a doença periodontal provoca a 

sua elevação e a facilidade de dissipação de microrganismos 

da cavidade oral para os sistemas circulatórios. Nesse sentido, 

a ocorrência frequente de bacteremia ou dissipação de e 

endotoxina bacteriana do foco periodontal possuem a 

capacidade de provocar a ativação sistêmica da resposta 

inflamatória. Além disso, verifica-se que a doença periodontal 

pode ser responsável por efeitos adversos na gravidez como 
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induzir o parto prematuro e baixo peso ao nascer (GOGENENI 

et al., 2015). 

Nesse sentido, em uma gravidez normal, a produção das 

prostaglandinas é proporcional à idade gestacional, em que, no 

final da gravidez os níveis de PGE2, TNF-α e IL-1β elevam-se 

até atingir níveis críticos, induzindo as contrações uterinas. O 

aumento local dos mediadores pró-inflamatórios induzidos pela 

doença periodontal pode gerar um desequilíbrio e induzir a 

rejeição precoce do feto, podendo ocasionar o parto prematuro 

e baixo peso ao nascer (KAUR et al., 2014; URIZA et al., 2018). 

Ademais, verifica-se que quanto mais intensa a doença 

periodontal se apresentar, mais elevado será o risco de a 

gestante sofrer um parto prematuro (KARIM et al., 2016). 

Portanto, uma gestante diagnosticada com periodontite 

possui maior chance de sofrer um parto prematuro com baixo 

peso, quando comparada a outra gestante com o periodonto 

saudável (MATHEW et., al 2014; KARIN et al., 2016). Porém, 

esta questão está intimamente ligada ao fator socioeconômico 

e acesso ao atendimento odontológico, onde populações 

economicamente desfavorecidas, residentes em áreas rurais, 

geralmente, são as que apresentam índices elevados de parto 

prematuro e baixo peso ao nascer associadas a doença 

periodontal (TESHOME et al., 2016; VANTERPOOL et al., 

2016). 
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Tratamento Odontológico na Gravidez 

Apesar das orientações fornecidas por meio dos 

profissionais de saúde sobre a importância e a segurança das 

avaliações e tratamentos odontológicos durante a gestação, ao 

observar as taxas de frequência em consultas odontológicas 

pré-natais percebe-se que as mesmas permanecem baixas 

(MATTHEUS et al., 2016).  

Além disso, ao analisar o conhecimento sobre saúde 

bucal em gestantes, foi verificado que fatores como o medo do 

tratamento odontológico, a falta de conhecimento sobre a 

importância do acompanhamento odontológico durante a 

gravidez e as consequências que a doença periodontal pode 

implicar na saúde do feto são grandes obstáculos para a busca 

pelo atendimento odontológico. Junta-se a isso também, a 

presença de barreiras socioeconômicas como difícil acesso, 

tempo dispendido e custo do tratamento, os quais agravam 

ainda mais esta ausência de procura pelo atendimento 

odontológico, por parte das gestantes (AZOFEIFA et al., 2016). 

  A doença periodontal tem como fator 

característico um processo inflamatório destrutivo que induz a 

formação de bolsas periodontais capazes de liberar bactérias e 

citocinas pró-inflamatórias na circulação sistêmica do 

hospedeiro (HSIEH et al., 2016).  Desse modo acredita-se que 

as condições de saúde bucal presentes antes e ao decorrer da 

gestação possam favorecer o desenvolvimento de outras 

infecções, assim como iniciar a cascata inflamatória podendo 

resultar em resultados adversos na gestação. Desse modo o 

acompanhamento odontológico regular na gravidez tem sido 

documentado afim de reduzir os níveis de complicações na 

gravidez (MATTHEUS et al., 2016). 
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Além disso, Hsieh et al. (2016), a partir de um estudo 

longitudinal avaliando um grupo de 42.217 recém nascidos de 

mães que possuíam algum tipo de doença periodontal, e  

42.334 recém nascidos de mães livres de infecções, durante um 

período de nove anos, observando os níveis de 

desenvolvimento de rinite alérgica, conjuntivite alérgica e 

eczema nessas crianças, puderam concluir que as crianças 

nascidas de mães que possuíam inflamações nos tecidos 

periodontais apresentaram maiores incidências e riscos de 

desenvolver essas doenças alérgicas quando comparadas ao 

grupo controle de crianças  nascidas de mães sem inflamação. 

A realização de terapias periodontais anti-infeccionsas, à 

medida que diminuem as concentrações de microorganismos e 

produtos patogênicos subgengivais, são capazes de 

desenvolver um potencial anti-inflamatório. A utilização do 

tratamento não cirúrgico da doença periodontal durante a 

gestação, induz a diminuição patógenos da doença e 

consequentemente sua resposta inflamatória, dessa maneira 

os riscos de desfechos adversos na gravidez relacionadas a 

doença periodontal também sofrerá redução (SILVA et al., 

2017) 

No que se refere ao trimestre mais recomentado para 

realizar intervenções odontológicas, valida-se que é o segundo. 

Todavia, fazem-se necessários alguns cuidados para com as 

pacientes, como evitar a posição de supino, que pode causar a 

obstrução da veia cava e aorta, devido crescimento uterino, 

levando a queda de pressão arterial, assim como 

procedimentos cirúrgicos eletivos, utilização de radiografias e 

uso de medicações (NEWMAN et al., 2012). No que diz respeito 

ao tratamento da doença periodontal, os únicos procedimentos 
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não emergenciais que devem ser executados são o controle do 

biofilme, raspagem e alisamento radicular (LINDHE et al., 2005; 

NEWMAN et al., 2012). 

Além disso, Kaur et al. (2014) a partir de um estudo 

avaliando 126 gestantes de 16 a 35 anos entre 16 e 24 semanas 

de gestação pôde concluir que a utilização de orientação de 

higiene oral intensiva aliada a terapia periodontal não cirúrgica 

oferecidas durante 8 semanas às gestantes resultaram em uma 

atenuação nos níveis clínicos de inflamação dos tecidos 

gengivais além de uma melhora no quadro da saúde periodontal 

e redução nas concentrações de TNF-α e IL-1β. 

Por este motivo, este acompanhamento odontológico 

deve estar obrigatoriamente incluso nas consultas pré-natais 

para orientação, prevenção e tratamento das doenças 

periodontais, bem como deve-se incentivar as mulheres a 

agendar visitas odontológicas regulares. Os setores públicos 

devem ampliar e melhorar o acesso de gestantes à saúde 

pública, principalmente em áreas mais carentes, afim de 

minimizar casos de partos pré-maturos e baixo peso ao nascer 

(SCHWENDICKE et al., 2015; GEORGE et al., 2016; 

GESASASE et al., 2018). 

 

CONCLUSÕES 

 

As alterações hormonais ocorridas no período 

gestacional são capazes de alterar a microbiota oral e favorecer 

a proliferação de bactérias periodontopatogênicas, tornando as 

gestantes propensas a desenvolverem patologias vinculadas 

ao periodonto, como inflamações gengivais, granulomas 

piogênicos e periodontites.  
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Além disso, a presença da doença periodontal pode 

ocasionar efeitos adversos na gravidez, como induzir o parto 

prematuro e baixo peso ao nascer, através do aumento das 

citocinas pró-inflamatórias, induzidas pelas alterações 

hormonais ocorridas nas gestantes. Contudo, o fator primário 

causador da doença periodontal é a presença de biofilme, 

sendo este imprescindível para sua ocorrência. O controle do 

biofilme é, portanto, fundamental no período pré-natal das 

gestantes, por meio de orientações de higiene oral e 

acompanhamento durante este período, por parte do cirurgião-

dentista, evitando-se possíveis complicações orais e 

sistêmicas. 
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RESUMO: A falta de mucosa ceratinizada pode acarretar em 
desconforto durante a escovação e dificuldade no controle ideal 
do biofilme dentário. Isso favorece o desenvolvimento de 
inflamação periodontal e aumento da recessão gengival, 
principalmente em pacientes que apresentam má clusão. 
Dentre as opções de tratamento, o enxerto gengival livre pode 
ser escolhido por aumentar a faixa de mucosa ceratinizada, 
porém, sem a finalidade inicial de realizar o recobrimento 
radicular. O persente relato de caso clínico tem o objetivo de 
mostrar o aumento da faixa de mucosa ceratinizada através do 
enxerto gengival livre. Uma paciente do sexo feminino, 39 anos, 
apresentou periodontite em todos os sextantes, recessões 
gengivais múltiplas, especialmente no dente 42 do tipo classe 
III de Miller, além de má oclusão classe III. Após a terapia básica 
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periodontal para adequação do meio bucal, os parâmetros 
clínicos profundidade de sondagem e sangramento à 
sondagem mostraram resolução da inflamação periodontal e a 
terapia cirúrgica, através do enxerto gengival livre removido do 
palato, foi aplicada, antes do início do tratamento ortodôntico. O 
acompanhamento clínico de um mês mostra o ganho 
satisfatório da faixa de mucosa ceratinizada, que irá proteger o 
tecido periodontal de suporte do dente 42, durante a terapia 
ortodôntica, além de evitar que a recessão gengival aumente no 
sentido apical. 
Palavras-chave: Enxerto gengival livre. Mucosa ceratinizada. 
Cirurgia periodontal.  
 
INTRODUÇÃO 

 

A importância da mucosa ceratinizada ao redor dos 

dentes naturais tem sido uma discussão controversa na 

literatura, mas seu valor associado à estética foi amplamente 

aceito (MEHTA; LIM, 2010). Na ausência da mucosa 

ceratinizada, observa-se a recessão gengival, que pode ser 

definida como o deslocamento apical da margem gengival com 

consequente exposição da superfície radicular (ZUCCHELLI; 

MOUNSSIF, 2015).  

A etiologia da recessão gengival é multifatorial, 

relacionada a diferentes condições ou patologias (JEPSEN et 

al., 2018) e pode estar associada à movimentação dentária 

durante o tratamento ortodôntico (SLUTZKEY; LEVIN, 2008). 

Esse problema mucogengival, além de se destacar com a maior 

prevalência dentre os defeitos mucogengivais (AZZI; ETIENNE; 

TAKEY, 2002), leva à perda de inserção clínica periodontal 

(JEPSEN et al., 2018). Quando a recessão causa prejuízo à 
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estética, hipersensibilidade, lesões cervicais não-cariosas e/ou 

está associada à falta de uma faixa adequada de mucosa 

ceratinizada, o tratamento é indicado (ZUCCHELLI; 

MOUNSSIF, 2015; CHAMBRONE; TATAKIS, 2015). 

Uma variedade de técnicas cirúrgicas foi desenvolvida 

para o tratamento das recessões gengivais e ganho de 

adequada faixa de mucosa ceratinziada. Adicionalmente, foi 

demonstrado que esses objetivos podem ser alcançados com 

sucesso, independentemente da técnica utilizada (DE 

SANCTIS; ZUCCHELLI, 2007).  

O enxerto gengival livre, enxerto de tecido conjuntivo, 

retalho posicionado coronalmente e uma combinação entre 

essas técnicas, associadas ou não à regeneração tecidual 

guiada, foram introduzidos com alto grau de previsibilidade para 

os defeitos de recessão gengivais classes I e II de Miller 

(KINAIA; KAZERANI; HSU; NEELY, 2019; MILLER, 1985). No 

entanto, a literatura demonstra que o tratamento das recessões 

classe III (MILLER, 1985) não apresenta um bom prognóstico e 

os resultados de cobertura radicular total podem ser 

imprevisíveis, porém resultados de recobrimento parcial podem 

ser esperados (ZACCARA et al., 2013).  

O enxerto gengival livre, proposto por Björn (1963), 

refere-se à remoção de tecido epitelial e conjuntivo da área 

doadora do mesmo indivíduo que irá receber o enxerto 

autógeno no leito receptor. Esta técnica é indicada quando 

existe necessidade do aumento da faixa e espessura da 

mucosa ceratinizada ao redor de dentes e implantes (FEITOSA 

et al., 2008) e pode ser considerada como uma opção de 

tratamento quando as dimensões mucogengivais inadequadas 

podem favorecer o surgimento de recessões gengivais em 
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resposta ao tratamento ortodôntico (MAYNARD; 

OCHSCENBEIN, 1975).  

Neste sentido, este relato de caso clínico se propôs 

apresentar o aumento da faixa de mucosa ceratinizada, através 

do enxerto gengival livre, em um caso com recessão gengival 

classe III de Miller.  

 

RELATO DO CASO CLÍNICO 

 

Paciente P. J. S., do sexo feminino, com 39 anos de 

idade, procurou o serviço de Especialização em Periodontia da 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN) para 

tratamento periodontal. Durante a anamnese, a paciente em 

questão afirmou não ser fumante, não ter o hábito de ingestão 

de bebidas alcoólicas, além de não apresentar qualquer 

comprometimento sistêmico ou uso de medicação contínua. No 

exame intraoral, foi observado que a paciente possui mordida 

cruzada anterior, má oclusão Classe III e múltiplas recessões 

gengivais, Figura 1, Figura 2 e Figura 3.  

Inicialmente, a paciente foi submetida à terapia básica 

periodontal, que consiste na adequação do meio bucal, com 

orientação de higiene oral, raspagem e alisamento radicular 

com instrumentos manuais, curetas Gracey, e profilaxia da 

cavidade bucal com escova de Robinson, taça de borracha e 

motor de baixa rotação. A paciente foi orientada a utilizar 

escova macia e modificar a técnica de escovação na finalidade 

de reduzir o trauma mecânico sobre as margens gengivais. 

Também foi orientado o uso do fio dental e escova interdental 

nas áreas de diastema. Em seguida, a paciente foi 

encaminhada para realização do tratamento ortodôntico.  
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Figura 1. Visão frontal do aspecto clínico inicial. 

 
Fonte: Dados do caso clínico, 2019. 

Figura 2. Visão lateral do lado direito no aspecto clínico inicial. 

 

 

 
Fonte: Dados do caso clínico, 2019. 

 

Figura 3. Visão lateral do lado esquerdo no aspecto clínico 

inicial. 
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Fonte: Dados do caso clínico, 2019. 

 Ao analisar clinicamente o periodonto de proteção da 

área vestibular do dente 42, Figura 4, após a terapia básica 

periodontal, observa-se uma faixa de mucosa ceratinizada de 2 

milímetros e recessão gengival de 3,5 milímetros, com 

classificação de Miller (1985) classe III, onde a recessão 

gengival se estende até ou além da junção mucogengival, há 

perda de tecido ósseo interproximal e a crista óssea está apical 

à junção cemento-esmalte, porém, coronário à margem da 

recessão. Além disso, os parâmetros clínicos profundidade de 

sondagem, sangramento à sondagem, faixa de mucosa 

ceratinizada e tamanho da recessão gengival foram coletados, 

com auxílio de uma sonda periodontal milimetrada, Carolina do 

Norte (HuFriedy®), e foi constatado que, apesar da presença 

do defeito mucogengival, a inflamação periodontal foi 

solucionada com a terapia básica periodontal instituída. 

Considerando o fato da possibilidade de aumento da recessão 

gengival, durante a movimentação ortodôntica, e a dificuldade 

de manter a saúde periodontal em áreas com faixa de mucosa 

ceratinizada insuficiente, a terapia periodontal cirúrgica, antes 
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do tratamento ortodôntico, foi planejada, através do enxerto 

gengival livre, proposto por Björn (1963), na finalidade de 

aumentar a faixa de mucosa ceratinizada na área vestibular do 

dente 42. 

 Sob anestesia infiltrativa local, uma incisão linear na 

altura da linha mucogengival do dente 42 foi realizada com um 

bisturi e lâmina 15c (Swann-Morton®), Figura 4. 

 

Figura 4. Incisão linear na linha mucogengival.  

 
Fonte: Dados do caso clínico, 2019. 

Em seguida, com o bisturi de Kirkland, as células do 

tecido epitelial foram removidas para expor o tecido conjuntivo, 

preparando a área do leito receptor, Figura 5. 

 

Figura 5. Desepitelização do epitélio oral.  
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Fonte: Dados do caso clínico, 2019. 

Após a desepitelização do leito doador, observou-se a 

extensão cirúrgica e estima-se o tamanho do enxerto gengival 

livre a ser removido do palato, área doadora, Fugura 6. 

 

Neste caso clínico foi estimado um tamanho de enxerto 

de 15 milímetros de comprimento por 10 milímetros de altura, 

com cerca de 1,5 milímetros de espessura. Essas medidas 

foram transferidas para o palato e o pontos de incisões para 

remoção do enxerto da área doadora foram pré-determinados 

com o auxílio de uma sonda periodontal milimetrada Carolina 

do Norte (HuFriedy®). Com outra lâmina de bisturi 15c (Swann-

Morton®), diferente daquela utilizada nas incisões do leito 

receptor, as incisões no palato foram realizadas e o enxerto 

gengival livre foi removido exatamente de acordo com as 

medidas pré-estabelecidas, Figura 7. 

 

Figura 6. Extensão da área cirúrgica.  
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Fonte: Dados do caso clínico, 2019. 

 

Figura 7. Remoção do enxerto gengival livre do palato com 

lâmina 15c. 

 
Fonte: Dados do caso clínico, 2019. 

Na mesa cirúrgica, em ambiente estéril, o enxerto 

gengival livre foi preparado para ser suturado no leito receptor. 

Durante essa preparação, foram removidas células do tecido 

adiposo, na finladade de deixar apenas as células de interesse 
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no tecido conjuntivo, como principalmente os fibroblastos e 

ceratinócitos, Figura 8 e Figura 9.  

O enxerto gengival livre foi adaptado no leito receptor e, 

antes das suturas para fixação desse enxerto, movimentos de 

lateralidade foram realizados na mucosa jugal na finalidade de 

observar se poderiam haver fibras inseridas muito próximas ao 

enxerto que pudessem interferir na sua estabilidade, Figura 10. 

 

Figura 8. Preparação do enxerto gengival livre antes de ser 

colocado no leito receptor.  

 

 
Fonte: Dados do caso clínico, 2019. 

 

Figura 9. Remoção do tecido adiposo do enxerto gengival livre 

com tesoura Goldman Fox curva serrilhada. 
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Fonte: Dados do caso clínico, 2019. 

Figura 10. Movimentação da mucosa jugal para avaliar a 

estabilidade do enxerto, antes da sutura.  

 
Fonte: Dados do caso clínico, 2019. 

Ao observar que o enxerto possuía estabilidade no leito 

receptor, as suturas para fixação do enxerto gengival livre foram 

realizadas. Na finalidade de perfurar o mínimo  

 

possível o enxerto, e não comprometer sua 

vascularização, com um fio de nylon 5.0 (Ethicon®), duas 

suturas simples foram executadas em cada lado do enxerto, 
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seguida de uma sutura cruzada com pontos de fixação no 

periósteo da região apical e na mesial da coroa dos dentes 41 

e 42, Figura 11. 

 

Figura 11. Sutura do enxerto gengival livre na área doadora.  

 
Fonte: Dados do caso clínico, 2019. 

A paciente foi instruída a não escovar os dentes que 

receberam o enxerto e uma solução de digluconato de 

clorexidina 0,12% foi prescrita como enxaguante bucal para ser 

usado duas vezes ao dia por 15 dias. O paciente também 

recebeu prescrição de anti-inflamatório e analgésico por 3 dias. 

As suturas da área doadora foram removidas após 7 dias, 

Figura 12, e da área receptora após 15 dias, Figura 13 e Figura 

14. Somente após a remoção das suturas da área receptora 

que a paciente foi então orientada a voltar a escovar 

cuidadosamente a área. 

 

Figura 12. Aspecto clínico com 7 dias pós-operatório.  
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Fonte: Dados do caso clínico, 2019. 

 

 

Figura 13. Aspecto clínico com 15 dias de pós-operatório, 

imediatamente antes da remoção das suturas dos enxertos.  

 
Fonte: Dados do caso clínico, 2019. 
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Figura 14. Aspecto clínico com 15 dias pós-operatório, 

imediatamente após a remoção das suturas dos enxertos.  

 
Fonte: Dados do caso clínico, 2019. 

 

 Após 1 mês da data da terapia cirúrgica periodontal, a 

paciente foi chamada para controle pós-operatório e para os 

procedimentos de reorientação de higiene. Neste momento, a 

paciente relatou leve desconforto pós-operatório apenas na 

primeira semana de pós-cirúrgico, principalmente na região do 

palato do lado esquerdo, que foi a área doadora escolhida para 

remoção do enxerto gengival livre. Sendo assim, foi observada 

boa vascularização e cicatrização, tanto do palato como da 

mucosa ceratinizada, Figura 15 e Figura 16, evidenciando o 

ganho da faixa de mucosa ceratinizada na área de principal 

interesse, que foi a vestibular do dente 42 e também na 

vestibular do dente 41, e aumentando o periodonto de proteção. 
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Figura 15. Aspecto clínico do palato, área doadora, com 1 mês 

pós-operatório.  

 
Fonte: Dados do caso clínico, 2019. 

 

Figura 16. Aspecto clínico da mucosa ceratinizada, área 

receptora, com 1 mês pós-operatório.  

 
Fonte: Dados do caso clínico, 2019. 
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DISCUSSÃO 

 

Estudos anteriores já demonstraram que o ganho de 

mucosa ceratinizada através do enxerto gengival livre é 

possível (THOMA et al., 2019; KINAIA; KAZERANI; HSU; 

NEELY, 2019; FEITOSA et al., 2008), inclusive em recessões 

gengivais classe III de Miller (ESTEIBAR et al., 2011). O atual 

relato de caso clínico apresentou o objetivo de demonstrar um 

caso de aumento da faixa de mucosa ceratinizada, através do 

enxerto gengival livre, em recessão gengival classe III de Miller. 

Os resultados pós-cirúrgicos de um mês de acompanhamento 

mostraram que a técnica cirúrgica escolhida foi eficaz para o 

ganho de mucosa ceratinizada, promovendo a melhoria da 

qualidade do tecido periodontal de proteção, o que pode evitar 

o aumento da recessão gengival durante a terapia ortodôntica 

que será realizada na paciente em questão. 

As indicações dos procedimentos cirúrgicos periodontais 

no tratamento das recessões gengivais são hipersensibilidade, 

cárie radicular, dificuldade no controle do biofilme dentário, 

necessidade de aumento da faixa de mucosa ceratinizada ou 

quando os resultados estéticos dos procedimentos 

odontológicos podem ser indesejáveis devido à falta de 

harmonia entre a estética branca e rosa (SCHIN et al., 2007; 

PINTO et al., 2013). Além disso, a largura da faixa de gengiva 

ceratinizada não é indispensável para manter a saúde 

periodontal, desde que exista a presença de higiene bucal 

satisfatória. No entanto, tecidos gengivais finos, com pouca 

mucosa ceratinizada, ao redor dos dentes com restaurações ou 

submetidos a movimentos ortodônticos labiais, podem ser mais 

suscetíveis à recessão. (MEHTA; LIM, 2010).  
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Não existem muitos dados na literatura sobre o 

tratamento de recessões gengivais classe III de Miller, pois os 

estudos disponíveis nem sempre objetivam determinar o 

recobrimento radicular total, mas sim verificar o grau máximo de 

recobrimento radicular obtido por diferentes procedimentos 

(CUEVA et al., 2004; AROCA et al., 2010; HENRIQUES et al., 

2010). Possivelmente isso ocorre devido ao fato das recessões 

classe III apresentarem mais limitações em razão da perda de 

inserção e perda óssea interproximal, o que poderia dificultar os 

resultados dos procedimentos de cobertura radicular 

(ZACCARA et al., 2013).  

Até antes da publicação da nova classificação das 

doenças e condições do periodonto (CATON et al., 2018), o 

sistema de classificação das recessões proposto por Miller 

(1985) era o mais amplamente aceito (KUMAR; MASAMATTI, 

2013) e tinha o objetivo de classificar de acordo com a 

possibilidade de sucesso no tratamento. Os casos de Classe I 

seriam quando a recessão não atinge a linha mucogengival e 

não há perda de tecido inrterdental; Classe II quando a 

recessão atinge ou ultrapassa a linha mucogengival e também 

não há perda de tecido interdental; Classe III quando a 

recessão atinge ou ultrapassa a linha mucogengival, há perda 

de tecido ósseo interdental e o tecido gengival proximal está 

apical à junção cemento-esmalte; e Classe IV quando a 

recessão vai além da linha mucogengival, há perda de tecido 

ósseo e a recessão atinge mais de uma face do dente.  

De acordo com Miller (1985), é possível atingir o 

recobrimento radicular total nas Classes I e II; na Classe III a 

possibilidade de recobrimento é parcial, limitada à altura do 

osso interproximal, e nos casos de Classe IV nenhum 
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recobrimento pode ser esperado. No entanto, esse sistema de 

classificação foi criticado devido a seus limites no diagnóstico e 

prognóstico do tratamento (PINI-PRATO et al., 2011).  

Atualmente, existe o consenso de considerar uma nova 

classificação para diagnosticar os diferentes tipos de recessões 

gengivais (JEPSEN et al., 2018), baseada na perda de inserção 

clínica interdental (CAIRO et al., 2011), em que RT1 são os 

casos de recessão sem perda de tecido interdental e a junção 

cemento-esmalte interproximal não é clinicamente detectável 

nas faces mesiais e distais dos dentes; RT2 são os casos de 

recessão associada à perda de tecido interproximal menor ou 

igual à perda de inserção na face vestibular; e RT3 quando a 

recessão está associada à perda de tecido interproximal maior 

do que a perda de inserção na face vestibular.  

Essa nova classificação, além de não ser baseada no 

prognóstico, permite que as alterações anatômicas sejam mais 

atentamente observadas durante o planejamento das cirurgias 

para recobrimento e justificam o fato de alguns estudos 

disponíveis na literatura mostrarem sucesso no tratamento de 

recessões classe III ou RT2, devido ao aumento do nível de 

inserção clínia periodontal.  

Segundo Cairo et al. (2012), ao analisar a utilização do 

enxerto de tecido conjuntivo e retalho deslocado coronalmente, 

sugeriram que a eficácia dos procedimentos de cobertura da 

raiz em defeitos RT2 com mínima perda interdental (menor ou 

igual a 3 mm) pode ser semelhante aos defeitos sem perda 

interdental (RT1) correspondente às Classes I e II de Miller. 

Sendo assim, ainda que o objetivo inicial deste caso 

clínico tenha sido o ganho na faixa de mucosa ceratinizada, o 

que foi conseguido através do enxerto gengival livre, a tentativa 
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de um recobrimento radicular futuro nos dentes 41 e 42, após 

os dentes estarem mais bem posicionados no arco dentário 

depois da terapia ortodôntica, é uma possibilidade.  

 

CONCLUSÃO  

 

Observa-se que o uso do enxerto gengival livre foi capaz 

de aumentar a faixa de mucosa ceratinizada na região 

vestibular dos dentes 41 e 42, que possui recessão gengival 

classe III de Miller, promovendo a melhoria do prognóstico da 

condição periodontal durante e após a terapia ortodôntica. 

Conclui-se que o enxerto gengival livre pode ser utilizado com 

previsibilidade para aumento da mucosa ceratinizada. 
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RESUMO: A mucosa ceratinizada é o componente do 
periodonto responsável pelo suporte aos traumas de 
mastigação e escovação dos dentes e pela resistência ao 
acúmulo de biofilme dentário, sendo necessário mínimo de 2 
mm de altura para manutenção da estabilidade dos tecidos 
periodontais. Uma das abordagens terapêuticas para a 
recuperação da mucosa ceratinizada em recessões gengivais é 
o enxerto gengival livre. O objetivo do presente trabalho é 
relatar um caso clínico de enxerto gengival livre para ganho de 
mucosa em incisivos inferiores. Paciente do sexo masculino, 25 
anos, foi encaminhado para o setor de periodontia 
apresentando recessão gengival na região antero-inferior, com 
estreita faixa de mucosa ceratinizada nos elementos 31 e 41. 
Para recuperação da mucosa ceratinizada na região vestibular 
dos incisivos inferiores, foi indicada a realização do enxerto 
gengival livre, tendo como área doadora o palato. O enxerto foi 
obtido a partir da mucosa palatina na região entre o segundo 
pré-molar e segundo molar. Foi feito um retalho em espessura 
parcial na região vestibular dos incisivos inferiores, tendo como 
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limite superior a linha mucogengival, comprimento de 15mm e 
altura de 6mm, para posicionamento do enxerto e subsequente 
sutura em X acrescida de dois pontos simples, fixando o enxerto 
ao periósteo. O paciente foi acompanhado durante 5 meses, e 
não houve sinais de inflamação gengival ou sangramento à 
sondagem. Foram observados resultados aumento da altura de 
mucosa ceratinizada. 
Palavras-chave: Autoenxerto; Recessão gengival; Palato. 
 

INTRODUÇÃO 

 

As recessões gengivais são caracterizadas pela 

migração apical da mucosa gengival, podendo resultar em 

exposição radicular ao meio bucal e consequente 

hipersensibilidade dentinária, dor gengival, aspecto não 

estético, lesões cariosas radiculares e evolução do defeito, 

podendo estar associadas a fatores predisponentes, tais como 

cortical óssea fina, má posição dentária, pequena altura e 

espessura do tecido ceratinizado, entre outros. E fatores como 

a escovação traumática, inflamação, traumatismo oclusal e 

lesões cervicais não cariosas podem desencadear essa 

condição (RIBAS, 2016; SEGUNDO & ALVES, 2005). 

O revestimento de mucosa ceratinizada do aparelho 

dentoalveolar, composto de gengiva marginal livre e gengiva 

inserida, tem função de barreira contra os traumas de 

mastigação e escovação dentária e de resistência à deposição 

de biofilme dentário subgengival. Sugere-se que, para 

manutenção de saúde gengival, seja necessário um mínimo de 

2mm de mucosa ceratinizada, sendo 1mm de gengiva inserida 

e 1mm do sulco gengival. Essa mucosa fornece resistência ao 

periodonto contra as injúrias externas, e sua ausência ou 
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redução da altura podem acarretar nos problemas já citados 

(CHANG, 2019; RIBAS, 2016). 

Dessa forma, terapias cirúrgicas são indicadas para 

recobrimento da raiz exposta, com objetivo de aliviar 

sintomatologia dolorosa, recuperar estética e aumentar faixa de 

mucosa ceratinizada, tais como retalhos rotacionais, 

regeneração tecidual guiada, enxerto de tecido conjuntivo e 

enxertos gengivais livres (SHAH, 2015; GOYAL, 2019). 

O enxerto gengival livre se mostra como um 

procedimento confiável para ganhar mucosa ceratinizada e 

interromper a progressão da recessão gengival, sendo indicada 

principalmente quando há faixa de tecido ceratinizado 

insuficiente, e podendo ser realizada para tratamento de vários 

dentes ao mesmo tempo. Suas vantagens incluem aumento 

tecidual em altura e espessura e previsibilidade de enxerto 

(GOYAL, 2019; RIBAS, 2016). 

Também permanece como uma técnica previsível 

quando os objetivos incluem: eliminação do frênulo, aumento 

da profundidade vestibular, melhoria dos fatores anatômicos 

locais associados à posição dento-facial, raízes grandes e 

proeminentes com deiscência, estabilização da recessão 

gengival progressiva (DEEB & DEEB, 2015).  

Outro objetivo em que o enxerto gengival livre pode ser 

utilizado é em procedimentos de 2 estágios para recobrimento 

radicular, em que é realizado o avanço coronal após a 

cicatrização do enxerto (DEEB & DEEB, 2015). 

Sendo assim, o objetivo do presente trabalho é 

apresentar um caso clínico de cirurgia de aumento de mucosa 

ceratinizada com enxerto gengival livre em paciente com 
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espessura reduzida de mucosa ceratinizada na região dos 

incisivos inferiores. 

 

MATERIAIS E MÉTODO 

 

Paciente do sexo masculino, 25 anos, foi encaminhado à 

clínica da especialização em Periodontia do Departamento de 

Odontologia da Universidade Federal do Rio Grande do Norte 

para recobrimento radicular dos incisivos inferiores. Na 

anamnese e exame clínico não foram detectados 

comprometimentos sistêmicos ou locais. Na avaliação intraoral, 

constatou-se recessão gengival em todos os incisivos 

inferiores, com reduzida faixa de mucosa ceratinizada nos 

elementos 31 e 41, de 1mm.  

 

Figura 1. Aspecto inicial mostrando estreita faixa de mucosa 

ceratinizada nos elementos 31 e 41. 

 
 

Inicialmente, o paciente foi submetido à Terapia Básica 

Periodontal, que consistiu em orientação de higiene oral e 



AUMENTO DE MUCOSA CERATINIZADA UTILIZANDO ENXERTO GENGIVAL 

LIVRE: RELATO DE CASO CLÍNICO 

 

100 
 

raspagem e alisamento corono-radicular com instrumentos 

manuais e ultrassônicos. Foram dadas instruções de uso de 

escova dentária macia para evitar traumas mecânicos da 

escovação nos dentes e periodonto. 

Para restabelecimento de uma adequada morfologia do 

periodonto, visando aumento da espessura de mucosa 

ceratinizada, foi indicada a cirurgia de enxerto gengival livre, 

tendo, como área doadora, a mucosa palatina. 

 

Figura 2. Sítio doador no palato. 

 
 

Iniciou-se o procedimento cirúrgico com a demarcação 

da região que receberia o enxerto, determinando-se altura e 

comprimento do retalho que seria necessário, utilizando um 

mapa de papel estéril em formato retangular. Logo após, o 

papel com as medidas foi colocado sobre o palato, na região 

doadora, para delimitação do retalho em espessura total. O 

mapa mediu 15mm de comprimento e 7mm de altura. 
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Figura 3. Determinação das medidas dos retalhos. A: Sítio 

receptor. B: Sítio doador. 

 

 
 

Na mucosa palatina do lado direito, realizou-se retalho 

em espessura total ou epitélio-conjuntivo, nas mesmas medidas 

determinadas pelo mapa, com espessura de aproximadamente 

1,5mm. A extensão região doadora compreendeu entre o 

A 

B 
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segundo pré-molar e o segundo molar, e, após remoção do 

retalho, não recebeu sutura. 

 

Figura 3. A: Retalho em espessura total no palato. B: Enxerto 

gengival livre. C: Mucosa palatina após remoção do retalho. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na região receptora foi realizada incisão- com lâmina 15c 

(Swamm Morton ®) em bisel interno na linha mucogengival, 

seguido pela divisão do retalho em espessura parcial e 

rompimento das fibras do periósteo na porção mais apical do 

retalho. Obtendo-se um leito receptor constituído por periósteo 

e tecido conjuntivo, na área compreendida entre os elementos 

32 e 42.  

A 

B 

B 

C 
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Após hemostasia da região, o enxerto epitélio-conjuntivo 

foi posicionado sobre o retalho, se estendendo cerca de 2mm 

da recessão e 5mm lateralmente. Sutura foi feita com fio nylon 

5.0 (Ethicon), com dois pontos simples nas bordas laterais, com 

objetivo de melhorar estabilização do enxerto na área doadora, 

foi feita uma sutura em X sobre o enxerto, fixando-o ao 

periósteo. 

 

Figura 4. Retalho em espessura parcial na região vestibular do 

leito receptor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. Enxerto gengival livre suturado na área receptora. 
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 Após o procedimento, foi prescrito Dipirona sódica 

500mg a cada 6 horas durante 3 dias ou em caso de dor, 

Amoxicilina 500mg a cada 8 horas durante 7 dias, além de 

bochechos com Digluconato de Clorexidina 0,12% a cada 12 

horas durante 7 dias para controle químico do biofilme dentário 

na região cirúrgica. 

 As suturas foram removidas após 7 dias, e não foram 

observados sinais de necrose do enxerto. O paciente foi 

reavaliado após período de 5 meses, em que foi observado bom 

recobrimento radicular, com obtenção de uma faixa de 3mm de 

mucosa ceratinizada, sem sinais de inflamação gengival ou 

sangramento à sondagem. 

 

Figura 6. Pós-operatório de 5 meses. 

 
 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

 Para manutenção da integridade dos tecidos periodontais, 

as características morfológicas da gengiva são consideradas 

cruciais. Uma zona adequada de tecido ceratinizado é sugerida 

para manter a estabilidade do periodonto e evitar a progressão 
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das recessões gengivais, prevenindo a perda contínua de 

inserção do tecido conjuntivo (MONJE & BLASI, 2018). 

 A presença de um tecido inserido saudável na interface 

entre tecidos moles e dentes se correlaciona com estabilidade 

a longo prazo em função e estética. A falta do tecido 

ceratinizado nessa interface pode facilitar a agregação de 

biofilme dentário e levar à recessão da margem livre dos tecidos 

moles. Os tecidos ceratinizados são mais espessos e menos 

propensos à recessão, devido à espessura do osso cortical e 

da gengiva circundante (DEEB & DEEB, 2015).  

 Dessa forma, a presença de gengiva está fortemente 

relacionada com ótima saúde dos tecidos moles e duros. 

Entretanto, quantidades mínimas de tecido ceratinizado em 

pacientes com controle adequado do biofilme não resultam em 

instabilidade a longo prazo dos tecidos moles (DEEB & DEEB, 

2015). 

 Para a correção de defeitos nos tecidos ceratinizados do 

periodonto, procedimentos de enxertia gengivais são utilizados, 

sendo o enxerto gengival livre o método mais comum para 

aumento de mucosa ceratinizada, e seu sucesso depende de 

fatores como a etiologia e características do defeito gengival, 

controle sistêmico, técnica cirúrgica, vascularização, nutrição e 

espessura do tecido e estabilidade do enxerto durante 

cicatrização (GAMBIN, 2019). 

 A estabilização do enxerto gengival livre pela técnica 

convencional se dá através de suturas, sendo que a falta de 

estabilização pode provocar problemas como mobilidade do 

enxerto durante movimentos orofaciais e consequente 

formação de espaços entre o enxerto e o sítio receptor. Esse 
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tipo de ocorrência pode acarretar em falta de vascularização e 

necrose do tecido enxertado (NAVA, 2015). 

 A cicatrização do exerto se dá, no geral, pela formação de 

um coágulo sanguíneo entre os tecidos moles e duros, sendo, 

inicialmente, uma adesão fraca, sem capacidade de mantê-los 

unidos. Após 1 semana, observa-se uma reação inflamatória e 

aumento da vascularização tecidual. Em torno de 4 semanas, o 

retalho é recolocado no dente por tecido conjuntivo denso, e, 

após 5 semanas, os tecidos estão completamente regenerados 

(SCULEAN et al, 2014). 

 Dessa forma, percebe-se a importância de se manter uma 

interface enxerto-sítio receptor bem estável e com mínimo de 

tensão, a fim de se permitir uma maturação adequada da ferida, 

tendo em vista que, durante o período de cicatrização, essa 

interface ainda parece vulnerável ao trauma mecânico. Além 

disso, é importante ser realizada uma base suficientemente 

ampla no retalho para incluir os principais vasos gengivais, a 

fim de que o enxerto tenha bom suprimento sanguíneo 

(SCULEAN et al, 2014). 

 Nava (2015) descreveu um estudo de Gumus e Buduneneli 

(2014), no qual foram avaliados três métodos diferentes de 

estabilização para o enxerto gengival livre: técnica convencional 

(através de suturas), com cianoacrilato ou com microcirurgia. 

Foi visto que houve menor contração do enxerto gengival livre, 

juntamente com menor dor no local, no grupo de cianoacrilato, 

pela estabilização mais rígida. Entretanto, observou-se que a 

alteração na largura do tecido ceratinizado foi semelhante nos 

três grupos em todos os momentos. 

 Existem diversas outras técnicas de autoenxerto, tais como 

enxerto de tecido conjuntivo subepitelial, a técnica de aba 
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pedicular com incisões verticais, enxerto de pedículo duplo com 

espessura parcial e placas de deslizamento semilunares e 

laterais. Além disso, há técnicas alternativas ao enxerto de 

tecido mole autógeno, como os xenoenxertos (enxerto de tecido 

de uma espécie para outra distinta) e os aloenxertos 

(transplante entre indivíduos geneticamente diferentes, de uma 

mesma espécie), regeneração tecidual guiada e construção 

celular viva (DEEB & DEEB, 2015). 

 Cevallos et al (2019) comparou a técnica do enxerto 

gengival livre com o aloenxerto de matriz dérmica acelular 

(MDA), realizando um acompanhamento de 15 anos em 12 

pacientes que receberam um dos dois tratamentos. Entre as 

vantagens do enxerto epitélio-conjuntivo, destacaram-se o 

aumento significativo da altura e espessura da mucosa 

ceratinizada. Entretanto, entre as desvantagens, estão o pós-

operatório mais desconfortável e maior morbidade, 

necessidade de dois sítios operatórios, risco de hemorragia do 

sítio doador, e diferença de cor comparado aos tecidos 

adjacentes. Nesse estudo, o grupo que recebeu o ADM 

apresentou significativamente mais recessões, porém, 

resultados estéticos superiores ao do grupo que recebeu 

enxerto gengival livre. 

 As limitações e complicações relacionadas ao enxerto 

gengival livre podem ocorrer devido à promoção de reparo 

semelhante a de uma cicatriz, deixando a cor da região 

receptora aquém do ideal, e ao fato do sítio doador permanecer 

desprotegido, levando à maior necessidade de prescrição de 

medicações pós-operatórias e por maior período (FEITOSA, 

2008). 
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 Entretanto, a estética de procedimentos cirúrgicos para 

recobrimento radicular pode ser imprevisível. No estudo de 

Goyal et al (2019), foram obtidos resultados satisfatórios em 

relação à estética, mesmo em uma população com alto grau de 

pigmentação da melanina, sendo o enxerto gengival livre 

considerado, pelo autor, como uma opção estética viável. 

 Quanto à determinação da diferenciação espitelial do 

enxerto, se determinada por mecanismos genéticos ou 

adaptação funcional do tecido, diversos estudos com animais 

(Karring et al. 1971; Wennstrom et al. 1981; Wennstrom e 

Lindhe 1983) e humanos (Edel, 1974; Edel e Faccini, 1977) 

foram realizados (SCULEAN et al, 2014). 

 Esses autores realizaram retalhos na região doadora 

(enxertos palatinos livres), que incluiam epitélio e lâmina 

própria, e no sítio receptor, onde a mucosa ceratinizada era 

separada da mucosa alveolar, sendo o enxerto transplantado 

para esse sítio e suturado na região. A partir daí, foram 

realizadas avaliações histológicas após período de observação 

e cicatrização- cerca de 12 meses (SCULEAN et al, 2014). 

 A avaliação histológica desses estudos revelou que, 

durante o período inicial da cicatrização (cerca de 5 dias), as 

camadas superficiais do epitélio foram descamadas, e uma 

abundância de mitoses estavam presentes nas camadas basais 

da gengiva e da mucosa alveolar transplantada. A proliferação 

epitelial começou a partir das bordas do enxerto e dos tecidos 

adjacentes, enquanto a regeneração do tecido conjuntivo 

supraalveolar parecia ser iniciado dentro do ligamento 

periodontal (SCULEAN et al, 2014). 

 Com o decorrer do tempo, a superfície dos enxertos passou 

a ser coberto com uma fina camada de epitélio, exibindo, ainda, 
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características teciduais clínicas e histológicas idênticas às do 

sítio doador. Dessa forma, os estudos evidenciaram que as 

especificidades teciduais, tanto da mucosa gengival, da mucosa 

alveolar e do enxerto (mucosa palatina), foram conservadas, 

sendo sugerido que as características clínicas e histológicas 

desses tecidos têm maior determinação genética do que 

funcional (SCULEAN et al, 2014). 

 A técnica do enxerto gengival livre também é utilizada em 

cobertura de implantes expostos, fornecendo uma zona mais 

ampla de tecido ceratinizado e promovendo uma forte 

adaptação do tecido mais denso ao redor do implante. Porém, 

poucos são os estudos que comparam a estabilidade dos 

enxertos gengivais livres a longo prazo em implantes. A partir 

dos dados disponíveis, suge-se que a cobertura de tecidos 

moles adquirida nos dentes permaneça estável a longo prazo 

em comparação com os implantes (DEEB & DEEB, 2015). 

 Thoma et al (2019) realizou um estudo comparando o efeito 

de três técnicas cirúrgicas para ganho de tecido ceratinizado 

nos locais de dentes e implantes em cinco cães. Foram 

utilizados: enxerto gengival livre, matrizes à base de colágeno 

e retalho posicionado apicalmente. Observou-se maior 

crescimento espontâneo de tecido ceratinizado nas áreas dos 

dentes que nos locais dos implantes. Nos implantes, os 

resultados foram mais favoráveis com os enxertos gengivais 

livres, tendo maior aumento de tecido ceratinizado. Já nos 

dentes, as três modalidades de tratamento não obtiveram 

diferenças clinicamente significativas. 

 

CONCLUSÕES  
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O tratamento cirúrgico de enxerto gengival livre tem 

como objetivo aumentar o nível de tecido ceratinizado, além de 

trazer benefícios como evitar a progressão da recessão 

gengival, mantendo a integridade dos tecidos periodontais. 

Dessa forma, o enxerto gengival livre pode ser 

considerado um recurso satisfatório para aumento de altura de 

mucosa ceratinizada, permitindo uma devolução adequada da 

morfologia do periodonto. 
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RESUMO: O objetivo deste trabalho foi analisar as alterações 
periodontais nos pacientes portadores de diabetes mellitus do 
tipo 2, de acordo com a literatura. Foi realizado um 
levantamento na base de dados online PubMed de artigos 
publicados entre os anos de 2017 a 2019, com os descritores: 
“type 2 diabetes mellitus and periodontitis”. De um total de 729 
artigos levantados em julho do presente ano, após o uso do filtro 
free full text, restaram 70 artigos dos últimos três anos e de 
acordo com os critérios estabelecidos, foram selecionados um 
total de 24 artigos. Foi observado que a doença periodontal 
favorece o aumento do nível glicêmico em indivíduos com 
diabetes mellitus, sendo importante o diagnóstico da doença 
periodontal nesses pacientes. Além disso, a terapia periodontal 
não cirúrgica melhorou o controle glicêmico em pacientes com 
diabetes tipo 2, como também diminuiu a quantidade de micro-
organismos periodontopatogênicos, reduzindo a inflamação e 
no controle metabólico do diabetes. O descontrole glicêmico de 
pacientes com diabetes, por sua vez, influencia na DP, podendo 
pode agravá-la. Os produtos da glicosilação são capazes de 
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ativar as células de defesa, levando à liberação de citocinas 
pró-inflamatórias, contribuindo para a destruição dos tecidos 
periodontais. Contudo, ainda são necessários mais estudos 
para se entender com mais clareza essa interrelação entre 
ambas patologias.  
Palavras-chave: Diabetes mellitus tipo 2. Doença periodontal. 
Tratamento conservador. 
 

INTRODUÇÃO  

 

O diabetes mellitus (DM) é um distúrbio causado pela má 

absorção ou produção insatisfatória de insulina, hormônio 

pancreático que regula o nível glicêmico e fornece energia para 

manutenção das células do organismo (BRASIL, 2019, SBD, 

2019). Há mais de 13 milhões de brasileiros com DM (6,9% da 

população). Em 2019, a Sociedade Brasileira de Diabetes 

(SBD), estimou que o DM tipo 2 (DM2) é o tipo mais prevalente, 

afetando cerca de 90% das pessoas (SBD, 2019).  

O organismo de pacientes diabéticos sofre muitos danos 

em longo prazo, devido ao comprometimento e disfunção do 

pâncreas, levando a um desequilíbrio sistêmico, que afeta 

vários órgãos e também comprometendo o processo de 

cicatrização do indivíduo. Na área odontológica, estes 

pacientes necessitam de uma atenção diferenciada desde o 

atendimento, como também no diagnóstico de possíveis 

patologias orais que o mesmo pode apresentar. Na cavidade 

oral, as manifestações relacionadas ao DM2 incluem queilite 

angular, ressecamento e rachaduras labiais, xerostomia, 

hipossalivação e, consequentemente, alterações na microflora 

oral, levando ao aumento de incidência da doença cárie e 
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principalmente, da doença periodontal (DP) (NEWMAN et al. 

2016).  

A DP é resultado de uma interação entre os biofilmes 

supra e subgengivais e eventos imunoinflamatórios do 

hospedeiro. A progressão das alterações é causada pelo 

infiltrado inflamatório acumulado no tecido conjuntivo, que libera 

mediadores inflamatórios (citocinas) e enzimas destrutivas, 

ocasionando esgotamento do colágeno, vasodilatação, eritema 

e destruição tecidual. Isso provoca o rompimento das fibras do 

ligamento periodontal, resultando em perda clínica de inserção 

e reabsorção do osso alveolar (NEWMAN et al., 2016). 

A DP e o DM compartilham uma estreita relação, em que 

há uma influência da DP em pacientes com DM2 e vice-versa. 

Nos diabéticos, a presença da DP aumenta os níveis de 

mediadores inflamatórios sistêmicos, como as adipocinas, que 

agravam a resistência da célula à insulina e pioram o controle 

glicêmico. Dessa forma, a terapia periodontal influencia 

positivamente a resposta inflamatória, diminuindo os níveis 

séricos de adipocinas sensibilizadoras de insulina, melhorando 

o controle glicêmico (WANG et al., 2017). A terapia periodontal 

em pacientes com DM leva a uma redução dos mediadores 

inflamatórios solúveis responsáveis pela destruição do tecido 

periodontal e diminui a resistência dos tecidos à insulina 

(MIRANDA et al., 2017; MIZUNO et al., 2017; WANG et al., 

2017; DHIR et al. 2018; SUNDAR et al., 2018; MUNJAL et al., 

2019). O controle da DP também reduz os níveis de 

hemoglobina glicada ou glicosilada (Hb1Ac), moderando o 

DM2, com melhora na qualidade de vida destes pacientes 

(WERNICKE et al., 2018). Além disso, o DM não controlado 

pode modificar o curso da DP (CANTON, 2018), já que os 
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produtos da glicosilação são capazes de ativar as células de 

defesa, levando à liberação de citocinas pró-inflamatórias, 

contribuindo para a destruição dos tecidos periodontais (DHIR 

et al., 2018).  

 

Biomarcadores inflamatórios 

Peniche-Palma et al. (2019) compararam os níveis de 

matriz metaloproteinase-9 (MMP-9) e mieloperoxidades (MPO) 

no fluido crevicular gengival (FCG) em cinco grupos de 

pacientes. A MMP-9 é uma enzima associada à degradação do 

colágeno tipo IV, encontrada no FCG de pacientes com DP, 

com aumento em condições inflamatórias. Já a MPO é uma 

enzima envolvida na degradação de colágeno. Os grupos foram 

assim separados: a) Pacientes com DM2 compensados; b) 

Pacientes com DM2 descompensados, c) pacientes com DP 

estágio 2 (perda de inserção 3-4mm); d) pacientes com DP 

estágio 1 (perda de inserção <2 mm), e e) indivíduos saudáveis 

(sem doença sistêmica e sem DP). Ao observarem os níveis de 

MMP-9 e MPO entre pacientes com DM2 com e sem 

periodontite, comparado com pacientes saudáveis, os autores 

observaram maiores concentrações de MMP-9 em pacientes 

saudáveis e níveis menores em diabéticos. Segundo os autores 

não foi observado relação aparente entre a elevação dos níveis 

de MMP-9 e MPO entre os indivíduos com DM2, com ou sem 

periodontite se comparado a indivíduos saudáveis, ou seja, 

estas não são marcadores da relação DP com DM2. Os autores 

justificaram que tal achado pode ter sido decorrente de uma 

falha no teste Multiplex/Luminex ®, pois ele não era capaz de 

diferir entre as formas ativa e não ativa das enzimas avaliadas, 

acarretando níveis altos de MMP-9 em indivíduos saudáveis. 
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Rode et al. (2019) realizaram pesquisa com 60 pacientes 

(Grupo I, 20 pacientes saudáveis sem DP; grupo II, pacientes 

com DP crônica generalizada moderada a grave e grupo III, 

pacientes com DM e com DP crônica generalizada moderada a 

grave. Após coleta do FCG, os autores verificaram a associação 

do polimorfismo de nucleotídeo único (SNP) do gene da 

resistina (RETN) e níveis séricos de resistina com o aumento 

da inflamação e tendência a desenvolver DP crônica. O status 

glicêmico dos pacientes previamente diagnosticados com DM2 

foram confirmados pelos exames de Hb1Ac e testes aleatórios 

de glicemia. Comparando as fases de pré-tratamento e pós-

tratamento, existiu diferença estatisticamente significativa nos 

níveis médios de resistina sérica entre estas fases. Além disso, 

houve melhora significativa no parâmetro clínico (profundidade 

da bolsa periodontal, inserção clínica, índice de placa e índice 

de sangramento gengival) após a terapia não cirúrgica nos dois 

grupos que apresentavam periodontite (sem ou com DM), mas 

o grupo II (sem DM) apresentou um melhor desempenho em 

relação ao grupo III (com DP e DM). Os autores concluíram que 

o SNP pode não ser a única razão para aumentar os níveis de 

inflamação em pacientes imunocomprometidos, mas 

definitivamente é um dos principais fatores que contribuem para 

este aumento. Portanto, a identificação dos SNPs de resistina 

em pacientes com DM, ajudaria a estabelecer um protocolo 

terapêutico em estágio inicial da DP, impedindo seu 

desenvolvimento em pacientes com DM2.  

Borilova-Linhartova et al. (2018) observaram os níveis 

plasmáticos de interleucina-8 (IL-8), quimiocina pró-inflamatória 

em 153 pacientes, separados em: 1) pacientes 

sistematicamente saudáveis, 2) pacientes com DM1, 3) 
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pacientes com DM2, monitorando os parâmetros clínicos e 

bioquímicos e avaliando o possível papel desta citocina na 

patogênese do DM e da DP. Nesse estudo de caso-controle, os 

níveis mais altos de IL-8 foram encontrados nos pacientes com 

DM1 e DM2 (ambos com DP), quando comparados a indivíduos 

saudáveis com ou sem DP. 

Balaji et al. (2017), ao analisarem amostras de saliva, em 

quatro grupos (um grupo saudável- controle; o segundo grupo 

com DP não tratada, o terceiro grupo com DM e por fim, o quarto 

grupo com DP e com DM) verificaram que os níveis de IL-6 

(citocina pró-inflamatória), foram significativamente maiores em 

pacientes com DM2 diagnosticados com DP não tratada. Tanto 

o DM2 quanto a DP são doenças que aumentam o nível de IL-

6. Diante da DP, a IL-6 contribuiu para a perda óssea, 

estimulando a atividade osteoclástica e a reabsorção óssea. Os 

autores observaram que a concentração de IL-6 salivar foi 

elevada em pacientes com periodontite com e sem DM.  

Damodar et al. (2018) avaliaram, a partir do FCG de 105 

pacientes, separados em: grupo I (paciente sistematicamente 

saudável), grupo II (pacientes com DM + DP crônica) e o grupo 

III (DP crônica), o nível de tirosina (Y), lisina (K) e leucina (L) 

(YKL-40). O YKL-40 é uma proteína observada diante de 

reações sistêmicas, atuando na inflamação, e apresentou-se 

maior nos grupos II e III. Após seis semanas de terapia 

periodontal, o nível desta proteína foi reduzido nesses grupos. 

Foi verificado que o YKL-40 apresenta-se como um relevante 

biomarcador no diagnóstico da periodontite crônica.  

Guo et al. (2017) observaram que os níveis salivares da 

proteína BPIFA1 podem ser usados como biomarcadores e 

preditores de DM2, uma vez que essa proteína possui 
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propriedade antibacterianas pela sua capacidade de se ligar ao 

lipopolissacarídeo (LPS) de bactérias Gram-negativas. A DP 

crônica pode levar a alterações na concentração salivar de 

BPIFA1. Indivíduos com DM2 apresentaram diminuição 

estatisticamente significativa da concentração salivar de 

BPIFA1. Nos indivíduos com DM2 sem DP, e indivíduos com 

DM2 e DP grave, o nível de BPIFA1 foi estatisticamente menor 

em comparação com os pacientes sem DM2.  

Guo et. al. (2018), em um estudo transversal com 66 

pacientes, (22, com DM2; 22, sistematicamente saudáveis; e 22 

com DM2 e DP), compararam os níveis salivares das proteínas 

ferritina e hepcidina. Verificou-se que os pacientes com DP e 

DM2 exibiram significativamente maiores níveis séricos das 

proteínas ferritina e hepcidina e menor proporção de 

hepcidina/ferritina sérica, em comparação com os pacientes 

controles. A presença de DP crônica foi um preditor significativo 

da concentração sérica de ferritina e da razão 

hepcidina/ferritina. A ferritina é uma proteína que contém ferro, 

sendo utilizada como marcador de estoque deste nutriente, 

servindo para avaliar sua quantidade e seu metabolismo. A 

hepcidina é reguladora da homeostase do ferro, e sua produção 

desequilibrada será responsável pela patogênese de distúrbios 

do ferro. Os autores observaram que havia uma sobrecarga de 

ferro e inadequação na quantidade de hepcidina no grupo de 

pacientes com DP e DM2, verificado a partir do nível de ferritina 

salivar, e este pode fornecer referência para a carga sérica de 

ferro no corpo, avaliando a quantidade e o metabolismo deste, 

uma vez que o excesso de ferro é um fator de risco para DM. 

 

Terapia Periodontal e Diabetes Mellitus 
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Os tratamentos periodontais não cirúrgico e cirúrgico 

apresentaram efeitos benéficos no controle glicêmico dos 

portadores de DM, desde que haja controle adequado do 

biofilme e reforço das instruções de higiene bucal. Em relação 

aos parâmetros clínicos, há também ganho de inserção clínica 

e redução da DP (GOEL et al., 2017; TSOBGNY-TANGUE et 

al., 2018; SUNDAR et al., 2018). O tratamento periodontal não 

cirúrgico também pode melhorar o controle glicêmico dos 

pacientes (HAYASHI et al., 2017; MIZUNO et al., 2017; 

SUNDARAM et al., 2017) e reduzir o risco de doenças renal e 

hepática em pacientes com DM2. Além disso, em pacientes mal 

controlados, o tratamento periodontal não cirúrgico melhorou 

significativamente o controle glicêmico (HAYASHI et al., 2017). 

A redução no nível de HbA1c em pacientes com DM ocorre 

devido à terapia periodontal não cirúrgica, melhorando o nível 

glicêmico dos diabéticos (MIRANDA et al., 2017; DHIR et al., 

2018; KARTHIK et al., 2018; WERNICKE et al., 2018; MUJAL 

et al., 2019).  

O tratamento periodontal não cirúrgico apresentou efeito 

positivo na qualidade de vida dos pacientes, auxiliando na 

melhoria das complicações do DM e equilibrando o estresse 

oxidativo sistêmico, que desempenha um papel na 

fisiopatologia da DP (MIZUNO et al., 2017).  

Toda et al. (2019) verificaram que os hábitos de controle 

de higiene oral dos pacientes melhoraram o controle glicêmico 

e a halitose causada por cárie, DP e biofilme presente na língua, 

em pacientes com DM.  

O tratamento periodontal não cirúrgico em pacientes 

portadores de DM com DP diminuiu a concentração sérica de 

micronutrientes, como zinco (Zn), magnésio (Mg) e cobre (Cu). 
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Estes, por sua vez, contribuem para progressão e complicação 

de ambas as doenças. Além disso, o tratamento periodontal 

melhorou o status periodontal (SUNDARAM et al., 2017). 

A suplementação de 500 mg/dia de vitamina C adjuvante 

à terapia periodontal em indivíduos com DP portadores de DM2 

não controlado não proporcionou um efeito benéfico adicional, 

sem melhora estatisticamente significativa na condição 

periodontal dos pacientes (KUNSONGREKEIT et al., 2019). 

Em um estudo caso-controle, Dhir et al. (2018) avaliaram 

1700 pacientes a partir dos parâmetros metabólicos, do 

histórico de DM e a presença ou ausência de DP, e verificaram 

que cerca de 72% destes apresentavam altos níveis glicêmicos 

e também estavam mais susceptíveis a DP grave. O 

agravamento da DP estava relacionado a dosagens alteradas 

de HbA1c na DM2. Já pacientes com DM controlado não terão 

risco significativamente maior de desenvolver DP, mas o 

descontrole glicêmico poderá contribuir para a gravidade da DP, 

quando comparado a um paciente não diabético. 

No estudo transversal de Jagannathan et al. (2019), 

foram avaliados 60 indivíduos portadores de DM2 agrupados 

em: grupo 1: DM2 com bom controle glicêmico; grupo 2: DM2 

com mau controle glicêmico; grupo 3: DM2 com bom controle 

glicêmico e com DP crônica; e o grupo 4: DM2 com controle 

glicêmico deficiente com DP crônica, de acordo com o nível 

sérico de HbA1c. Pacientes com DM2 com mau controle 

glicêmico e DP crônica apresentaram aumento de mais de duas 

vezes na proporção de monócitos não clássicos (pró-

inflamatórios) em comparação com pacientes com DM2 com 

bom controle glicêmico. Os autores levantaram a hipótese de 

que a presença de citocinas ou o processo inflamatório 
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subjacente à DP e a hiperglicemia no DM2 poderiam levar os 

monócitos clássicos a se converterem em monócitos não 

clássicos, contribuindo, assim, para o aumento da destruição 

periodontal.  

Considerando a alta prevalência do DM2 e sua estreita 

relação com a DP, o presente capítulo teve como objetivo, 

através de uma revisão de literatura atual, verificar as 

alterações periodontais em pacientes acometidos pela doença.  

 

MATERIAIS E MÉTODO 

 

Trata-se de um estudo de revisão da literatura recente 

sobre as alterações periodontais em pacientes com diabetes 

mellitus tipo 2. 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 “ type 2 diabetes mellitus” e “periodontitis” como 

mecanismo de busca. Foram incluídos na busca todos os 

artigos publicados em inglês ou português sobre o tema, com 

no máximo três 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 as alterações periodontais em pacientes com 

diabetes mellitus tipo 2, estudos transversais (prospectivos e 

retrospectivos), estudos longitudinais, ensaios clínicos 

randomizados, estudos de caso-controle e metanálises. Foram 
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excluídos os estudos de relatos de casos, revisões de literatura 

(não sistemáticas), artigos que não se referiram estritamente ao 

tema, estudos em animais e artigos que possuíam apenas o 

resumo disponível.  

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Resultados 

De um total de 70 artigos, 46 (65,71%) artigos foram 

excluídos: 22 artigos (46,82%) foram excluídos por não se 

referirem estritamente ao tema (por apresentarem outras 

doenças envolvidas como complicações cardiovasculares e 

obesidade); oito (17,39%), foram excluídos por serem revisão 

de literatura; oito (17,39%) artigos por apresentarem apenas o 

resumo disponível; sete (15,21%) foram excluídos por serem 

estudos com animais e um (2,17%) foi excluído por ser relato 

de caso, resultando em número final de 24 (35,7%) artigos com 

textos completos disponíveis.  

Dos 24 artigos utilizados, 13 (54,1%) foram classificados 

como estudos transversais; cinco (20,8%), como estudo caso-

controle, quatro (16,66%) artigos como ensaio clínico 

randomizado e dois (8,33%) como estudo piloto. 

 

Discussão 

A DP e o DM compartilham uma interrelação, onde 

portadores de DM com DP apresentaram níveis altos de 

mediadores inflamatórios sistêmicos devido à presença da DP, 

piorando o controle glicêmico (WANG et al., 2017). Por sua vez, 

o descontrole glicêmico de pacientes com DM pode modificar o 

curso da DP (CANTON, 2018). Jagannathan et al. (2019) 
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verificaram que pacientes com DM2 com mau controle 

glicêmico e DP crônica apresentaram aumento de mais de duas 

vezes na proporção de monócitos não clássicos em 

comparação com pacientes com DM2 com bom controle 

glicêmico. A presença destas células favoreceu o aumento da 

destruição periodontal.   

A utilização de biomarcadores inflamatórios séricos e 

salivares pode ser uma ferramenta auxiliar útil da relação entre 

DP e DM. Resistina, hepcidina, ferritina e a proteína BPIFA1 

podem ser úteis para se avaliar o impacto da inflamação na DP 

e a elevação da concentração de insulina (GUO et al. 2018; 

RODE et al., 2019). Os níveis plasmáticos das citocinas IL-6 e 

IL-8 estão elevados nos pacientes com DM1 e DM2 que 

apresentam DP, com possível relação frente à patogênese do 

DM e da DP (BALAJI et al., 2017; BORILOVA-LINHARTOVA et 

al., 2018). Os níveis da proteína YKL-40 também são maiores 

em pacientes com DP, tanto em pacientes com DM quanto sem. 

Após seis semanas da realização da terapia periodontal, é 

possível a redução do nível desta proteína (DAMODAR et al., 

2018). Contudo, Pencinche-Palma et al. (2019) avaliaram as 

enzimas MMP-9 e MPO e não observaram uma relação 

aparente entre o aumento dos níveis destas com a DP e o DM. 

Todavia, Wang et al. (2017) observaram que a terapia 

periodontal influencia positivamente na resposta inflamatória, 

diminuindo os níveis séricos de adipocinas sensibilizadoras de 

insulina, melhorando o controle glicêmico.  

O tratamento periodontal em portadores de DM2 

apresenta efeito positivo, reduzindo os níveis destes 

mediadores inflamatórios (MIRANDA et al., 2017; MIZUNO et 

al., 2017; DHIR et al., 2018; SUNDAR et al., 2018; MUNJAL et 
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al., 2019). Com essas intervenções, há um controle na DP, 

moderando o DM e consequente melhora na qualidade de vidas 

desses pacientes (WERNICKE et al., 2018).   

Em estudos realizados em pacientes com DM 

controlada, a realização da terapia periodontal não cirúrgica 

teve como resultado o ganho de inserção clínica e redução da 

DP (GOEL et al., 2017; DAMODAR et al., 2018; TSOBGNY-

TANGUE et al., 2018; SUNDAR et al., 2018). Também é 

possível uma melhora no controle glicêmico dos pacientes com 

a terapia periodontal (GOEL et al., 2017; HAYASHI et al., 2017; 

TSOBGNY-TANGUE et al., 2018; SUNDAR et al., 2018), com 

redução do nível de HbA1c(MIRANDA et al., 2017; DHIR et al., 

2018; KARTHIK et al., 2018; WERNICKE et al., 2018; MUJAL 

et al., 2019). Além disso, com o tratamento periodontal, ocorre 

a redução do risco de doenças renais e hepáticas em pacientes 

que apresentam DM2 (HAYASHI et al., 2017) 

Com o tratamento periodontal, os pacientes 

apresentaram diminuição na concentração sérica de 

micronutrientes, como Zn, Mg e Cu, que contribuem para 

progressão da DP e complicação da DM (SUNDARAM et al., 

2017). Contudo, Kunsongrekeit et al. (2019) não verificaram 

efeitos benéficos quando associaram a suplementação de 

vitamina C ao tratamento periodontal em pacientes com DP e 

DM descompensados.  

 

CONCLUSÕES  

 

O DM é uma doença metabólica que pode modifica a 

susceptibilidade do organismo humano frente às infecções. No 

âmbito odontológico, a presença da DP nos pacientes com DM2 
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é uma das patologias orais mais frequentes, e a terapia 

periodontal não cirúrgica pode melhorar o controle glicêmico em 

pacientes com DM2 que apresentavam DP crônica, uma vez 

que também diminui a quantidade de micro-organismos e 

reduziu a inflamação, além de melhorar o controle metabólico.  

Entretanto, apenas o tratamento periodontal não 

cirúrgico é incapaz de debelar a inflamação por si só, sendo 

necessário lançar mão de outras medidas terapêuticas e 

preventivas, como um rígido controle da higiene oral, através de 

uma boa proservação periodontal.  

Além disso, o paciente com DM teve apresentar uma 

alimentação saudável, realizar exercícios físicos e/ou utilizar 

hipoglicêmicos, e realizar controle periódico da glicemia, 

através de um acompanhamento médico.  

Ensaios clínicos bem conduzidos, com períodos de 

acompanhamento mais longos e que avaliem a alteração nos 

marcadores imunológicos da inflamação sistêmica, ainda são 

necessários para se entender melhor o efeito a longo prazo da 

terapia periodontal não cirúrgica nos índices glicêmicos e na 

condição periodontal do paciente com DM. 
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RESUMO: A laserterapia no tratamento periodontal não 
cirúrgico vem sendo utilizado com o intuito principal de reduzir 
o uso da antibioticoterapia e reduzir a inflamação gengival em 
pacientes com diabetes e periodontite. Sintetizar informações 
de bases científicas que corroborem com a importância da 
aplicação da laserterapia de baixa potência como coadjuvante 
no tratamento da periodontite crônica, bem como os fatores 
associados ao controle do diabetes. Foi realizada uma revisão 
da literatura através da busca de artigos nas bases de dados 
Pubmed/Medline, Lilacs, Scielo e Scopus selecionando os 
principais artigos em inglês relacionados ao tema, no período 
de 2015 a 2019. Seis ensaios clínicos randomizados que 
avaliaram parametros clínicos periodontais e glicemicos foram 
incluidos nessa revisão sendo cinco apenas laser e quatro 
estudos que usaram laser com fotossensibilizador.Tanto a 
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laserterapia de baixa potência (LLLT) quanto a terapia 
fotodinamica (PDT) podem ser considerados métodos 
adjuvantes eficazes no tratamento da doença periodontal com 
no controle do diabetes.  
.Palavras-chave: Doença periodontal, Laser, Diabetes 
mellitus. 
 

INTRODUÇÃO 

 

Sabe-se que a periodontite é uma doença inflamatória 

comum, que tem por característica a destruição dos tecidos 

periodontais de suporte dentários moles e duros. É uma 

resultante da interação entre o biofilme subgengival e eventos 

imunoinflamatórios do hospedeiro que se desenvolvem nos 

tecidos gengivais e periodontais. Como característica principal 

dessas alterações inflamatórias temos o rompimento das fibras 

do ligamento periodontal, resultando em perda clínica de 

inserção, juntamente com a reabsorção do osso alveolar 

(RAMOS et al. 2016). 

A periodontite tem como determinante o biofilme 

bacteriano, no entanto, doenças sistêmicas podem interferir na 

capacidade dos tecidos periodontais de reagir à agressão ou 

modificar essa ação, aumentando o risco de desenvolvimento e 

a gravidade da doença já instalada (CAO et al. 2019). 

O diabetes é uma doença metabólica caracterizada pela 

hiperglicemia resultante de uma falha na secreção ou na ação 

da insulina, que tem a função de transportar a glicose para o 

interior da célula (CERVINO et al. 2019). Vários estudos 

comprovam que a doença periodontal é mais prevalente e mais 

severa em pacientes diabéticos do que em não diabéticos. 
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Ambas doenças apresentam uma alta prevalência na 

população, podendo alterar a resposta imune sistêmica e 

causar uma disfunção imunorregulatória (EVANGELISTA et al. 

2015). O diabetes é um fator de risco para a doença periodontal, 

onde a infecção periodontal pode prejudicar o controle 

glicêmico dos diabético.  

Embora a raspagem e alisamento radicular (RAR) seja 

considerado o padrão-ouro para o tratamento da periodontite, 

muitas vezes, o mesmo, não é capaz de eliminar 

completamente a infecção periodontal e inflamação, 

especialmente em indivíduos com envolvimento sistêmico e 

indivíduos propensos a casos mais graves de periodontite, 

como pacientes diabéticos. Dada essa limitação, o foi proposta 

uma combinação deste tratamento convencional com 

tratamentos alternativos, sendo a alternativa mais difundida a 

antibioticoterapia local ou sistêmica (BARBOSA et al. 2018). A 

antibioticoterapia local ou sistêmica é o tratamento alternativo 

mais difundido. A antibioticoterapia sistêmica, apesar de 

mostrar alguns benefícios quando combinada com a RAR, tem 

apresentado limitações de resistência bacteriana e efeitos 

colaterais. Para minimizar esses efeitos, novas alternativas 

foram testadas para potencializar o efeito da terapia 

periodontal, como terapia fotodinâmica antimicrobiana (PDT), 

que visa inativar os microrganismos associados à condições 

patológicas do periodonto. 

A terapia periodontal pode ser realizada por meio método 

cirúrgico ou não cirúrgico com o objetivo do reestabelecimento 

da função, estética e saúde dos tecidos periodontais. Como 

terapia não cirúrgica temos a laserterapia, que é um tratamento 
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consagrado em várias áreas da odontologia. Essa terapia 

objetiva a inativação de microrganismos associados às 

condições patológicas do periodonto. Estudos têm 

demonstrado que a terapia fotodinâmica antimicrobiana possui 

a capacidade de reduzir microrganismos associados à 

periodontite e inativar citocinas, o que impacta positivamente o 

tratamento periodontal (EVANGELISTA et al., 2015).  

A terapia fotodinâmica consiste na irradiação por um 

laser de baixa intensidade sobre áreas infectadas que, 

previamente coradas por um fotossensibilizador específico e na 

presença de oxigênio, inicia reações fotoquímicas que irão levar 

à formação de espécies reativas de oxigênio tóxicas ao 

microrganismo podendo, por diferentes mecanismos, diminuir 

sua ação patológica ou até mesmo eliminá-lo (BARBOSA et al. 

2018). 

O objetivo deste estudo foi revisar a literatura pertinente 

reunindo informações sobre a importância da aplicação da 

laserterapia de baixa potência como coadjuvantes do 

tratamento da doença periodontal, bem como os fatores 

associados ao controle do Diabetes.  

 

MATERIAIS E MÉTODO 

 

Foi realizada uma revisão sistematizada da literatura nas 

bases de dados Pubmed/Medline, Lilacs, Scielo e Scopus. 

Optou-se pela busca por termos livres nas bases de dados, 

primeiro usando os descritores em inglês:  laser AND 

periodontal (resultado em 1506 artigos); Laser AND periodontal 

AND Diabetes (resultado em 25 artigos); Photodynamic AND 



EFICÁCIA DA LASERTERAPIA E DA TERAPIA 

FOTODINÂMICA COMO COADJUVANTE AO TRATAMENTO DA DOENÇA 

PERIODONTAL E CONTROLE DO DIABETES 

 

133 
 

periodontal AND Diabetes (10 artigos). A pesquisa completa 

resultou em um total de 1531 artigos. 

Inicialmente, foi realizada uma triagem a partir da análise 

dos títulos e resumos localizados na busca, todos os estudos 

considerados relevantes foram obtidos na íntegra e analisados 

separadamente. Posteriormente, como critérios de inclusão, 

foram selecionados ensaio clínicos randomizados, artigos 

publicados em inglês, publicações entre 2015 e 2019, que o 

tema fosse relacionado à aplicação da laserterapia de baixa 

potência no tratamento da doença periodontal e controle do 

diabetes melitus. 

Foram excluídos da presente revisão estudos que não 

apresentaram metodologia compatível para essa análise 

sistemática, tais como: revisões, cartas editoriais, opiniões, 

capítulos de livros, comunicações breves, conferências, 

resumos, patentes, protocolos, estudos com informações 

insuficientes. 

Utilizou-se um software de gerenciamento de referências 

objetivando o controle dos artigos analisados e remoção das 

duplicadas (EndNote; Thomson Reuters, Philadelphia, PA, 

USA). 

As seguintes informações foram coletadas de todos os 

estudos incluídos: Nome dos autores; Ano de publicação; 

Amostra; Método de avaliação; Resultados relevantes e 

conclusões de cada estudo. 
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RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Após a triagem pela leitura dos títulos e resumos, 1531 

estudos foram considerados potencialmente elegíveis e lidos na 

íntegra pelos avaliadores. Ao término das análises, artigos 

publicados entre os anos de 2015 e 2019, 6 preencheram todos 

os critérios de inclusão e foram incluídos na presente revisão. 

O Diabetes Melitus (DM) é considerado um grupo 

heterogêneo de desordens metabólicas crônicas, que podem 

ser por deficiência genética ou adquirida, manifestadas por uma 

elevação do nível de glicose no sangue que se desenvolve pela 

ausência ou redução da produção de insulina (QUARESMA et 

al., 2016).  

Essas desordens também causam alterações no 

metabolismo de carboidratos, lipídios e proteínas devido à 

secreção de insulina deficiente. Segundo Evangelista et al., 

(2015) o DM é um importante problema de saúde pública em 

todo o mundo, com uma taxa de prevalência de 246 milhões de 

indivíduos, que deverá atingir 366 milhões até 2030. Além 

disso, a Organização Mundial de Saúde (OMS) estipulou um 

duplo aumento nas mortes relacionadas com diabetes entre 

2005 e 2030. No Brasil, aproximadamente 10 milhões de 

pessoas têm diabetes. O objetivo do tratamento para diabetes 

mellitus tipo II (DM2) é equilibrar o controle glicêmico, 

metabólico e cardiovascular para prevenir o desenvolvimento 

de sintomas de diabetes e evitar complicações. Com isso, é 

necessária uma abordagem multidisciplinar para o tratamento 

desse paciente. 
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O DM II (não-insulino-dependente) é causado por 

resistência periférica à ação da insulina, secreção prejudicada 

de insulina e produção aumentada de glicose no fígado, não 

tendo relação com autoimunidade. Ocorre geralmente em 

adultos após os 35 anos e 90% das pessoas que tem diabetes 

é a do tipo 2 (CAO et al., 2019). 

No DM II as células adiposas e musculares não 

conseguem absorver a insulina que é produzida no pâncreas, 

resultando em uma queda no metabolismo da glicose presente 

no sangue (EVANGELISTA et al., 2015). 

As complicações do DM podem prejudicar 

significativamente a qualidade de vida, a longevidade e os 

custos com saúde pública. A presença de diabetes pode levar 

ou exacerbar outros problemas de saúde. Entre estas, as 

complicações mais comuns do diabetes são neuropatia, 

nefropatia, doenças cardiovasculares e doenças periodontais. 

Os indivíduos diabéticos tipo 2 apresentam maior prevalência e 

severidade da periodontite crônica do que os indivíduos 

normoglicêmicos, além de ter pior prognóstico de tratamento 

(AKRAM et al., 2016). 

A periodontite é uma doença sitio-específica e infecciosa 

crônica dos tecidos de suporte ao redor dos dentes que ocorre 

inicialmente na gengiva. Ela é causada por um biofilme 

bacteriano complexo que se acumula ao longo da margem 

gengival, tendo períodos de exacerbação e de remissão, que 

resulta de uma resposta inflamatória e imune do hospedeiro. 

Sabe-se que a iniciação e progressão da doença periodontal 

são causadas pela presença de microrganismos patogénicos 

no hospedeiro. Estes microrganismos podem causar danos 
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diretos e indiretos ao periodonto que ativam várias respostas no 

hospedeiro, como a destruição dos tecidos de proteção e 

sustentação dos dentes, perda de rebordo do osso alveolar e 

formação de bolsas periodontais (OBRADOVIC et al., 2012).   

Portanto, a remoção mecânica do biofilme tem sido uma 

chave para o tratamento da doença periodontal. Fatores de 

risco para a doença periodontal incluem genética, tabagismo e 

diabetes mellitus não controlado. Estudos epidemiológicos em 

pacientes com diabetes descontrolado ou controle glicêmico 

deficiente demonstraram aumento na susceptibilidade à 

infecção, especialmente na doença periodontal, e aumentos em 

sua extensão e gravidade (AKRAM et al., 2016). 

Embora o biofilme bacteriano seja o fator etiológico 

primário na patogênese da doença periodontal, a resposta do 

hospedeiro contra os microrganismos é de vital importância no 

aparecimento e progressão da doença. A resposta do 

hospedeiro é diferente em cada indivíduo. Um dos fatores que 

afetam a resposta imune é doença sistêmica. A principal 

doença sistêmica aceita como fator de risco para doença 

periodontal há muito tempo é o diabetes melitus. (BARBOSA et 

al. 2018) 

A relação entre diabetes e a doença periodontal está 

baseada em estudos científicos que mostram que a prevalência 

de gengivite e periodontite em pessoas portadoras de diabetes 

descompensados é maior quando comparado a indivíduos 

compensados ou com boa saúde. Por outro lado, a doença 

periodontal com caráter crônico, pode modificar o controle 

metabólico do indivíduo portador de diabetes (CASTRO DOS 

SANTOS et al. 2016). 
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Embora nem toda gengivite evolua para uma periodontite, o 

desequilíbrio no metabolismo glicêmico cria um ambiente 

propício para a ação do biofilme já existente, o que predispõe 

os pacientes diabéticos à situação de elevado risco de 

desencadear a doença periodontal (CASTRO DOS SANTOS et 

al.,2010).  

Muitos fatores podem se correlacionar com a associação 

de doença periodontal e diabetes, como a redução da 

quimiotaxia dosleucócitos polimorfonucleares; Síntese de 

colágeno e redução da maturação, aumento da atividade da 

colagenase e formação dos produtos finais de glicação 

avançada (AGEs), que podem ser ligados aos seus receptores 

(RAGEs) em macrófagos e monócitos. Portanto, há um 

aumento no fator de necrose tumoral alfa (TNF-a), interleucina 

(IL) -1b e prostaglandina E2 (PGE2).  Esses mecanismos 

podem resultar em infecção, diminuição da resistência do 

hospedeiro, melhora de cicatrização, e uma resposta 

inflamatória exagerada, que promovem a destruição periodontal 

severa e a perda dentária em pacientes com diabetes (AKRAM 

et al., 2016). 

A doença periodontal influencia e sofre influência da 

diabetes, podendo tornar difícil o controle da glicemia do 

indivíduo portador de diabetes, devido ao fato de que uma 

infecção aguda se predispor à resistência à insulina, causando 

um quadro de hiperglicemia crônica (CASTRO DOS SANTOS 

et al.,2016).  

Em um estudo longitudinal de pacientes com diabetes 

tipo 2 (não-insulinodependente), periodontite grave foi 

associada à importante piora do controle glicêmico ao longo do 
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tempo. Indivíduos com periodontite grave no exame inicial 

tiveram uma incidência maior de piora do controle glicêmico ao 

longo de um período de 2 a 4 anos do que aqueles sem 

periodontite no exame inicial. Neste estudo, sabe-se que a 

periodontite precedeu a piora do controle glicêmico. 

Periodontite também foi associada a complicações clássicas do 

diabetes (CAO et al., 2019). 

Javed et al. (2015) relatam que os resultados da terapia 

periodontal também comprometida em pacientes com diabetes 

tipo 2 não controlado. A perda de fibroblastos e osteoblastos 

por apoptose também é maior entre pacientes diabéticos do que 

em pacientes saúdaveis, contribuindo para a reparação limitada 

de tecido lesionado, principalmente quando combinado com 

outros déficits na cicatrização de feridas diabéticas. Além disso, 

altos níveis de fator de necrose tumoral alfa (uma citocina pró-

inflamatória que estimula a perda de tecido) no tecido gengival 

têm sido associadas a um estado de hiperglicemia crônica. Por 

sua vez, isso pode levar a uma capacidade limitada de reparar 

o tecido periodontal após processos inflamatórios.  

Guimarães et al. (2018) levantaram a hipótese de que o 

TNF-α circulante em um processo inflamatório gengival 

exacerbado pode estar associado diretamente ao mecanismo 

de resistência à insulina ao influenciar órgãos, como fígado, 

músculos e tecido adiposo, e, indiretamente, aumentar a 

liberação de moléculas, como ácidos graxos leves, os quais 

também produzem resistência à insulina. Além disso, o TNF-α 

tem sido identificado como um potente bloqueador do receptor 

de insulina. Ensaios clínicos randomizados demonstraram que 

a terapia periodontal (TP) não-cirúrgica leva a uma redução 
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significativa nos níveis plasmáticos de proteínas de fase aguda, 

como a proteína C-reativa e o fibrinogênio. Os melhores 

resultados em estudos que associam marcadores sistêmicos de 

diabetes e inflamação com TP são encontrados quando algum 

tipo de terapia antimicrobiana, especialmente a doxiciclina, é 

empregada. No entanto, a Academia Americana de Periodontia 

(AAP) recomenda cautela no uso de antibióticos para TP devido 

aos efeitos colaterais, ao risco de favorecer microrganismos 

resistentes e dificuldade em atingir completamente o biofilme 

dentário, o que favorece ainda mais a seleção de 

microrganismos. (EVANGELISTA et al., 2015). 

O uso indiscriminado de antibióticos nas últimas décadas 

vem acelerando a seleção natural e oferendo resistência aos 

antibióticos, ou seja, criando superbactérias que são versões 

mais poderosas das já conhecidas. Isso porque as bactérias 

sofreram mutações que as tornaram imunes a alguns 

antibióticos, que tiveram o uso banalizado ou foram utilizados 

frequentemente de forma equivocada (QUARESMA et al. 2016) 

Formas alternativas de tratamento que sejam eficazes e 

acessíveis estão sendo buscadas para minimizar as 

consequências do uso indevido e exagerado de antibióticos.  

Neste contexto, a terapia fotodinâmica (PDT) surgiu como uma 

possibilidade para o tratamento de diferentes doenças de 

importância clínica significativa. Ele tem sido usado pois causa 

a morte celular com base no uso de substâncias com 

propriedades fotossensibilizantes e na administração de luz a 

um comprimento de onda apropriado. O processo fotodinâmico 

leva à formação de radicais livres e oxigênio singleto, que têm 

efeitos citotóxicos que podem levar à morte de microrganismos. 
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A PDT demonstrou ação antimicrobiana em biofilmes 

organizados, especialmente contra Porphyromonas gingivalis 

(SANTOS et al. 2016; RAMOS et al. 2016). Adicionalmente 

estudos anteriores  demonstraram que patógenos periodontais 

(Porphyromonas gingivalis, Fusobacterium nucleatum e 

Agregatibacter Actinomycetemcomitans) podem ser suscetível 

ao PDT na forma planctônica ou de biofilme. No entanto, PDT 

como complemento ao tratamento periodontal precisa ser 

melhor avaliado para elucidar o potencial de melhorar 

resultados clínicos em pacientes saudáveis e com doença 

sistêmica, como pacientes diabéticos. (OBRADOVIC et al., 

2012).  

As principais vantagens da PDT são a sua terapia 

específica para células alvo, nenhum efeito colateral, iniciação 

da atividade somente quando exposto à luz e a falta de 

desenvolvimento de espécies bacterianas resistentes, o que é 

comum com o uso indiscriminado de antibióticos. 

Após a descamação e aplainamento radicular, a PDT 

mostrou reduzir significativamente a gengivite, a profundidade 

de sondagem e volume de fluido crevicular gengival. Verificou-

se que a PDT produz um efeito anti-inflamatório, um efeito 

biostimulatório e um efeito analgésico. O efeito anti-inflamatório 

e a redução do edema podem ser parcialmente explicados pela 

homeostase normalizada no metabolismo tecidual e pela 

inibição da degranulação dos mastócitos (OBRADOVIC et al., 

2012).  

Ramos et al. (2016) observaram que a gengivite pode ser 

tratada com sucesso com a PDT como um suplemento ao 

tratamento básico. A análise citomorfométrica confirmou que os 
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núcleos do epitélio gengival estratificado escamoso foram 

reduzidos em tamanho após tratamento básico, embora não ao 

tamanho dos núcleos de gengiva saudável. No entanto, após a 

PDT além do tratamento básico da gengivite, o tamanho nuclear 

das células do epitélio gengival estratificado escamoso 

correspondeu ao tamanho característico da gengiva saudável. 

Os estudos para avaliar a aplicação da laserterapia de 

baixa potência como coadjuvante no tratamento da doença 

periodontal podem lançar mão de diferentes protocolos e 

diferentes índices, buscando mensurar a efetividade da 

laserterapia como adjuvante da terapia não-cirurgica no 

tratamento da periodontite crônica e controle do DM.  

O efeito da aplicação de fotobiomodulação (980 nm), 

além do tratamento periodontal não-cirúrgico, sobre parâmetros 

clínicos e bioquímicos em pacientes com DM foi investigado, e 

observaram que a combinação do uso de fotobiomodulação no 

tratamento periodontal não cirúrgico em pacientes com DM 

resultou em um benefício estatisticamente significativo em 

termos de parâmetros clínicos e bioquímicos entre os grupos. 

(ÖZBERK et al.,2019) 

Sugere-se que a hiperglicemia pode exacerbar a 

destruição inflamatória tecidual indiretamente e também pode 

prejudicar diretamente as funções biológicas dos tecidos 

conjuntivos periodontais através de interações célula-matriz 

(OBRADOVIC et al. 2012).  

Os mecanismos pelos quais a hiperglicemia pode induzir 

a destruição periodontal ainda não são completamente 

compreendidos, mas acredita-se que tenha uma associação 

com a função imune alterada, produtos finais de glicação 
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avançada (AGEs) e alterações no colágeno. Para Obradovic et 

al. (2012) não é tão evidente o impacto da doença periodontal 

no controle glicêmico da DM e nos mecanismos pelos quais isso 

ocorre. No entanto, Castro dos Santos et al. (2016), Demirturk-

Gocgun, et al. (2017), Barbosa et al. (2018) e Koçak, et al. 

(2016) sugerem que o diabetes aumenta o risco para o 

desenvolvimento e progressão de doenças periodontais.  

Adicionalmente Castro dos Santos et al. (2016) afirmam 

que os portadores de diabetes mellitus tipo 2 têm maior 

prevalência e gravidade de periodontite crônica do que os 

normoglicêmicos, além de terem pior prognóstico. 

Javed et al. (2015), Ramos et al. (2016), Barbosa et al. 

(2018)  e Castro dos Santos et al. (2016) concordam que os 

resultados apresentados pela terapia periodontal não cirúrgica 

para o tratamento da DP em pacientes com DM tipo 2 são 

satisfatórias, no entanto relatam que isoladamente pode ser 

insuficiente para alcançar um perfil periodontopatogênico 

bacteriano compatível com o perfil de saúde periodontal em 

indivíduos diabéticos, onde terapias adjuvantes são 

frequentemente sugeridas para maximizar os resultados da 

terapia mecânica, concomitante com o uso de agentes 

antimicrobianos, localmente ou sistemicamente como a 

doxiciclina.  

A antibioticoterapia local ou sistêmica é o tratamento 

alternativo mais difundido. A antibioticoterapia sistêmica, 

apesar de apresentar alguns benefícios quando combinada 

com a raspagem e alisamento radicular, apresenta limitações à 

resistência bacteriana e os efeitos colaterais. Por conta desses 

efeitos, tratamentos coadjuvantes como a PDT antimicrobiana 
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LLLT vem sendo testadas no tratamento da doença periodontal 

e controle do diabetes. (RAMOS et al., 2016; DEMIRTURK-

GOCGUN, et al. 2017; BARBOSA et al., 2018) 

Macedo et al (2013) demonstraram que a PDT é eficaz 

como coadjuvante no tratamento de pacientes com periodontite 

crônica e periodontite agressiva e no controle do diabetes, 

estudos esses que corroboram com os resultados encontrados 

por Ramos et al. (2016) . Em contrapartida Castro dos Santos 

et al. (2016) e Barbosa et al. (2018) afirmam que a terapia 

fotodinâmica apresenta poucos beneficios adicionais a terapia 

periodontal não-cirurgica. 

Javed et al. (2015) relataram que LLLT tem eficácia no 

tratamento de microcirculação prejudicada, cicatrização de 

feridas, na produção de colágeno e citocina alívio da dor, 

cicatrização por fraturas e redução da inflamação e inchaço, 

reduzindo a inflamação gengival, onde melhores resultados 

terapêuticos foram obtidos quando a LLLT foi aplicada durante 

a terapia periodontal básica, em comparação com a aplicação 

da terapia periodontal básica isolada. Adicionalmente Koçak, et 

al. (2016) retrataram em seu estudo a eficácia do laser de diodo, 

onde o mesmo tem características promissoras para o 

tratamento periodontal e também foi visto que o laser de diodo 

(DL) possui efeitos bactericidas e de desintoxicação in vitro e 

tem a capacidade de remover completamente o epitélio da 

bolsa periodontal. 

Demirturk-Gocgun et al. (2017) em seu estudo 

demostraram que as profundidades de sondagem, nos locais 

de teste não apresentam nenhuma melhoria adicional em 

comparação com os locais de controle, conforme medido por 
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qualquer um dos parâmetros examinados. Assim como alguns 

estudos investigaram o uso de LLLT como adjuvante em 

tratamento periodontal não cirúrgico em pacientes com doenças 

sistêmicas relataram que a terapia com laser de baixa potência 

como um adjuvante ao tratamento periodontal mostrou 

melhoras clinicas significâncias. Em alguns casos a irradiação 

insuficiente pode ter sido a causa de maus resultados em 

alguns estudos devido à falta de consenso sobre dosagem. 

(JAVED et al. 2015; KOÇAK et al. 2016) 

Nos estudos de Obradovic et al. (2012) foi observado que 

os sítios que foram irradiados com laser tiveram redução do 

índice gengival e dos parâmetros celulares em comparação 

com o lado que não houve aplicação do laser. De modo 

semelhante Javed et al. (2015), Koçak et al. (2016) e Özberk et 

al. (2019) obtiveram resultado satisfatórios em 3 meses de 

avaliação, sendo que no 1º mês de avaliação houve redução 

dos parâmetros clínicos em todos os sítios teste. Em 

contrapartida Demirturk-Gocgun, et al. (2017) observaram que 

os todos parâmetros clínicos avaliados reduziram no período de 

três meses independente do grupo do estudo, mostrando pouco 

benefício na aplicação do laser de baixa potência no tratamento 

da doença periodontal e controle do diabetes. 

Primeiramente, apenas estudos em inglês foram 

incluidos e sua qualidade é a principal limitação; um baixo risco 

de viés foi encontrado nos estudos incluídos. Segundo, o 

tamanho da amostra era relativamente pequeno, de 30 a 66 

indivíduos. A duração de acompanhamento dos ensaios foi 

curta, resultando em resultados incertos. Com as limitações 

anteriores, estudos bem executados e multicêntricos 
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comparando os diferentes tratamentos adjuvantes e 

estendendo a duração do acompanhamento por até 12 ou 24 

meses devem ser realizadas. 

 

CONCLUSÕES  

 

Tanto a laser terapia de baixa potência (LLLT) quanto a 

terapia fotodinamica (PDT) podem ser considerados métodos 

adjuvantes eficazes na redução de parâmetros clínicos 

periodontais e glicêmicos. Em pacientes diabéticos podem ser 

uma alternativa mais eficiente e sem efeitos colaterais. A LLLT 

e a PDT trazem benefícios adicionais na manutenção dos níveis 

da hemoglobina glicada, nesses individuos. 

Existe a necessidade de mais ensaios clínicos que 

possam embassar o uso da terapia com laser de baixa potência, 

bem como a terapia fotodinamica antimicrobiana no tratamento 

da doença periodontal e controle do diabetes, além da 

padronização dos protocolos de aplicação da LLLT e da PDT, 

para assegurar resultados mais previsiveis. 
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RESUMO: Este estudo teve como objetivo discutir sobre os 
principais biomarcadores do estresse oxidativo relacionados ao 
fluxo salivar de pacientes com periodontite. Foi elaborado a 
partir de uma revisão de literatura em periódicos nacionais e 
internacionais, realizada através do uso das bases de dados 
Lilacs, PubMed e Scielo, não havendo restrição quanto ao ano 
da publicação. Os descritores foram selecionados conforme os 
DeCS: "periodontite crônica", "estresse oxidativo", 
"malondialdeído" e "glutationa". Alguns estudos descreveram a 
relação entre a doença periodontal e um notável desequilíbrio 
entre a produção elevada de subprodutos da inflamação, como 
o Malondialdeído (MDA), e a ação reduzida de mecanismos de 
proteção (antioxidantes), como a Glutationa (GSH), ambos 
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possíveis de serem detectados via saliva. À medida em que se 
inicia a terapia periodontal de suporte, como a raspagem e o 
alisamento corono-radicular (RACR), possivelmente haverá 
uma redução do processo inflamatório e, consequentemente, 
um equilíbrio maior entre os subprodutos citados, reduzindo 
assim o estresse oxidativo. Conclui-se, portanto, que a 
debelação do processo inflamatório na periodntite, associada 
ao monitoramento dos biomarcadores do estresse oxidativo 
pela saliva, poderá favorecer uma investigação mais profunda 
acerca dos mecanismos de proteção do organismo, e a real 
diminuição da inflamação frente à agressão microbiana 
presente na doença periodontal. 
Palavras-chave: "periodontite crônica", "estresse oxidativo", 
"malondialdeído" e "glutationa". 
 
INTRODUÇÃO 

 

O estresse oxidativo é uma condição biológica em que 

ocorre um desequilíbrio entre a elevada produção de 

compostos oxidantes (radicais livres) e a baixa produção de 

sistemas antioxidantes que controlam esses radicais. Na 

doença periodontal, quando ocorre uma agressão microbiana, 

ativa-se a resposta imunológica inflamatória no hospedeiro. 

Com isso, as células de defesa são ativadas e produzem 

espécies reativas de oxigênio que, por sua vez, desencadeiam 

danos moleculares e a degradação da matriz extracelular. Isto 

caracteriza o estresse oxidativo, com notável desequilíbrio entre 

a produção elevada de subprodutos da inflamação, como o 

MDA, e a ação reduzida de mecanismos de proteção 

(antioxidantes), como o GSH (D’AIUTO et al., 2010).  

Diante de um desafio microbiano no periodonto, células 

típicas do sistema imunológico como monócitos, células 
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polimorfonucleares, além de outras células inflamatórias como 

fibroblastos, células endoteliais e osteoclastos, produzem 

radicais livres. Como resultado disso, há uma elevada 

concentração de mediadores pró-inflamatórios e, 

consequentemente, ativação fagocitária (NOVAKOVIC et al., 

2014). Foi investigada a influência da inflamação periodontal 

em fagócitos e viu-se que as citocinas pró-inflamatórias agem 

diretamente na ativação da “explosão respiratória” de 

neutrófilos, aumentando, assim, a oxidação local. Quando não 

há uma neutralização desta oxidação, os radicais livres por ela 

produzidos reagem com o tecido e afetam sua estrutura, função 

e comportamento biológico (IHK et al., 2011; BATTINO et al., 

2002). 

Níveis baixos de radicais livres são indispensáveis em 

processos bioquímicos, como diferenciação celular, apoptose, 

imunidade celular, controle da expressão gênica, dentre outros. 

Porém, por meio de mecanismos múltiplos e em altas 

concentrações, eles causam danos ao DNA, peroxidação 

lipídica, danos proteicos, oxidação enzimática e estimulação de 

enzimas pró-inflamatórias (BALTACIOĞLU et al., 2014). 

Estudos mostram que estes radicais podem influenciar 

diretamente os fibroblastos e osteoblastos, além de diminuírem 

a produção de colágeno em células produtoras de matriz 

extracelular (CANAKCI et al., 2005; MIRICESCU et al., 2014). 

Durante a inflamação crônica, metaloproteinases são ativadas 

por radicais livres de oxigênio, resultando em degradação 

colagenolítica no ligamento periodontal. Como consequência, 

haverá formação de bolsa, perda do ligamento periodontal, 

reabsorção óssea, perda de inserção do dente e, 

possivelmente, perda dentária (HERRING et al., 2006). 
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Pacientes com periodontite crônica apresentam 

elevados níveis circulatórios de mediadores inflamatórios que 

podem ser correlacionados com a severidade da doença 

(FARBER, 1997). Evidências científicas têm buscado identificar 

a presença de mediadores em amostras salivares, fluido 

gengival e soro (SIMPSON et al., 2005; EMINGIL et al., 2004).  

A saliva, sendo um produto fisiológico das secreções de 

glândulas salivares, contém moléculas e proteínas não apenas 

locais, mas também de origem sistêmica. Desta forma, sua 

análise pode ser útil na caracterização de doenças 

inflamatórias, como a doença periodontal, e permitir a 

identificação de mediadores inflamatórios (AL KAWAS et al., 

2012; CASTAGNOLA et al., 2011). Dentre estes mediadores, a 

interleucina-1 beta (IL-1β), interleucina-6 (IL-6), interleucina-8 

(IL-8), fator de necrose tumoral (TNF), prostaglandinas (PG) e 

metaloproteinases (MMP) são alguns dos componentes 

celulares ativados na defesa imune do organismo e que geram 

a inflamação (LIMA et al., 2008). 

Segundo a literatura, tem sido possível determinar o 

estresse oxidativo de duas formas: na primeira, medindo a 

diminuição na capacidade total de diferentes substâncias 

antioxidantes e, assim, medir o estado oxidante total (EOT). Já 

na segunda, fazendo-se uma estimativa dos produtos de 

oxidação gerados após danos lipídicos, proteicos e no DNA 

celular, mensurando separadamente estas moléculas 

(TARPEY et al., 2004; EREL, 2005; AKALIN et al., 2007). 

 

 

MATERIAIS E MÉTODO 
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Este trabalho foi elaborado a partir de uma revisão de 

literatura em periódicos nacionais e internacionais, realizada 

através do uso das bases de dados Lilacs, PubMed e Scielo, 

não havendo restrição quanto ao ano da publicação. Os 

descritores foram selecionados conforme os DeCS: 

"periodontite crônica", "estresse oxidativo", "malondialdeído" e 

"glutationa". Foram selecionados os artigos de interesse para o 

estudo, incluindo aqueles que faziam referência à presença de 

biomarcadores do estresse oxidativo como Malondialdeído 

(MDA) e Glutationa (GSH) na saliva de pacientes com 

periodontite. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Periodontite 

A doença periodontal é uma manifestação inflamatória 

de origem microbiana caracterizada pela destruição dos tecidos 

periodontais de proteção e suporte dos elementos dentários. 

Esta doença multifatorial afeta até 90% da população mundial 

e a sua prevalência aumenta com a idade, sendo a gengivite e 

a periodontite as duas formas mais comuns (BORGNAKKE et 

al., 2013; BERLIN‐BRONER et al., 2017). Evidências científicas 

sugerem que a doença periodontal seja uma das principais 

causas da perda dentária em adultos (RAMSEIER et al., 2017; 

KISSA et al., 2016; VELDEN et al., 2015). Além disso, ela tem 

sido descrita como um fator capaz de modificar a saúde 

sistêmica dos pacientes, visto o seu papel causal ou 

exacerbante em doenças cardíacas, pulmonares, artrite 

reumatoide, diabetes, dentre outras (KUMAR et al., 2017). 
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O conceito de doença crônica refere-se a processos 

mórbidos de etiologia variada, com severidade e frequência 

relativas. Além disso, enquadra-se em estados patológicos de 

caráter irreversível e que exigem cuidados de observação, 

controle e reabilitação (NUTO, et al., 2007). A periodontite 

crônica é iniciada pela ação específica dos patógenos do 

biofilme microbiano que se acumula nas superfícies dentárias 

mal higienizadas, e a sua progressão depende de interações 

complexas entre bactérias periodontopatogênicas deste 

biofilme e a resposta imunológica inata e adaptativa do 

hospedeiro (BALTACIOĞLU et al., 2014). Os microrganismos 

presentes no biofilme microbiano são bactérias altamente 

interativas e que constituem comunidades complexas com mais 

de 700 espécies bacterianas (KARIM et al., 2013). Bactérias 

Gram-negativas como Porphyromonas gingivalis, Treponema 

denticola e Tanerella forshytia têm sido sistematicamente 

associadas ao início e progressão das doenças periodontais em 

áreas anaeróbias mais profundas (SOCRANSKY e HAFFAJEE, 

2005). Além disso, interações dinâmicas e complexas entre 

herpesvírus ativos, patógenos bacterianos específicos, 

bactérias não-cultiváveis e respostas imunes destrutivas podem 

contribuir para o desenvolvimento da periodontite crônica 

(SLOTS et al., 2017). 

Quando o sistema imunológico não consegue debelar a 

ação destes microrganismos, danos teciduais podem ocorrer, 

seja pela ação direta dos seus subprodutos ou pela instalação 

de um processo imuno-inflamatório em resposta às agressões 

sofridas (CEKICI et al., 2014). Porém, outros fatores de risco e 

modificadores como alterações hormonais femininas e 

gravidez, tabagismo, diabetes mellitus tipo 1 e 2, doenças 



ESTRESSE OXIDATIVO E BIOMARCADORES DA INFLAMAÇÃO NA SALIVA 

DE PACIENTES COM PERIODONTITE – REVISÃO DE LITERATURA 

 

154 
 

cardiovasculares, desordens induzidas por drogas, estresse e 

obesidade foram estabelecidos para doença periodontal 

(ALJEHANI et al., 2014). Alguns fatores locais predispõem para 

a periodontite crônica, uma vez que   impedem a remoção do 

biofilme. Dentre eles, o cálculo supra e subgengival, anomalias 

anatômicas na forma e posição dos dentes e fatores 

iatrogênicos como restaurações com excessos e margens 

subgengivais (KNIGHT et al., 2016). 

Diante do desafio microbiano do biofilme, o sistema 

imunológico induz a produção de mediadores pró-inflamatórios 

pelo epitélio gengival, resultando no aumento da 

permeabilidade dos capilares gengivais, expressão de 

moléculas de adesão e quimiotaxia de neutrófilos 

polimorfonucleares através do epitélio juncional e no sulco 

gengival (SILVA et al., 2015).  Dentre os mediadores, estão as 

citocinas como interleucina-1β [IL-1b], interferon gama [IFN-γ], 

fator de necrose tumoral alpha [TNF-α], fator ativador de 

macrófagos, metaloproteinases de matriz [MMP], além de 

quimiocinas como CXCL-1, CXCL-8, CCL-5 (HOKARI et al., 

2018; DA COSTA, et al., 2015). A Interleucina-6 e o fator de 

necrose tumoral têm sido descritos como reguladores positivos 

da osteoclastogênese. Eles induzem a produção de 

metaloproteinases de matriz por fibroblastos e RANKL (receptor 

ativador do fator nuclear ligando kappa-B), resultando em 

destruição do tecido conjuntivo e reabsorção óssea, 

respectivamente óssea (KNIGHT et al., 2016; GRAVES, 2008).  

Macrófagos e fibroblastos também são responsáveis pela 

produção de mais mediadores inflamatórios, como as 

prostaglandinas. A PGE2 tem sido associada à perda óssea 

característica da periodontite. Níveis elevados desta 
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prostaglandina indicam perda de fixação e inflamação 

(Kornman,1999; Offenbacher, 1999). 

A periodontite crônica é caracterizada por ciclos de 

progressão e de estabilidade, onde a sua progressão é 

determinada pela natureza da resposta imune e pela 

complexidade microbiana do biofilme. Em pacientes 

susceptíveis, a inflamação pode não permanecer condicionada 

à gengiva (gengivite) e evoluir apicalmente para uma lesão mais 

progressiva com formação de bolsas periodontais e destruição 

óssea. Tanto na gengivite quanto na periodontite, a defesa do 

organismo pode ativar não só a resposta imune inata inicial 

mediada por neutrófilos, como também uma resposta imune 

adaptativa. Nesse momento, ocorre uma transição, 

predominantemente, para células T, macrófagos e, 

posteriormente, para o surgimento de células B e plasmócitos 

(ANTONINI, et al., 2014; KNIGHT et al., 2016). 

As características clínicas da periodontite crônica são o 

resultado dos eventos inflamatórios exacerbados durante a 

resposta imune do hospedeiro, e ocorrem de forma lenta e 

progressiva. Margens gengivais irregulares e hiperplásicas, 

sangramento gengival e sangramento à sondagem periodontal, 

diminuição da resistência dos tecidos periodontais à sondagem, 

formação de bolsas periodontais, perda de papilas, perda de 

inserção conjuntiva, recessão gengival, exposição de furca, 

reabsorção óssea, mobilidade e inclinações dentárias são 

algumas das características que permeiam a periodontite 

crônica e predizem possíveis perdas dentárias (ANTONINI et 

al., 2014; KNIGHT et al., 2016). 

O diagnóstico da periodontite crônica depende de 

parâmetros clínicos e radiográficos. Assim, fatores como 
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presença de cálculos dentários,  sinais clínicos de inflamação, 

sondagens acima de 3 mm, perda de aderência e reabsorção 

óssea radiográfica, devem ser investigadas clinicamente e 

atreladas à história clínica dos pacientes (GOMES et al., 2006). 

Ao ser identificada a periodontite crônica, faz-se necessária 

uma avaliação periodontal completa, registrando dados, como: 

profundidade à sondagem (PS), índice de sangramento 

gengival (ISG), índice de placa visível (IPV), envolvimento de 

furca, recessão e mobilidade dentária, além de detecção de 

níveis de perda óssea alveolar via radiografias. A avaliação dos 

fatores de risco que podem interferir na doença periodontal, 

como diabetes, alterações hormonais e tabagismo,  também 

deve ser levada em consideração (PRESHAW, 2015). 

Apesar da eficácia destas avaliações, o uso de amostras 

biológicas para detecção de marcadores específicos da 

inflamação também tem representado um avanço no 

monitoramento e no tratamento da doença, além de servir como 

indicadores de risco e prognóstico. Mediadores inflamatórios e 

marcadores específicos da reabsorção óssea podem ser 

detectados nos fluidos orais, como a saliva e o fluido crevicular 

gengival (NÓBREGA et al., 2008). 

 

Tratamento Periodontal 

Uma vez que a periodontite crônica é uma doença 

multifatorial, os avanços na identificação dos fatores etiológicos 

associados a ela levaram ao desenvolvimento de vários 

protocolos de tratamento. O objetivo deles é reduzir ou eliminar 

os patógenos periodontais e, consequentemente, a inflamação 

periodontal. A terapia periodontal não-cirúrgica, associada a 

cuidados com a higiene bucal, foi demonstrada como um 
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procedimento eficaz no tratamento da periodontite 

(POURABBAS et al., 2014). 

O controle regular do biofilme microbiano através da 

utilização de instrumentos mecânicos, métodos químicos ou 

associação de ambos, é a principal forma de prevenir as 

doenças periodontais (PONTES et al., 2007). A raspagem e o 

alisamento coronorradicular com instrumentos manuais ou 

ultrassônicos, associada à motivação de higiene bucal, pode 

ser considerada o padrão ouro no tratamento não-cirúrgico da 

periodontite crônica.  A remoção periódica de cálculo dentário 

e/ou substâncias presentes no cemento periodontal, diminuem 

as chances de acúmulo microbiano e conferem parâmetros 

clínicos compatíveis com a saúde no periodonto (FERREIRA et 

al., 2013). 

Porém, a remoção mecânica do biofilme através da 

raspagem e alisamento coronorradicular (RACR) e a motivação 

de hábitos contínuos de limpeza bucal, como escovação e 

bochechos com enxaguatórios, nem sempre são capazes de 

erradicar por completo os reservatórios bacterianos dentro das 

bolsas periodontais (SÉGUIER et al., 2010). Como 

consequência, alguns sítios periodontais apresentam infecção 

persistente, inflamação, danos teciduais e, eventualmente, a 

perda do dente (DOYLE et al., 2015). 

Tratamentos suplementares têm sido relatados na 

literatura como tentativas de reduzir a carga microbiana em 

áreas de difícil acesso de instrumentação, como bolsas 

periodontais mais profundas que 5mm e lesões de furca 

inacessíveis (AKRAM et al., 2017). O uso de antimicrobianos 

sistêmicos é um dos exemplos citados. A utilização de 

antibióticos pode ser benéfica, uma vez que a sua 
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biodisponibilidade na saliva e no fluido crevicular pode modificar 

a composição microbiana em áreas insuficientemente tratadas 

(AMORIM et al., 2016). Porém, esta alternativa tem sido 

associada ao desenvolvimento de resistência bacteriana e 

efeitos colaterais quando se utilizou agentes antimicrobianos, 

como tetraciclinas e metronidazol (KOLBE et al., 2014). 

Outra alternativa que pode ser empregada como 

adjuvante no tratamento não cirúrgico da periodontite crônica é 

a utilização de lasers de alta potência. Sua proposta de ação 

vai desde a retirada de corpos estranhos subgengivais à 

destruição bacteriana por esterilização térmica, sendo 

justamente esse um dos principais motivos de seu insucesso 

(SMILEY et al., 2015). Observou-se que alguns tipos de laser, 

como Nd: YAG e Er: YAG, não foram capazes de eliminar os 

detritos sem danificar o cemento ou a dentina, gerando 

crateras, fendas e aspereza na superfície radicular (SAĞLAM 

et al., 2017). 

 

Tratamento Periodontal Complementar 

Frente às limitações da terapia periodontal básica não-

cirúrgica, a Terapia Fotodinâmica Antimicrobiana (TFDA) pode 

ser uma alternativa complementar na redução microbiana de 

áreas de difícil acesso. Ela baseia-se no princípio de 

fotoativação de uma substância corante (fotossensibilizador) 

capaz de absorver a luz emitida por um laser de baixa potência. 

Quando este fotossensibilizador é aplicado diretamente na 

bolsa periodontal após RACR, e em seguida é exposto à luz 

laser com um comprimento de onda ideal, gera oxigênio singlet 

e radicais livres que, por sua vez, são citotóxicos a 

microrganismos e seus produtos (SGOLASTRA et al., 2013). 
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A terapia fotodinâmica (também chamada de terapia de 

foto-radiação, fototerapia ou fotoquimioterapia) foi inicialmente 

relatada há pouco mais de 100 anos quando Oscar Raab 

descobriu que poderia gerar morte celular em culturas de 

células microbianas, expondo-as à luz na presença de acridina 

e outros compostos orgânicos (KESSEL et al., 2004). A ação 

antimicrobiana dos lasers de baixa potência só começou a ser 

efetivamente estudada na década de 90, quando a TFDA, 

inicialmente idealizada para promover a morte seletiva de 

células tumorais no tratamento do câncer, foi trazida para a 

Odontologia, onde as células alvo seriam agora as bactérias 

envolvidas no desenvolvimento de cárie e da doença 

periodontal (MORAES et al., 2017).  

Assim como as células tumorais do câncer não 

absorviam a luz visível, o mesmo acontecia com algumas 

bactérias periodontopatogênicas, sendo, portanto, necessário o 

emprego de substâncias cromóforas (fotossensibilizador) que 

se fixariam na parede da bactéria, atraindo para si a luz 

irradiada pelo laser e causando a morte celular da mesma 

(GURSOY et al., 2013). 

No tratamento adjuvante da periodontite crônica, a 

terapia fotodinâmica antimicrobiana (TFDA) processa-se 

através da aplicação tópica na bolsa periodontal de um corante 

fotossensibilizador (FS) não tóxico e sensível à luz, seguida da 

irradiação com luz laser de baixa intensidade visível e com 

comprimento de onda adequado. Após ser irradiado, o FS 

absorve fótons da fonte luminosa (hv1) e passa de um estado 

fundamental singlet de baixa energia (0S) para um estado 

singlet excitado de maior energia (1S*) (PERUSSI et al., 2007). 
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Esse estado excitado poderá retornar ao seu estado 

fundamental com emissão de fluorescência (hv2), ou evoluir 

para um estado triplet de maior excitação (3S*). Esta espécie 

também pode retornar para o estado fundamental (0S), com 

nova emissão de fluorescência (hv3), ou participar de rações do 

tipo 1 ou tipo 2. Na primeira, ela pode reagir diretamente com 

substratos orgânicos (R) por transferência de elétrons ou 

hidrogênio, levando à produção de radicais livres superóxido 

(O2-) e peróxido de hidrogênio (H2O2). Já na segunda, ocorre 

uma transferência de energia ao oxigênio local, levando à 

produção de oxigênio singlet (Figura 1).  Os dois tipos de reação 

resultarão em mortes celulares microbianas, porém as do tipo 2 

são mais favoráveis pela rapidez na transferência energética 

em comparação com a eletrolítica na tipo 1 (RIBEIRO et al., 

2007). 

 

 
Figura 1. Representação esquemática da terapia fotodinâmica 

antimicrobiana descrevendo as reações fotoquímicas na produção 

de radicais livres. Adaptado de DA HORA MACHADO et al., 2000. 

 

O termo radical livre denota uma molécula ou átomo 

altamente reativo, que possui em sua última camada de 

distribuição eletrônica um número ímpar de elétrons, sendo 

esse não emparelhamento eletrônico o responsável pela 

elevada capacidade reativa dessas moléculas (FERREIRA et 
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al., 1997). Os mecanismos de morte celular desencadeados por 

estes radicais livres produzem reações danosas e irreversíveis 

ao citoplasma bacteriano, incluindo alterações nucleoproteicas 

na parede e nas membranas celulares. Inativações enzimáticas 

também podem ocorrer, além de prejuízos à cadeia respiratória 

e ao sistema de transporte de membrana (AMARAL et al., 

2010). 

Apesar de ainda não existirem evidências suficientes, a 

terapia fotodinâmica (TFDA), por sua ação bactericida 

desintoxicante, pode ser um complemento benéfico para a 

terapia periodontal mecânica convencional. Além de não induzir 

resistência bacteriana como a maioria dos antimicrobianos, ela 

gera efeitos colaterais e sistêmicos mínimos. Ademais, ela 

promove mais conforto ao paciente, pois evita a necessidade 

de procedimentos cirúrgicos como retalhos para tratar áreas de 

difícil acesso (ANNAJI et al., 2016; BALATA et al., 2010). 

 

Malondialdeído (MDA) 

Diante de um quadro inflamatório, um dos eventos 

citotóxicos primários e responsáveis pela lesão celular é a 

peroxidação lipídica. Ela é definida como uma cascata de 

eventos bioquímicos que resultam da ação dos radicais livres 

sobre os lipídeos insaturados das membranas celulares. Como 

consequência, ocorre destruição estrutural, falência dos 

mecanismos de troca de metabólitos e, numa condição 

extrema, morte celular (BENZIE, 1996).  

Quando os radicais livres interagem com os ácidos 

graxos poli-insaturados das membranas, além das profundas 

alterações estruturais e funcionais, há também a produção de 

subprodutos secundários, como o malondialdeído (MDA). Este, 
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juntamente com o subproduto secundário da oxidação do DNA 

(8-hidroxi-2-deoxiguanosina ou 8-OHdG), foram encontrados 

como biomarcadores inflamatórios gengivais em um número 

significativamente maior de pacientes com periodontite 

(KONOPKA et al., 2007; SCULLY et al., 2002). 

O dano oxidativo a lipídios, proteínas e ácidos nucléicos 

pode ser monitorado usando marcadores estabelecidos e que 

estão presentes na saliva. Tais marcadores devem reagir ao 

ácido tiobarbitúrico como um marcador de peroxidação lipídica, 

produtos avançados de oxidação de proteínas como um 

marcador de oxidação proteica e produtos finais de glicação 

avançada como um marcador de glicação proteica e, assim, 

estresse de carbonila que está intimamente interligado com o 

estresse oxidativo (BAŇASOVÁ et al., 2015). Alguns estudos 

compararam a presença de marcadores de estresse oxidativo 

entre indivíduos com periodontite crônica e indivíduos 

saudáveis. Comprovaram, então, que nos casos de periodontite 

crônica havia um aumento significativo nos níveis de espécies 

oxidantes, tanto na saliva, quanto no fluido crevicular e no soro 

(CHAUDHARY et al., 2014; WEI et al., 2010). 

Em um estudo clínico, Akalin et al., (2007) analisaram os 

níveis de malondialdeído (MDA) e o estado oxidante total (EOT) 

na saliva, no soro e no fluido crevicular gengival (FCG) em 

pacientes com periodontite crônica (PC) e em pacientes 

saudáveis. Foram coletadas amostras destas substâncias em 

trinta e seis pacientes com periodontite crônica e em 28 

pacientes controles saudáveis. Após medições clínicas e 

coletas das amostras biológicas, os níveis de MDA e de EOT 

foram medidos por cromatografia líquida de alta performance. 

Como resultado, observaram que os níveis de MDA na saliva e 
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no FCG, assim como os níveis de EOT no soro, na saliva e no 

FCG foram significativamente maiores no grupo PC do que no 

grupo controle. Isto sugere que o aumento de peroxidação 

lipídica e, consequentemente, do estresse oxidativo, pode 

desempenhar um papel importante na patogênese da 

periodontite, e está intimamente relacionado com o estado 

clínico periodontal. 

Em outro estudo, Ghallab et al., 2016 investigaram os 

níveis de malondialdeído (MDA), além de superóxido dismutase 

(SOD) como biomarcadores para o estresse oxidativo no fluido 

crevicular gengival (FCG) de pacientes com periodontite crônica 

(PC) e periodontite agressiva generalizada (GAgP). 

Participaram do estudo 65 indivíduos, dos quais 25 tinham (PC), 

25 tinham GAgP e 15 eram saudáveis. Parâmetros como índice 

de placa, índice gengival, profundidade de sondagem, nível de 

inserção clínica e amostras de FCG foram coletadas de ambos 

os pacientes, utilizando o ensaio imunoenzimático (ELISA) para 

determinação dos níveis de MDA e SOD. O resultado do estudo 

mostrou que os níveis de MDA foram significativamente 

maiores no grupo PC do que no grupo saudável. Além disso,  

os níveis de MDA foram significativamente maiores no grupo 

GAgP em comparação com PC. Já os níveis de SOD foram 

significativamente maiores no grupo saudável. A conclusão a 

que chegaram é que MDA e SOD como biomarcadores para o 

estresse oxidativo podem ser úteis na identificação PC e GAgP. 

Önder et al., (2017) também investigaram, dentre outros, 

os níveis de MDA em amostras de soro e saliva antes e após o 

tratamento periodontal não cirúrgico. Participaram do estudo 51 

pacientes, sendo 25 com diagnóstico de periodontite crônica 

generalizada e 26 saudáveis sistêmica e periodontalmente. 
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Foram analisados o índice de placa visível  (IPV), índice de 

sangramento gengival (ISG), profundidade de sondagem (PS), 

nível de inserção clínica (NIC), recessão gengival (RG) e 

sangramento à sondagem (SS). Tais registros foram feitos no 

baseline e após 6 semanas de acompanhamento. Para análise 

de MDA nas amostras, foi utilizado ensaio imunoenzimático 

(ELISA).  

Como resultados, perceberam melhorias nos parâmetros 

clínicos com o tratamento periodontal, e que o MDA salivar foi 

significativamente maior nos pacientes com periodontite em 

comparação aos pacientes saudáveis. Porém, o tratamento 

periodontal não alterou significativamente os níveis de MDA 

salivar. Estes resultados sugeriram que o MDA salivar pode 

atuar como parâmetro útil para avaliar a atividade da doença 

periodontal. 

 

Glutationa (GSH) 

Biologicamente, a ação das espécies reativas de 

oxigênio e os danos por elas causados são controlados, 

modulados ou removidos por mecanismos antioxidantes. Tais 

mecanismos, portanto, objetivam manter ou recuperar o 

equilíbrio da atividade metabólica do oxigênio (HALLIWELL, 

1995; HALLIWELL, 1996). Por ser considerada a primeira linha 

de defesa contra o estresse oxidativo, a saliva possui algumas 

substâncias antioxidantes, dentre elas, o ácido úrico, a 

albumina, o ácido ascórbico e a glutationa (GSH) (MIRICESCU 

et al., 2014).  

Existem dois tipos de mecanismos antioxidantes 

salivares, sendo eles o enzimático e o não-enzimático. No 

primeiro, as enzimas endógenas são responsáveis pela 
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neutralização direta dos radicais livres, equilibrando os seus 

níveis e, consequentemente, protegendo o organismo de danos 

teciduais. São exemplos disso, as enzimas catalase, a 

superóxido-dismutase e a glutationa-peroxidase (GSH-Px). Já 

o segundo é considerado um mecanismo secundário na 

redução de espécies reativas de oxigênio, e pode ser obtido 

pela via exógena em dietas ricas em frutas e vegetais (PLATEL; 

SRINIVASAN, 2016). Exemplos disso são as vitaminas 

lipossolúveis, vitaminas hidrossolúveis, bioflavonóides e 

oligoelementos como zinco e magnésio (MUNIZ et al., 2015). 

O metabolismo da glutationa é um dos mais importantes 

mecanismos de defesa antioxidante e a GSH-Px é a principal 

fonte de proteção contra o estresse oxidativo (HNDEK et al., 

2015). Estudos comprovaram que na doença periodontal foi 

observada menor capacidade antioxidante total, porém foram 

detectados níveis maiores do antioxidante GSH-Px na saliva, se 

comparados à ausência da doença. (NOVAKOVIC et al., 2014; 

GUENTSCH et al., 2008). Para se monitorar o status 

antioxidante na saliva, pode-se medir a capacidade antioxidante 

total ou o poder antioxidante redutor de ferro (FRAP) na saliva. 

Apesar da alta variabilidade biológica causada por uma lista 

crescente de fatores exógenos, suas concentrações salivares 

podem ser uma fonte de informações valiosas sobre o estado 

dos tecidos orais durante o diagnóstico e a avaliação do 

resultado do tratamento (BAŇASOVÁ et al., 2015; NOVAKOVIC 

et al., 2014). 

Em um estudo clínico randomizado e controlado, 

Novakovic et al., (2013) investigaram a influência do tratamento 

periodontal não-cirúrgico sobre os níveis de antioxidantes 

salivares e avaliaram a sua capacidade como biomarcadores, 
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refletindo a condição do tecido periodontal e o resultado da 

terapia. Todos os antioxidantes medidos, incluindo a glutationa 

peroxidase, foram afetados pelo tratamento periodontal, 

resultando em aumento significativo na capacidade 

antioxidante total. 

 

CONCLUSÃO 

 

 Com base na literatura consultada, foi possível observar que 

as dosagens salivares das substâncias GSH e MDA em 

pacientes com  periodontite podem variar no decorrer do tempo 

durante o tratamento periodontal, servindo como parâmetro de 

avaliação da inflamação. Entretanto, não existem valores de 

referência completamente estabelecidos, tornando-se 

necessário o desenvolvimento de pesquisas que busquem 

obter dados mais objetivos, e que caracterizem de forma 

quantitativa a relação entre o estresse oxidativo e a doença 

periodontal. 
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RESUMO: A manipulação dos tecidos moles para o acesso 
cirúrgico de terceiros molares é de grande importância para o 
sucesso clínico da cirurgia. O retalho cirúrgico, etapa importante 
para a visibilidade e acessibilidade do elemento em questão, 
deve ser corretamente planejado e executado a fim de prevenir 
defeitos em tecido mole. É importante saber que, o tipo de 
incisão realizada na cirurgia influencia diretamente na 
cicatrização dos tecidos, e, se mal planejada e/ou executada, 
poderá comprometer a estabilidade periodontal. De acordo com 
estudos, a necessidade da avaliação periodontal após a 
exodontia de terceiros molares tem levantado questões sobre 
os tipos de incisões mais adequados para diminuição de efeitos 
deletérios. Com base nisso, o trabalho tem, como objetivo, 
realizar um levantamento bibliográfico acerca da incisão para 
acesso cirúrgico do terceiro molar e sua influência na saúde 
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periodontal do segundo molar adjacente. A pesquisa eletrônica 
foi realizada nas bases de dados PubMED/Medline e levou em 
consideração artigos publicados nos últimos cinco anos. A 
pesquisa teve como conclusão que, a literatura ainda se 
encontra inconclusiva em relação a qual o melhor tipo de retalho 
que melhor evita os danos à saúde periodontal do dente 
adjacente. O profissional deve, então, escolher qual o melhor 
tipo de retalho para cada caso. 
Palavras-chave: Incisões; Periodonto; Complicações Pós-
Operatórias. 
 
INTRODUÇÃO 

 

A remoção cirúrgica dos terceiros molares, é um dos 

procedimentos mais comuns realizados na cavidade oral. E por 

muitas vezes, tem como objetivo a prevenção de patologias 

como a doença periodontal, pericoronarite, reabsorções 

radiculares, dentre outras. Durante o transoperatório, as 

incisões são realizadas para obter acessibilidade cirúrgico 

adequada e possibilita a realização de um campo limpo e uma 

boa visibilidade, exigindo do operador o domínio dos princípios 

cirúrgicos para a realização adequada das técnicas da forma 

menos traumática possível (DESAI et al., 2014). 

De acordo com Puricelli (2014) a retenção dentária é 

considerada como um estado de patogenicidade, podendo 

afetar dentes permanentes, decíduos e supranumerários. 

Essas condições de retenção podem estar associadas a 

complicações que podem ser de natureza: mecânica - como por 

exemplo reabsorção radicular de dentes adjacentes, alterações 

de alinhamento ou nivelamento da arcada; infecciosa ou 

tumoral - pericoronarites agudas ou crônicas e cistos ou 
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neoplasias, respectivamente. Além disso, também existe o risco 

de complicações neurológicas a depender da relação cirúrgica 

com o nervo trigêmeo, a depender também da sua 

sintomatologia (PURICELLI, 2014). 

Em um estudo clínico randomizado duplo cego realizado 

por Oliveira (2018) utilizando laser de baixa intensidade para 

avaliação do reparo tecidual do segundo molar após cirurgia do 

terceiro molar no pós-operatório afim de minimizar sinais e 

sintomatologias, assim como melhorar os parâmetros 

periodontais relacionados aos segundos molares. Nesse 

estudo, concluiu-se que a terapia com laser de baixa 

intensidade como tratamento adjuvante em pacientes em 

períodos pós-operatórios de cirurgia de terceiros molares pode 

promover efetividade na redução de dano e reparo. 

  A atuação do laser de baixa intensidade está sendo 

frequentemente utilizada em tratamentos adjuvantes pós-

operatórios de exodontias de terceiros molares na odontologia, 

haja vista que este é capaz de reduzir os efeitos advindos das 

complicações pós-cirurgicas, controlando e retardando efeitos 

como edema, dor, inchaço e trismo, assim como há o aumento  

da velocidade de reparação tecidual, melhorando ainda mais na 

cicatrização (FARHADI et al., 2017).  

Em sua pesquisa, Farhadi et al. (2017) observaram um 

efeito significante do uso do laser de baixa intensidade em dois 

grupos: grupo I com melhora do trismo 7 dias pós-operatório e 

no grupo II houve diminuição do edema facial. A escolha do tipo 

de retalho e a localização das incisões são determinadas em 

função das estruturas anatômicas adjacentes e do acesso 

desejado. O retalho mucoperiostal deve permitir boa 
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visualização do campo operatório e a linha da incisão deve 

repousar em osso hígido, prevenindo a deiscência da sutura. 

Szmyd e Hester (1963) avaliaram as condições 

periodontais dos segundos molares, após a exodontia de 

terceiros molares retidos, utilizando uma incisão que envolvia 

uma cunha distal, comparando duas técnicas diferentes para 

sua remoção (alta rotação versus cinzel e martelo). Concluíram 

que a profundidade do sulco gengival na distal do segundo 

molar foi significativamente reduzida, em termos estatísticos, 

após a remoção dos terceiros molares retidos, e que não 

encontraram alterações pós-cirúrgicas na profundidade de 

sondagem nos dois grupos estudados.  

Em outra pesquisa realizada por Stella et al. (2017), vinte 

e três pacientes saudáveis foram avaliados em segundos 

molares adjacentes ao terceiro antes da cirurgia, além de 60 e 

180 dias após a cirurgia, quanto à: profundidade de sondagem, 

espessura gengival, sensibilidade dentária, altura gengival, 

índice de sangramento na sondagem. De acordo com Stella et 

al. (2017), após a cirurgia de terceiros molares, é possível que 

haja alterações significativas no periodonto do segundo molar 

adjacente real relação à antes e 180 dias após a cirurgia em 

relação à profundidade de sondagem e altura gengival, assim 

como no aumento do número de placa, tal como sangramentos 

mediante a sondagem. 

Os vários padrões de incisões foram estabelecidos e 

empregados, considerando o seu design, a instrumentação, a 

quantidade de remoção óssea e os métodos de corte e a sutura. 

Muitos tipos de retalhos são defendidos e empregados na 

literatura. O retalho de envelope com a incisão distal de alívio e 

o retalho triangular com a relaxante para vestibular são técnicas 
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amplamente utilizadas como o retalho mais eficiente para a 

remoção de terceiro molar incluso. No entanto, as evidências 

sobre a influência do desenho do retalho nas complicações pós-

operatórias são limitadas. (ALQAHTANI;  KHALEELAHMED; 

DESAI, 2017) 

Diante do exposto, o presente trabalho tem por objetivo 

fazer uma análise dos tipos de incisões que são realizadas na 

exodontia de terceiros molares e analisar as principais 

repercussões que as incisões causam no periodonto dos 

segundos molares adjacentes. Ainda assim, pretende fazer um 

levantamento comparativo dos tipos de retalhos e prever qual a 

melhor opção a ser escolhida durante o procedimento afim de 

minimizar possíveis efeitos deletérios. 

 

MATERIAIS E MÉTODOS 

 

O estudo caracterizou-se por um levantamento 

bibliográfico realizado na base de dados Pubmed/medline, 

Lilacs, Scielo e Google Acadêmico para identificar artigos 

científicos originais que satisfizessem o objetivo do nosso 

estudo, sendo estes publicados nos últimos 5 anos. Utilizou-se 

os seguintes descritores em inglês e português encontrados no 

DeCS (Descritores em Ciências da Saúde): Incisões (incisions); 

Periodonto (periodontal) e Complicações Pós-Operatórias 

(postoperative complications). Também foi utilizado o sistema 

de formulário avançado “AND” para filtragem dos artigos 

relacionados ao tema. 

Como critérios de inclusão, foram adotados os artigos 

escritos em português e inglês, que se enquadravam no 

enfoque do trabalho e os mais relevantes em termos de 
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delineamento das informações desejadas. Ainda assim foram 

observados aspectos como: disponibilidade integral do texto do 

estudo e clareza no detalhamento metodológico utilizado. 

Foram excluídos da amostra os artigos que não apresentaram 

relevância clínica e bibliográfica sobre o tema abordado. Foram 

consultados 868 trabalhos e destes, 17 foram selecionados 

após criteriosa filtragem.  

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Durante o atendimento clínico, os pacientes esperam 

que o procedimento seja realizado com habilidade e na maioria 

das vezes, com o mínimo de sintomatologia dolorosa. 

Exodontias não são procedimentos simples e por muitas vezes, 

torna-se algo desafiador para o cirurgião-dentista, exigindo um 

bom diagnóstico e técnicas adequadas. (SAMBROOK; GOSS, 

2018)  

Santos et al. (2015) realizaram um estudo em sessenta 

pessoas estipulando faixa etária entre 18 à 36 anos de ambos 

os gêneros , onde os mesmos deveriam apresentar indicação 

de pelo menos um terceiro molar para exodontia sobre a 

qualidade de vida de pessoas submetidos à exodontia de 

terceiros molares a partir de cirurgias realizadas por um mesmo 

operador submetido a condições semelhantes. O estudo 

estabeleceu como técnicas para os procedimentos: anestesia 

local, técnica de osteotomia e/ou odontossecção a partir da 

broca n.º 702, tudo isso em condições semelhantes, de forma 

que os molares fossem extraídos unilateralmente para facilitar 

a mastigação pelo lado oposto no pós-operatório do paciente. 

No caso foram utilizados dois formulários, sendo um aplicado 
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pelo profissional no dia remetente à cirurgia, e outro sete dias 

pós-operatório, no dia de retirada dos pontos avaliação. 

  Esse estudo constatou que as técnicas de osteotomia e 

odontossecção não interferiram na qualidade de vida no pós-

operatório dos pacientes. Também concluiu que a depender da 

orientação/posição do terceiro molar de acordo com a 

classificação de Pell & Gregory terá maior influência no que se 

refere ao desenvolvimento de práticas sociais do paciente no 

período pós-operatório, levando em conta a dor como principal 

responsável por estimular o isolamento social e execução de 

atividades cotidianas nesse período, tendo em vista que os 

pacientes do gênero masculino foram menos resistentes a 

dores intensas em relação aos do gênero feminino. Esses 

dados ressaltam a importância de um melhor controle 

analgésico para esses casos, assim como a correta escolha da 

técnica para facilitar os procedimentos, otimizar o tempo 

cirúrgico, no que gera menos estresse ao paciente, sem 

prejudicar a qualidade de vida do paciente no pós-operatório 

(SANTOS et al., 2015). 

Durante o procedimento de exodontia, é necessário o 

cuidado e preservação dos tecidos adjacentes. O dano 

periodontal, é considerado uma das diversas complicações que 

podem ocorrer durante a exodontia de terceiros molares. 

Estudos demonstram que a cicatrização periodontal dos 

segundos molares após a remoção do terceiro molar adjacente 

favorece ao aparecimento de defeitos intraósseos e bolsas 

periodontais profundas, sendo mais frequente em pacientes 

com impactação horizontal e defeitos periodontais pré-

existentes. (CAMPS-FONT et al., 2018) 
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 A cirurgia de terceiros molares também é susceptível à 

intercorrências intraoperatórias, onde laceração de tecidos 

moles é uma das mais frequentes em casos de incorreto 

desenho de incisões, a perda do controle sobre os instrumentos 

cirúrgicos assim como queimadura por contato com 

instrumentos rotatórios com sobreaquecimento. Tais 

complicações podem provocar incidentes ao estar intimamente 

relacionados com estruturas vitais, como nervos e vasos, 

resultando em hemorragias ou comprometer o sistema 

sensorial, assim como por em risco estruturas extra orais como 

os lábios, colocando em risco a integridade estético-visual do 

paciente (VULCANO, 2017)  

O manejo cirúrgico do 3º molar apresenta um desafio 

clínico relevante. Alguns estudos mostram que a remoção de 

terceiros molares tem sido associada ao risco de 

desenvolvimento de defeitos periodontais na face distal do 

segundo molar. Com isso, para reduzir o risco de desenvolver 

defeitos periodontais, diversas estratégias de tratamento têm 

sido propostas, como, por exemplo, um bom planejamento de 

retalhos para acesso ao dente em questão (BARBATO et al, 

2015).    

A avaliação adequada dos terceiros molares impactados 

é crucial para a melhorar as condições de saúde periodontal do 

segundo molar adjacente. Isto porque a extração cirúrgica dos 

terceiros molares tem sido atribuída a problemas periodontais. 

A literatura sugere que cerca de 43,3% dos casos resultam em 

profundidades de sondagens iguais ou superiores a 7mm 2 

anos após a remoção do terceiro molar. No entanto, há 

evidências sugerindo também que a remoção dos terceiros 

molares inferiores é conhecida por melhorar significativamente 
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a saúde periodontal em raiz distal dos segundos molares, 

influenciando positivamente a saúde periodontal geral. 

(ALQAHTANI;  KHALEELAHMED; DESAI, 2017) 

Vários tipos de retalhos têm sido estudados e praticados 

para a remoção de terceiros molares. O retalho de envelope 

com o alívio distal e o retalho retangular com a extensão 

vestibular são amplamente utilizados e considerados eficientes 

para remoção de terceiros molares. A técnica em envelope 

consiste numa incisão que se inicia na região póstero-lateral do 

bordo anterior do ramo ascendente da mandíbula, cruzando o 

trígono retromolar até à face distal do segundo molar e 

prolongando-se de forma intra-sulcular até à porção mesial do 

segundo molar. É mais utilizada em casos de inclusão mucosa 

parcial em que não é exigido um acesso cirúrgico demasiado 

extenso, sendo considerado o tipo de incisão mais conservador. 

Por sua vez, a técnica triangular consiste numa incisão que 

inclui uma descarga póstero-lateral e uma descarga mesial a 

disto-vestibular do segundo molar e é frequentemente utilizada 

em casos de recobrimento ósseo total ou parcial uma vez que 

permite um bom acesso operatório e permite realizar maior 

osteotomia para facilitar a avulsão. Em casos mais complexos, 

como quando o terceiro molar se encontra perto de estruturas 

anatómicas importantes, em casos de conformações radicular 

complexas ou quando se pretende ter melhor acesso ao dente,  

pode-se realizar uma incisão trapezoidal iniciando-se na região 

postero-lateral do bordo anterior do ramo ascendente da 

mandíbula, cruzando o trígono retromolar até à face distal do 

segundo molar e prolongando-se de forma intra-sulcular até à 

porção mesial do segundo molar onde se inicia a descarga. 

(ENRICO BORGONOVO et al., 2014). 
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A incisão em envelope tem várias vantagens, dentre 

elas: boa adaptação das margens gengivais; sem formação de 

bolsa distal ao segundo molar inferior, prevenção de suturas 

difíceis no vestíbulo, ausência de chances de lesão da artéria 

facial, e, portanto, chances de infecção são reduzidos. A incisão 

triangular possui vantagens como melhor acessibilidade e 

visibilidade, especialmente em impactos profundos. É fácil 

retrair as margens do retalho da área cirúrgica. (DESAI et al., 

2014) 

Richardson e Dodson (2005) realizaram um estudo para 

responder a seguinte questão: Quais os riscos de encontrar 

defeitos periodontais na distal do segundo molar após a 

remoção dos terceiros molares adjacentes? Concluíram que 

comumente a profundidade de sondagem e o nível de inserção 

clínica permanecem inalterados ou melhoram após a remoção 

dos terceiros molares adjacentes, porém quando problemas 

periodontais existem antes da remoção dos terceiros molares, 

deve ser realizado um cuidadoso planejamento para que não 

ocorra um resultado negativo na profundidade de sondagem e 

nível de inserção clínica. 

Korkmaz et al. (2015) realizaram um estudo clínico 

randomizado com 28 pacientes no qual realizou uma 

comparação entre dois tipos de retalho: triangular com 

deslocamento lateral e retalho em envelope. Foram avaliadas, 

através da sonda de William, os índices de recessão gengival, 

profundidade de sondagem e índice de placa no pré-operatório 

e pós operatório.  

O retalho triangular com deslocamento lateral consistia 

em uma incisão horizontal no ramo mandibular e uma incisão 

sulcular começando da face mesial do segundo molar e 



INFLUÊNCIA DA INCISÃO CIRÚRGICA PARA EXODONTIA DE TERCEIRO 

MOLAR NA SAÚDE PERIODONTAL DO SEGUNDO MOLAR ADJACENTE – 

Revisão de Literatura 

 

179 
 

estendendo-se à face distal A relaxante de aproximadamente 2 

a 3 mm foi realizada na mesial, sem incisionar papila interdental 

(Fig A). O retalho foi girado e reposicionado para permitir a curta 

por intenção primária (Fig B). O retalho em envelope foi 

realizada através da incisão sulcular (Fig C) e as margens da 

incisão foram unidas sem o fechamento da ferida cirúrgica para 

promover cicatrização por segunda intenção (Fig D). 

 

Figura 1.   Sequência cirúrgica do retalho triangular com 

deslocamento lateral. 

       
Fonte: Korkmaz, Mollaoglu, and Ozmeric¸. LRF Design and Short-Term 

Periodontal Status of 2M. J Oral Maxillofac Surg 2015. 

 

Os resultados do estudo de Korkmaz 2015, 

demonstraram que o design do retalho influenciou 

consideravelmente o status periodontal dos segundos molares 

adjacentes, quando avaliados a curto prazo. Na avaliação 90 

dias após o procedimento, foi observado uma significativa 

diminuição da profundidade de sondagem nas duas técnicas de 
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retalho. Porém, concluíram que a incisão triangular obteve uma 

melhor resposta periodontal mesmo causando mais dor e 

inchaço do que a aba em envelope. Os investigadores 

concluíram que, suturar a ferida cirúrgica ocluindo todo o 

alvéolo diminui as alterações causadas na profundidade de 

sondagem na distal dos segundos molares adjacentes. Com 

relação a recessão gengival, o estudo revelou uma tendência 

dos dois tipos de retalho para um aumento da recessão dos 

segundos molares. Porém, concluíram que a recessão pode ser 

menor na incisão triangular do que a incisão em envelope. 

Desai et al. (2014) realizaram um estudo prospectivo 

comparativo no qual incluiu 30 pacientes com terceiros molares 

inferiores impactados. Realizou-se o procedimento cirúrgico no 

qual foi feito dois tipos de incisões: a incisão de Koener 

(envelope) e a incisão de Ward (retalho triangular). A saúde 

periodontal foi avaliada após 7 dias do procedimento cirúrgico 

e após 15 dias a fim de avaliar as possíveis complicações nos 

dois grupos de incisões diferentes. Os autores concluíram que, 

nas incisões de Ward, tiveram uma maior presença de bolsas 

periodontais nas distais dos segundos molares adjacentes 

avaliados, do que comparado com as incisões de Koener 

(Figura 2). O retalho de Koener pode ser estendida 

anteriormente, permitindo uma boa exposição do local cirúrgico. 

Porém, a literatura discute que pode ocorrer danos ao ligamento 

periodontal ao criar uma incisão sulcular ao redor do dente. 

  

Figura 2. Relação de Bolsa Periodontal na distal do segundo 

molar com a incisão envelope x incisão triangular. 
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Fonte: DESAI et al. (2014) 

 

 

O trabalho de Alqahtani et al.(2017) realizaram um 

estudo no qual teve resultados conflitantes com o estudo de 

Desai et al. (2014). Os autores realizaram um estudo em 60 

pacientes com molares impactados bilaterais e o retalho em 

envelope foi feito de um lado da mandíbula e o retalho triangular 

foi feito do outro lado. A profundidade de sondagem periodontal 

na face distal do segundo molar adjacente foi avaliada no pré e 

pós-operatório com sonda periodontal Carolina do Norte. O 

estudo concluiu que o retalho triangular pode ser empregado 

efetivamente para minimizar o comprometimento periodontal do 

segundo molar adjacente (Figura 3). 

Figura 3. Distribuição das bolsas periodontais entre os dois 

grupos. 
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Fonte: Alqahtani et al. 2017 

 

De acordo com Nunes (2014), o aparecimento de bolsa 

periodontal na distal de segundo molar realizando exodontias 

de terceiros molares inclusos e semi-inclusos em 40 pacientes 

por uma mesma equipe de médicos dentistas. As técnicas 

cirúrgicas utilizadas foram osteotomia e odontosecção, e em 

relação as técnicas de retalho foi utilizado incisão linear sem 

descarga em 42,5% e incisão linear com descarga em 57,5% 

dos pacientes. Foram feitas sondagens iniciais com um valor 

mínimo de 1mm de profundidade e no máximo 6mm, onde 

houve aumento expressivo após a cirurgia, com aumento da 

profundidade de sondagem de mínimo 2mm e valor máximo 

12mm, com exceção da porção disto-lingual, que o valor 

máximo regrediu de 6mm para 5mm. Portanto, os sítios que 

acusaram aumento de profundidade à sondagem foram o disto-
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vestibular e centro-distal, concomitante a redução da 

profundidade de sondagem no sítio disto-lingual. 

Dessa forma,  Nunes (2014) observou que a prevalência 

da bolsa periodontal a distal do segundo molar é uma das 

alterações causada como complicação pós-operatória por 

exodontia de terceiros molares, mas que podem estar 

diretamente relacionado com fatores intrínsecos ao doente ou 

por dificuldade cirúrgica, sendo esta, a depender da técnica 

cirúrgica utilizada ou pelo próprio dente a ser extraído. 

A face distal do segundo molar também está associada 

a casos de periodontite, onde o número de casos associados à 

um terceiro molar impactado segundo a literatura varia de 1% a 

5%, que com o avançar da idade estão sujeitos a aumento. 

Além disso, a literatura também relata que em casos de terceiro 

molar incluso não removido pode ocasionar em uma reabsorção 

externa na face distal do segundo molar, causada pelo contato 

constante entre ambos (SANTOS, 2015). 

Um dos maiores desafios para o cirurgião dentista em 

sua atuação é a presença de dentes inclusos, cujo os números 

mais expressivos em que se encontram nesse estado são os 

terceiros molares, necessitando de técnicas adequadas para 

cirurgias, incluindo a escolha da técnica de retalho (FONSECA, 

2018).  

Fonseca (2018) comparou retalhos usados para cirurgia 

de terceiros molares inferiores inclusos, onde foram citadas as 

técnicas de retalho triangular, retalho em envelope, retalho 

triangular modificado e retalho em envelope modificado. Nos 

resultados constatou-se que o retalho em  envelope 

proporciona menor sensibilidade dolorosa e de tumefação, 

sendo melhor em relação a dor e edema facial quando 
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comparado ao retalho em envelope, porém, as alterações 

periodontais não chegam a ser discrepantes entre ambos à 

longo prazo, além dos mesmos proporcionar visualização e 

acesso adequado com preservação das estruturas nobres do 

periodonto. Em outra comparação entre o retalho triangular 

marginal (convencional) o para-marginal (modificado) 

inicialmente a profundidade de sondagem foi menor no pós-

operatório, mas não foi tido como diferença significante à longo 

prazo, não havendo consentimento de qual seria o mais 

adequado para cirurgia de terceiro molar incluso; o retalho de 

base lingual/retalho “em vírgula” ofereceu mais dor no pós-

operatório, porém, houve menor taxa de deiscência, otimizando 

a cicatrização tecidual. 

Na literatura, muitos estudos demonstram técnicas que 

diminuem as consequências periodontais que os tipos de 

retalhos podem causar. Chen et al. (2016) demonstraram 

através do seu estudo que, o design de retalho paramarginal no 

qual um colar gengival anexado em torno do segundo molar 

adjacente tem a possível vantagem de manutenção da altura da 

margem gengival, pois a elimina a necessidade de descolar a 

gengiva queratinizada.  

Segundo Chen et al. (2017), existe a possibilidade das 

incisões de descarga e as incisões intrasulculares alterarem a 

profundidade de sondagem em torno do segundo molar 

adjacente no pós-operatório, assim como fatores intraoperários, 

tipos e realização de sutura e osteotomia pode influenciar na 

saúde periodontal do dente adjacente. 

Em um estudo comparativo realizado por Yazdani et al 

(2014), foram selecionadas várias técnicas de retalho para 

estudo das influências que os desenhos de retalhos podem ter 
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no pós-operatório da cirurgia de terceiros molares inclusos, 

para análise de aspectos restritos à dor e edema. As técnicas 

de envelope convencional e a técnica em envelope modificada 

se demonstraram sem diferença significativa em relação à 

medição de dor e edema em face. No entanto, a técnica em 

envelope modificado foi considerada superior em relação à 

convencional, haja vista alguns fatores preponderantes, como 

a necessidade de menor quantidade de tecido a ser retraído, 

proporciona melhor acesso e visibilidade do campo operatório,  

também não há necessidade de descolamento de tecido mole 

de primeiro e segundo molar adjacentes, suporte ósseo ideal na 

região do retalho e boa coaptação das bordas do retalho, 

levando a melhor cicatrização. 

De acordo com os estudos de Passarelli (2019), o 

segredo para alcançar uma cicatrização ideal e um periodonto 

saudável na distal do segundo molar adjacente, após a 

exodontia do terceiro molar é desbridamento completo afim de 

eliminar qualquer resíduo que possa impedir o epitélio juncional 

se aderir novamente. Eles acreditam que a idade influencia 

também na cicatrização, sendo mais difícil em pacientes idosos 

com bolsas periodontais profundas. Dados recentes de revisões 

sistemáticas mostraram resultados controversos, sugerindo 

que não há evidências científicas suficientes para a indicação 

de um bom desbridamento mecânico na distal do segundo 

molar após a extração do terceiro molar. Portanto, vários fatores 

devem ser considerados antes da extração cirúrgica de 

terceiros molares. A remoção de terceiros molares pode resultar 

em lesões nervosas e hipersensibilidade no segundo molar 

devido à recessão do tecido, caso a incisão e sutura seja falha.  
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Alguns tratamentos são sugeridos para prevenir e tratar 

defeitos periodontais na distal dos segundos molares após a 

extração cirúrgica de terceiros molares. A terapia regenerativa 

visa restaurar, de forma previsível, os tecidos de suporte 

dentários. Embora técnicas regenerativas por meio de agentes 

biológicos guiem os tecidos, ainda há falta de consenso na 

literatura. Camps-Font et al. (2018) sugerem diferentes 

protocolos para regeneração periodontal, dentre elas, 

considera as membranas reabsorvíveis uma das melhores 

opções. Contudo, considera que ainda são necessários estudos 

clínicos randomizados para determinar quais técnicas de 

regeneração periodontal são mais eficientes e obtêm melhores 

resultados a longo prazo. 

 

CONCLUSÃO 

 

Conclui-se que irá proporcionar uma melhor 

probabilidade de sucesso clínico quando se tiver um 

planejamento ideal das etapas cirúrgicas e cuidado com os 

tecidos periodontais. Cada caso deve ser analisado com 

destreza para melhor indicação, uma vez que o retalho deve 

proporcionar melhor acesso visual e mecânico ao profissional. 

Causando menos impacto na saúde periodontal de dentes 

adjacentes. Quanto ao tipo de incisão a ser considerada melhor, 

os estudos disponíveis na literatura são conflituosos, exigindo 

mais estudos clínicos randomizados acerca do assunto para 

análises a longo prazo e mais profundas, quanto a fenótipos 

periodontais, amplitude da ostectomia.  
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RESUMO: A prevalência da doença periodontal tem relação 
com algumas condições de saúde sistêmica, como agente 
causal inerente e/ou consequência local indissociável. A 
relação da periodontite com hábitos cotidianos e com a 
condição homeostática geral exemplificam bem esse cenário de 
causalidade. Diante disso, diversos trabalhos buscam 
relacionar a saúde periodontal e o estabelecimento de 
diferentes distúrbios sistêmicos, a exemplo, da Doença de 
Alzheimer. Esse trabalho objetivou, a partir de uma pesquisa 
bibliográfica em base de dados, verificar o atual cenário de 
relatos acerca das possíveis relações entre a Periodontite e a 
Doença de Alzheimer. Os resultados apontam uma série de 
prováveis relações causais, sobretudo na atividade de 
mediadores químicos e de patógenos como influenciadores da 
condição de saúde dos tecidos cerebrais em pacientes com 
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Alzheimer. Contudo, é prudente inferir que, apesar da crescente 
investigação, há um hiato teórico para estabelecer uma relação 
direta de causalidade, pois patologias neurológicas podem ter 
indução multifatorial. 
Palavras-chave: Doença periodontal. Mal de Alzheimer. 
Causa-efeito. 
 

INTRODUÇÃO 

 

A periodontite é uma inflamação do periodonto, estrutura 

oral composta pelos tecidos de suporte e proteção dos dentes 

(gengiva, cemento, ligamento periodontal e osso alveolar), que 

acomete uma significativa parcela da população mundial, 

estando associada à deficiência na higienização oral, ao 

acúmulo e aumento de complexidade do biofilme microbiológico 

e aos mecanismos de reação inerentes de cada hospedeiro 

(NEWMAN et al., 2016). 

A estruturação e apresentação fenotípica do periodonto, 

o aparato imunológico dos portadores de periodontite e o seu 

grau de comprometimento sistêmico são condições que 

influenciam no estabelecimento, na celeridade da evolução e na 

gravidade da doença periodontal (LINDHE; LANG, 2018). 

Diversos autores já demonstraram, de forma 

consolidada, que certos hábitos como, por exemplo, o 

tabagismo (MEDEIROS; DIAS, 2018) e algumas condições de 

comprometimento sistêmico, como a diabetes mellitus 

(LLAMBÉS et al., 2016) são agravantes da gengivite e da 

periodontite, e que essas doenças do periodonto podem 

também influenciar na saúde sistêmica de seus portadores, em 

uma relação que se retroalimenta (SILVA JR. et al., 2016). 
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A despeito desse cenário amplo de investigação, 

diversas relações possíveis entre a periodontite e as condições 

de saúde sistêmica dos portadores começaram a ser sugeridas 

e pesquisadas (BUI et al., 2019), instituindo uma linha de 

pesquisa já bem consolidada. Nos últimos anos, alguns estudos 

passaram a apresentar a proposta de relação influente e/ou 

causal entre a doença periodontal e a Doença de Alzheimer 

(MARTANDE et al., 2014; GIL-MONTOYA et al., 2015; LEIRA 

et al., 2017), relacionando essa integração, sobretudo, a 

metabólitos químicos produzidos tanto por bactérias 

associadas à periodontite, quanto pelas reações fisiológicas do 

hospedeiro (WU; NAKANISHI, 2014). 

Diante disso, o presente trabalho objetivou analisar, a 

partir de uma investigação da literturatura introdutória, textos 

acadêmicos disponíveis em bases de pesquisa, que 

considerassem as relações entre as doenças periodontais e a 

Doença de Alzheimer.  

 

MATERIAIS E MÉTODO 

 

Esse trabalho foi elaborado a partir de uma revisão 

bibliográfica de artigos nacionais e internacionais disponíveis 

em plataformas acadêmicas. 

Adotou-se para a presente revisão o modelo de pesquisa 

heurística aplicado por Barbosa et al., (2018), sendo utilizados 

tanto artigos científicos open acesses quanto restritos, além de 

dissertações e teses de acesso livre que tratassem da relação 

entre doença periodontal e Alzheimer. Um critério para a 

escolha das referências foi a sua data de publicação, sendo 
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considerados apenas os trabalhos mais relevantes dos últimos 

cinco anos. 

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). 

Os termos e/ou palavras-chave que serviram de base 

inicial para a busca de material bibliográfico nas plataformas 

supramencionadas foram “Periodontitis and Alzhemer”, 

“Periodontitis and Systemic Diseases”, “Dementia Syndromes” 

e “Health of the Elderly”. 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 

 

Patogênese e evolução da doença periodontal 

 

O envolvimento de microrganismos na etiologia da 

doença periodontal já está bem estabelecido, entretanto, uma 

completa identificação de todos agentes microbianos 

intrincados, ainda não está totalmente definida. 

O biofilme supragengival apresenta um arranjo colunar 

de espécies bacterianas morfologicamente distintas e a placa 

subgengival é frequentemente caracterizada por uma zona de 

Gram-negativos e/ou espécies móveis localizadas adjacentes 
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ao revestimento epitelial do sulco gengival, enquanto 

bastonetes e cocos Gram-positivos parecem formar uma 

camada de organismos firmemente aderidos sobre o esmalte e 

superfície radicular (NEWMAN et al., 2016). 

As bactérias que colonizam inicialmente a superfície do 

dente são predominantemente microrganismos facultativos 

Gram-positivos. Estes se aderem à película através de 

adesinas, que interagem com receptores específicos na 

película dental. Com a disposição de nutrientes, há o 

crescimento celular das bactérias aderidas às superfícies 

dentárias, adesão de novas bactérias e síntese de polímeros 

extracelulares aumentando a massa bacteriana, caracterizando 

a fase de acumulação. O aumento de espessura da placa 

bacteriana promove, nas camadas mais profundas, condições 

de anaerobiose, culminando no crescimento e multiplicação das 

bactérias variando de acordo com os níveis de oxigênio 

(LINDHE; LANG, 2018). 

As fontes de nutrientes para as bactérias supragengivais 

são os produtos da dieta dissolvidos na saliva, enquanto, para 

as bactérias subgengivais estes nutrientes provêm dos tecidos 

periodontais e do sangue. 

À medida que o biofilme bacteriano matura, ocorrem 

mudanças ecológicas ocorrendo colonização secundária por 

bactérias Gram-negativas anaeróbias estritas. Todas as 

espécies microbianas interagem e, embora algumas possam 

não ser patógenos periodontais, ainda influenciam o processo 

da doença, favorecendo o seu crescimento ou aumentando o 

potencial de virulência de outros microrganismos. 

Os fatores de virulência do biofilme bacteriano 

dependem da presença ou do aumento de microrganismos 
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específicos, que produzem substâncias mediadoras da 

destruição dos tecidos do hospedeiro. A  figura 1 sintetiza os 

principais grupos de microrganismos presentes no biofilme 

bacteriano oral maduro, que ancoram as principais bactérias 

responsáveis pela doença periodontal (Porphyromonas 

gingivalis, Treponema denticola e Tannerella forsythia). 

As primeiras reações do periodonto, frente à presença da 

placa bacteriana, são inflamatórias e imunológicas com intuito 

protetivo, dada a invasão microbiana nos tecidos gengivais. 

Dependendo da lesão tecidual causada pelas reações de 

defesa do hospedeiro, podem-se observar a gengivite - restrita 

ao tecido gengival, e a periodontite - que atinge os tecidos de 

suporte e sustentação (NEWMAN et al., 2016; LINDHE; LANG, 

2018). 

O processo saúde/doença periodontal pode apresentar 

vários padrões ou estágios de evolução ou manifestações 

clínicas, mas o agente desencadeador é sempre o biofilme 

bacteriano, a partir das diferentes respostas dadas pelo 

hospedeiro. 

Tradicionalmente, considerava-se saudável o periodonto 

que apresentasse coloração rósea, presença de pontilhado, 

contorno anatômico da margem gengival, ausência de 

retrações, zona adequada de gengiva ceratinizada e ausência 

de mobilidade dental. Atualmente, a normalidade do periodonto 

não é definida por estas variáveis, mas por variáveis biológicas, 

que são mais coerentes com a etiopatogenia da doença e 

permitem que usuários que em algum momento foram 

portadores da doença e apresentam sequelas (como recessão 

e mobilidade) retornem ao estado de saúde (CATON et al., 

2018). 
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Figura 1. Representação das etapas de maturação do biofilme 

bacteriano e dos complexos microbianos mais comumente 

encontrados e relacionados com a doença periodontal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: Escola Nacional de Saúde Pública Sérgio Arouca. 2014 (Adaptado). 

 

Apesar das atuais mudanças na classificação das 

doenças periodontais, a evolução e patogênese das 

enfermidades do periodonto ainda podem ser organizadas, com 

finalidade didática, em quatro etapas clássicas que foram 

dispostas e resumidas na tabela 1. 

 

Tabela 1. Classificação didática das lesões de periodonto e 

seus aspectos percebidos clínica e histopatologicamente. 
Lesão inicial (Correspondente a gengiva clinicamente saudável) 
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Aspecto Clínico Aspecto Histológico 

Gengiva clinicamente saudável. 

Nítida a transição mucogengival, 

pois a gengiva apresenta-se em 

cor rosa pálida, superfície 

corrugada (aspecto de casca de 

laranja) e consistência firme, 

estando fortemente aderida ao 

periósteo subjacente. Quando 

submetida à sondagem perio-

dontal, sua profundidade varia de 

1 a 3mm, não apresentando san-

gramento ou supuração a este 

exame. Mucosa alveolar adja-

cente é vermelha, lisa e brilhante. 

 

Pequeno infiltrado inflamatório, 

com migração de alguns neu-

trofilos para a região do epitélio 

juncional e do sulco. 

Lesão precoce (Correspondente ao início da gengivite 

clinicamente evidente) 

Aspecto Clínico Aspecto Histológico 

Gengiva apresentando tumefa-

ção, vermelhidão, sangramento à 

sondagem, contorno irregular e 

consistência menos firme. 

Aumento da vasodilatação e 

ocorrência de angiogênese 

(provocando vermelhidão e 

sangra-mento); maior quanti-

dade de infiltrado inflamatório, 

com mais liberação de citocinas 

e com maior número de 

polimorfonucleados, destacan-

do os neutrofilos; liberação de 

metaloproteinases da matriz, 

com início da degradação dos 

fibroblastos e das fibras colá-

genas (diminuindo a firmeza da 

consistência gengival); início de 

uma proliferação tecidual, para 

espessar a barreira mecânica 

natural do epitélio (podendo 

provocar a tumefação). 
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Lesão estabelecida (Correspondente a gengivite crônica 

estabelecida) 

Aspecto Clínico Aspecto Histológico 

Edema maior e mais evidente que 

na lesão precoce, também com 

maior sangramento. Presença de 

placa supragengival. Epitélio jun-

cional menos firme e com 

profundidade de sondagem ultra-

passando o término apical do 

epitélio juncional (perda apical e 

lateral). 

Aumento do infiltrado infla-

matório, com destaque para 

plasmócitos e migração de 

polimorfonucleados. Espes-

samento do epitélio juncional 

por proliferação celular, pro-

movendo a diminuição de sua 

aderência ao dente, com con-

sequente aumento das cristas 

epiteliais no epitélio oral. Ele-

vação da produção de fluido 

sulcular e perda de colágeno 

tanto lateral quanto apical-

mente. 

 

Lesão avançada (Correspondente a transição da gengivite para 

a periodontite) 

Aspecto Clínico Aspecto Histológico 

Presença de bolsa periodontal 

(profundidade de sondagem 

ultrapassando 4mm), úlceras gen-

givais, supuração, reabsorção 

óssea e mobilidade dentária. 

Neutrófilos predominando na 

bolsa periodontal e no epitélio 

da bolsa. Infiltrado celular 

inflamatório denso nos tecidos 

conjuntivos, sobretudo plasmó-

citos. Epitélio juncional migran-

do apicalmente para preservar 

uma barreira celular intacta. 

Diminuição contínua de fibro-

blastos e fibras colágenas, 

resultando em amplas áreas de 

tecido conjuntivo cada vez mais 

flácidas, além da migração 

apical da inserção conjuntiva, o 

que, por sua vez, induz a 

atividade dos osteoclastos na 

degradação de matriz óssea 

para a manutenção das distân-
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cias periodontais fisiológicas, 

culminando em perda óssea, 

mobilidade dentária e possível 

retração gengival. 

 

Fonte: José Aécio Alves Barbosa. 2019. 

 

Inflamações sistêmicas e Doença de Alzheimer 

O aumento da expectativa de vida da população mundial 

tende, naturalmente, a elevar a prevalência de doenças típicas 

da senilidade, sejam elas cardiovasculares, osteomusculares, 

metabólicas ou neurológicas (CECCHIN et al., 2014). Dentre as 

alterações neurológicas que mais se manifestam em idosos no 

mundo, as síndromes demenciais são as mais recorrentes 

(SILVA et al., 2015), afetando seus portadores e exercendo 

influência sobre as formas de adequação da sociedade ante 

essa problemática (PINTO, 2014). 

A Doença de Alzheimer é o quadro demencial mais 

incidente na população idosa, caracterizando-se pela perda 

persistente e progressiva das funções intelectuais, com 

deterioração da memória, da capacidade de comunicação, de 

orientação e de estabilidade emocional (FIGUEIREDO et al., 

2015). Esse cenário, indubitavelmente afeta o cotidiano dos 

portadores, incapacitando-os fisicamente de realizar atividades 

básicas, como a correta higienização física, a exemplo da 

higiene oral, interferindo diretamente na vida social e na saúde 

bucal dos portadores (CECCHIN et al., 2014), o que culmina, 

muitas vezes, na prevalência de doenças periodontais nesse 

público. 

Acredita-se que a neuroinflamação desempenhe um 

papel crucial na patogênese da Doença de Alzheimer, que é 
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classicamente marcada por intrínsecas características 

inflamatórias,  indicadas  tanto  pela ativação microglial (dos 

microgliócitos) quanto pela elevação dos níveis de citocinas 

pró-inflamatórias nas regiões afetadas (WATTS et al., 2008). 

Os microgliócitos são as menores células da neuroglia, 

tendo como função a vigilância do parênquima cerebral e 

medular. Em atividade normal essas células atuam sobre 

lesões ou infecções no tecido nervoso, liberando moléculas 

tróficas ou citotóxicas, reconhecendo e fagocitando antígenos 

que são, posteriormente, apresentados a outras células de 

defesa imunológica. Quando afetadas, essas células têm o 

potencial de destruir tecido nervoso saudável, comprometendo 

a estrutura neuronal dos indivíduos aferrados. 

Já as citocinas são moléculas envolvidas na emissão de 

sinais entre as células durante o desencadeamento das 

respostas imunes. Elas constituem um grupo de fatores extra-

celulares que podem ser produzidos por diversas células, como 

monócitos, macrófagos, linfócitos e outras que não sejam 

linfoides. Essas substâncias regulam a duração e intensidade 

das respostas especificas, além de recrutar células efetoras 

para as áreas onde se desenvolvem respostas e induzir a 

geração e maturação de novas células a partir de precursores. 

Pesquisas têm sugerido uma provável influência de 

processos inflamatórios sistêmicos no que concerne à condição 

inflamatória do sistema nervoso central. A inflamação crônica 

na doença periodontal, por exemplo, tem sido sugerida como 

um fator modificável de risco potencial ou de agravo na Doença 

de Alzheimer (GURAV, 2014). 

 



PERIODONTITE CRÔNICA E DOENÇA DE ALZHEIMER: 

UMA BREVE REVISÃO SOB A PERSPECTIVA DA INFLUÊNCIA OU DA 

CAUSALIDADE MEDIADA POR METABÓLITOS E PATÓGENOS 

 

200 
 

Mecanismos Biológicos da relação entre Doença 

Periodontal e Doença de Alzheimer 

Conforme classicamente percebido por Farhad et al., 

(2014), os maiores níveis plasmáticos de Fator de Necrose 

Tumoral α (TNF-α) e de anticorpos contra doenças periodontais 

encontram-se justamente em pacientes acometidos pela 

Doença de Alzheimer, podendo ser, esses níveis elevados, 

ferramentas contributivas e eficientes no auxílio diagnóstico 

desse tipo de quadro demencial. 

TNF-α constitue um grupo de citocinas capaz de 

provocar a apoptose tumoral e que possuem uma vasta gama 

de ações pró-inflamatórias. O TNF-α é secretado 

principalmente por macrófagos. Seu mau funcionamento pode 

causar inflamações dolorosas em doenças autoimunes, choque 

séptico e permitir o aparecimento de tumores. 

Em mais um estudo pioneiro acerca de fatores de risco 

para a Doença de Alzheimer, foi percebida uma presença mais 

elevada de anticorpos séricos para bactérias da doença 

periodontal justamente em indivíduos que tornaram-se 

portadores de Alzheimer, mesmo anos antes do seu 

comprometimento cognitivo, esse fato parece ser fortemente 

sugestivo de que a doença periodontal poderia, potencialmente, 

contribuir para o risco de início e/ou para a progressão do 

Alzheimer (Stein et al., 2012). 

De forma mais direcionada, após analisar mais de 200 

indivíduos, Noble et al., (2014) relacionaram a elevação dos 

níveis plasmáticos de imunoglobulinas G (anticorpos IgG) 

contra microbiota periodontal (com destaque para a 

Actinomyces naeslundii - Figura 2A) e compatíveis com a 
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presença de periodontite de moderada à grave, ao aumento do 

risco de desenvolver Doença de Alzheimer. 

 

Figura 2. (A) Alterações histopatológicas devido à bactéria 

Actinomyces naeslundii. “Mancha de prata”/ Abcesso cerebral. 

(B) Porphyromonas gingivalis - bactéria típica das 

manifestações de gengivite crônica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: (A) CDC Public Health Image Library.  Dr. Lucille Georg. 2007. (B) A 

Dowsett, Public Health England/ SciencePhoto Library. 2019. 

Atualmente sabe-se que a Doença de Alzheimer tem 

associação direta com o acúmulo cerebral de peptídeos β-

Amilóides. Um estudo recente demonstrou que a perda de 

inserção dental clínica (≥3 mm), achado clínico relacionado com 

a periodontite, estava associada ao aumento das 

concentrações de β-Amilóides cerebrais mesmo em idosos 

saudáveis, o que é um forte indicativo de que inflamações ou 
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infecções periféricas são suficientes para produzir acúmulos 

desses peptídeos no cérebro (KAMER et al., 2015). 

Peptídeos β-Amilóides ainda não têm função esclarecida 

na homeostase. Essas proteínas podem se agregar formando 

placas com estrutura defeituosa que são tóxicas para as células 

nervosas. Esses peptídeos em placa são capazes de alterar 

peptídeos β-Amilóides normais, em um cenário cascata, que 

culmina em neurodegeneração. 

Para além da influência inflamatória ou do dano oxidativo 

comum tanto à doença periodontal quanto a Doença de 

Alzheimer, Beydoun et al., (2019), após a amostragem de mais 

de 6.500 pacientes portadores da demência e do registro de 19 

diferentes bactérias periodonto-patogênicas presentes nas 

amostras, sugerem uma forte evidência de associação direta 

entre patógenos periodontais e a Doença de Alzheimer, com 

resultados relacionados à demência intensificados em adultos 

de idade mais avançada. 

De forma ainda mais específica, Dominy et al., (2019), 

encontraram proteases tóxicas produzidas pela 

Porphyromonas gingivalis (bactéria típica da periodontite 

crônica - Figura 2B) no cérebro de pacientes portadores de 

Alzheimer, com níveis dessas substâncias correlacionados com 

a patologia da proteína tau (Figura 3), que tende a 

desestabilizar os microtúbulos neuronais; e da ubiquitina, uma 

proteína reguladora típica de células eucariotas, que marca 

proteínas indesejadas para que sejam degradadas pelos 

mecanismos homeostáticos de reparo celular e, ao perder sua 

capacidade natural de marcadora de proteínas defeituosas, 

torna-se inútil. 
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As proteínas tau são abundantes nos neurónios do 

sistema nervoso central e menos comuns em outros locais. Elas 

atuam estabilizando os microtúbulos nos neurônios (que são 

estruturas proteicas, derivadas dos centríolos, e fazem parte do 

citoesqueleto nas células) e auxiliando na manutenção de seu 

arcabouço estrutural, o que possibilita a relativa manutenção 

das sinapses. A presença de proteases tóxicas nos neurônios 

redistribui anatomicamente as tau, o que reduz a estabilidade 

dos axônios e limita a atividade dos neurônios. 

Nesse mesmo estudo os autores ainda registraram que 

inibidores específicos dessas proteases bacterianas reduziram 

a carga de P. gingivalis, o que bloqueava a síntese de β-

Amilóides, diminuindo os processos inflamatórios neuronais. 

Esses inibidores seriam então excelentes no tratamento da 

colonização e neurodegeneração cerebral provocada por P. 

gingivalis na Doença de Alzheimer. 

 

Figura 3. Representação da desagregação neuronal por 

instabilidade das moléculas de proteína TAU. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: http://www.nia.nih.gov/NR/rdonlyres/ 2008. (Adaptada). 

 

CONCLUSÕES  
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Os resultados das pesquisas aqui registrados, 

corroboram a forte indicação de relação causal/ influenciadora 

de diferentes níveis de condições demenciais associadas à 

Doença de Alzheimer e a situação da saúde periodontal dos 

portadores. Esses agentes influenciadores podem assumir 

papel direto nos gatilhos bioquímicos da doença, tanto de uma 

forma geral, acentuando processos  inflamatórios  neuronais de 

resposta fisiológica, quanto de maneira direta, liberando 

proteases específicas que provocam lesões no sistema nervoso 

central. 

Por se tratar de um levantamento bibliográfico inicial 

acerca de uma temática relativamente recente, acreditamos 

que o potencial de direcionamento do presente trabalho é amplo 

e possibilita o norteamento de pesquisas correlatas, bem como 

o aprofundamento da comunidade científica, contribuindo para 

o avanço das pesquisas e da produção científica básica em 

ambiente acadêmico. 
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RESUMO: Estudos na área de Ciência e Tecnologia dos 
Materiais têm demonstrado a importância de selecionar, através 
de barreiras físicas, os tipos de células. Aplicadas a técnica de 
regeneraçã tecidual guiada, as membranas funcionam como 
uma barreiras física, proporcionando espaços de segregação 
para proliferação de células progenitoras ósseas. O objetivo 
desse trabalho foi descrever os principais biomateriais 
empregados na regeneração tecidual guiada (RTG) e suas 
propriedades físico-quimicas para uma indicação clínica mais 
segura e confiável. Trata-se de uma pesquisa bibliográfica 
exploratória de caráter descritivo nas bases de dados Scientific 
Eletronic Library Online e PublicMedline (PubMed) e, de um 
relato de caso de uma exodontia do elemento 26 com 
preservação de alvéolo. Como resultado, observou-se que, no 
caso de membranas não-absorvíveis, sua estabilidade 
dimensional e desenho permitem ao operador um completo 
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controle de sua aplicação e minimização das variações de 
efeito. Porém, essas requerem um segundo tempo cirúrgico 
para serem removidas. As membranas bioabsorvíveis são 
membranas desenvolvidas utilizando vários polímeros, 
sintéticos ou naturais, para que não seja necessária uma 
segunda cirurgia. Em processos de cicatrização espontânea, 
dois terços da recuperação da área lesionada geralmente 
ocorrem nos primeiros três meses, por isso, aconselha-se o uso 
de membranas. Verifica-se a importância de novos estudos de 
síntese de membranas biocompatíveis e não citotóxicas que, 
além de atuarem como barreiras físicas. 
Palavras-chave: RTG. Biomaterias. Proliferação Celular. 
 

INTRODUÇÃO 

 

A periodontite caracteriza-se geralmente pela formação 

de bolsas periodontais profundas, local propício para a 

proliferação de bactérias patogênicas que mantêm todo o 

processo inflamatório e irritativo, fenômeno este que leva à 

destruição do ligamento periodontal em direção ao ápice 

dentário, à osteólise do osso alveolar e à retração da gengiva, 

podendo conduzir à perda de elementos dentários por perda do 

seu suporte periodontal.  

Novas pesquisas vêm sendo desenvolvidas com o 

propósito de auxílio no reparo de lesão tecidual. Estudos e 

relatos de casos mostram o uso de regeneração tecidual guiada 

(RTG) no tratamento de atrofia localizada da borda alveolar na 

pós-extração bucal para evitar deformidades ósseas, no 

tratamento de defeitos ósseos associados com osteointegração 

de implantes, e em vários tipos de defeitos ósseos 

consequentes de doenças periodontais, lesões endodônticas, 

cistos e tumores. A busca de novos materiais e/ou 
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aprimoramento de técnicas são essenciais nesse processo 

(STEFFENS et al., 2018). 

As barreiras de membranas devem possuir 

características que contemplem requisitos biológicos, 

mecânicos e de uso clínico para servirem como barreira contra 

a invasão celular indesejável. Membranas reabsorvíveis 

(geralmente à base de colágeno) ou não-reabsorvíveis 

membranas (geralmente à base de politetrafluoretileno 

expandido) são frequentemente usadas para estabilizar o 

enxerto, limitar a reabsorção do enxerto e agir como uma 

barreira oclusiva em direção ao tecido mole circundante 

(SHEIKH et al., 2015). 

Entender as propriedades químicas, físicas e biológicas 

do biomaterial é de extrema importância para uma aplicação 

clínica segura e eficaz diminuindo assim os riscos de 

incompatibilidade, infeções, citotoxicidade, má cicatrização, 

exceção de cicatrização, entre outros. 

As duas grandes áreas de utilização das membranas em 

medicina dentária são a regeneração tecidual guiada (RTG) e a 

regeneração óssea guiada (ROG). A técnica de ROG baseia-se 

na criação de um espaço segregado para a invasão de vasos 

sanguíneos e células osteoprogenitoras, utilizando membranas 

afim de fornecer ao ambiente uma barreira física para excluir 

fibroblastos gengivais e células epiteliais no espaço do defeito 

e alcançar a regeneração periodontal por proliferação celular 

seletiva (OH et al., 2019). 

Membranas reabsorvíveis, não se faz necessária a etapa 

de remoção pois, nesse tipo de material, a membrana é 

integrada (bioreabsorvida) ao tecido ósseo havendo 

proliferação celular normal. Nas membranas não-absorvíveis, 
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após o processo de osteogênese, a membrana precisa ser 

removida para proliferação celular da área lesionada. Diferente 

de membranas com compósitos, as reabsorvíveis e não 

absorvíveis, não estimulam ou modulam as respostas celulares 

específicas atuando apenas como barreiras físicas biológicas 

(COSTA et al., 2016). 

Polímeros são materiais que apresentam em sua 

estrutura molecular unidades relativamente simples que se 

repetem, ligadas entre si por ligações covalentes do tipo sp3. 

Este tipo de ligação favorece uma grande estabilidade 

físicoquímica, formando longas cadeias e, portanto, resultando 

em compostos de alta massa molecular. Essas unidades que 

se repetem são conhecidas como meros ou unidades 

monoméricas. No entanto, existem polímeros que não possuem 

massa molecular muito elevada. Esses polímeros são 

chamados oligômeros. Para os polímeros que realmente 

possuem alta massa molecular, usa-se a expressão alto 

polímero. Os polímeros, diferentemente das substâncias 

químicas de baixa massa molecular, são produtos 

heterogêneos, pois podem possuir uma mistura de moléculas 

de diferentes massas moleculares, apresentando, portanto, 

polimolecularidade (MATOS, 2016). 

As membranas não-absorvíveis foram os primeiros 

materiais aprovados para uso clínico. Elas mantêm sua 

integridade estrutural e podem ser deixadas por muito tempo 

sobre os tecidos. Sua estabilidade dimensional e desenho 

permitem ao operador um completo controle de sua aplicação 

e minimização das variações de efeito. Requerem um segundo 

tempo cirúrgico para serem removidas. Sua função é temporal 

e uma vez completada é removida (COSTA et al., 2016). 
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MATERIAIS E MÉTODOS 

 

A primeira parte do trabalho trata-se de uma pesquisa 

bibliográfica exploratória de caráter descritivo nas bases de 

dados Scientific Eletronic Library Online e Public Medline 

(PubMed). A busca por artigos foi realizada utilizando como 

descritor “guided tissues regeneration” e como critérios de 

inclusão: artigos originais, relatos de caso, revisões e ensaios 

clínicos em português e inglês. A seleção dos artigos foi 

realizada inicialmente tomando-se por base os títulos 

relacionados ao tema principal, assim como os aspectos 

fisiológicos envolvidos na técnica. Foram selecionados 171 

trabalhos. A essência desta seleção baseou-se nos artigos que 

abordassem como ideia principal o uso da técnica de RTG, seus 

efeitos fisiológicos, resultados clínicos e experimentais, 

interações mercadológicas, associações com outros recursos 

terapêuticos, além de adversidades relacionadas à técnica. Ao 

final da busca, foram excluídos alguns artigos de revisão, títulos 

repetidos, e fontes pouco expressivas. Após leitura dos 

resumos dos artigos selecionados, foram escolhidos aqueles 

que tivessem relação especifica com os fundamentos da 

técnica de RTG. Após esta triagem, os textos completos foram 

lidos minunciosamente, e aqueles que não se enquadravam 

nos critérios de inclusão foram excluídos. 

A segunda parte corresponde a um relato de caso de 

uma exodontia do dente 26 com preservação de alvéolo de 

paciente do sexo feminino, 35 anos, com doença periodontal 

avançada com indicação clinica para uso da técnica de RTG 

com membrana absorvível por conta da grande mobilidade e 
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ponta da raiz do elemento 26 lesionada. O procedimento foi 

realizado na Clínica de Pós-Graduação da Faculdade de 

Odontologia do Recife- FOR, no dia 10/11/2018 com duração 

de 4 horas.  

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Quanto a origem, os polímeros podem ser classificados 

como, Polímeros naturais: materiais encontrados na natureza. 

Ex: seda, algodão, borracha natural, lã, celulose, linho, amido, 

etc. Polímeros artificiais, semi-sintéticos ou naturais 

modificados: obtidos por transformação química dos polímeros 

naturais, sem modificações apreciáveis, Ex: nitrocelulose 

(celulóide), acetato e triacetato de celulose (rayon), borracha 

natural clorada, etc. Polímeros sintéticos: São obtidos por 

processos de polimerização a partir de substâncias de baixo 

peso molecular, Ex: polietileno, polipropileno, PVC. Quanto ao 

grupo funcional dos monômeros que constituem o polímero, 

poliolefinas (C insturados com duplas ligações); poliésteres 

(ácido dicarboxílico + diálcool); poliéteres (éter [R-O-R']); 

poliamidas (ácido carboxílico e uma diamina); polímeros 

celulósicos (glicose – glicose); polímeros acrílicos (-CN). 

(SOROUR et al., 2019). 

As principais membranas sintéticas comercializadas não 

reabsorvíveis são: membranas em politetrafluoretileno 

expandido (e-PTFE), membranas em politetrafluoretileno de 

elevada densidade (d-PTFE) e membranas em 

politetrafluoretileno expandido reforçadas em titânio (Ti-e-

PTFE), todas obtidas a partir do politetrafluoretileno (PTFE). O 

PTFE é um polímero conhecido mundialmente como Teflon. 
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Dentre suas propriedades químicas, é inodoro e atóxico, pode 

ser mergulhado em líquidos em ebulição sem sofrer qualquer 

alteração e não sofre fenômenos de envelhecimento. Quanto às 

propriedades mecânicas, possui baixo coeficiente de atrito, 

sendo que os coeficientes estáticos e dinâmicos são iguais, boa 

resistência, flexível em espessuras finas e rígido em seções 

espessas sem ser quebradiço em nenhum dos casos. Com 

relação às suas propriedades físicas, é um isolante elétrico, não 

sofre alterações em baixas e altas temperaturas (entre -90ºC a 

250ºC), tem propriedade antiaderente e estabilidade a 

intempérie. Apresenta densidade 2,16 g·cm-3 e formula 

molecular CnF2n+2 (GALLO et al., 2019). 

Bioabsorvíveis são materiais poliméricos e dispositivos 

que podem se dissolver em fluidos corpóreos sem qualquer 

clivagem da cadeia macromolecular ou diminuição de massa 

molecular. São membranas desenvolvidas utilizando vários 

polímeros, sintéticos ou naturais, para que não seja necessária 

uma segunda cirurgia a fim de retirá-las e sejam eliminadas pelo 

organismo ao longo do processo de regeneração (MATOS, 

2016). 

Entre as membranas reabsorvíveis podemos citar as de 

colágeno, de ácido polilático biodegradável, de malha de 

poliglactina, de cortical óssea humana e decortical óssea 

bovina. As propriedades osteocondutivas desses materiais 

conduzem a uma regeneração óssea previsível e eficiente. As 

partículas de Bio-Oss, composta por calágeno, tornam parte integral da 

estrutura óssea recém formada e conservam seu volume em 

longo prazo, sendo incorporadas no processo natural de 

modelagem e remodelagem. A estrutura porosa oferece espaço 

para a formação dos vasos sanguíneos (angiogênese) e o 
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depósito de osso neoformado (osteogênese) (SHEIKH et al., 

2015).  

Uma análise termogravimétrica comparou o perfil do 

Gen-Ox inorgânico, orgânico e OBM (membrana origem de 

osso bolvino). O espectro de infravermelho para o Gen-Ox 

inorgânico, enquanto o Gen-Ox orgânico apresentou colágeno. 

No OBM, foi evidenciada a presença de hidroxiapatita e de 

colágeno. O Gen-Ox inorgânico apresentou estabilidade 

térmica de 0°C à 950°C, sendo obtida uma massa residual de 

99,3%. Para o Gen-Ox orgânico, nas mesmas condições, 

apresentou um resíduo final de 20,66%. Com relação ao perfil 

do OBM, ao fim do experimento, restaram 73,74%. Sendo 

assim, o Gen-Ox inorgânico apresentou uma resistência 

térmica maior comparada ao Gen-Oxorgânico e OBM. Materiais 

inorgânicos apresentam maior resistência a difusão térmica, 

preservando assim sua estrutura molecular (MENDONÇA, 

2005).  

Comparando as propriedades mecânicas da GenDerm; 

Lumina-Coat ( ambas de ósso bolvino); Surgitime PTFE e 

Surgidry Dental F ( a base de colágeno) e uma membrana 

experimental, a GenDerm  apresentou resistência mecânica 

significativamente superior comparada, com um valor de tensão 

de 19 MPa, contra menos de 3 MPa dos outros materiais, mas 

foi o mais frágil, de acordo com o fabricante, é necessário pelo 

menos 5 minutos para hidratar e tornar-se mais flexível e seguro 

para o manuseio. A amostra GenDerm obtive uma deformação 

média de 10 MPa, as demais acima 20 MPa, exceto o material 

Surgidry Dental F que apresentou uma deformação de 18 MPa. 

A membrana cirúrgica de PTFE apresentou deformação de 

36,7% e teve a terceira melhor propriedade, com 3 MPa de 
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tensão. A membrana experimental desenvolvida no presente 

estudo apresentou as melhores compromisso tensão x 

deformação, com uma tensão de 6,2 MPa, a segunda melhor e 

maior deformação, cerca de 50 MPa. Os materiais Lumina-Coat 

e Surgidry Dental F mostraram menor tensão de ruptura (0,4 e 

0,1 MPa, respectivamente), e uma deformação de 20 Mpa 

(SILVA et al., 2019). 

 

Tabela 1. Anásile das propriedades químicas desses material. 

 C2+ N3+ O2- K+ Cl- Mg2+ Na+ F- Ca+ 

GenDerm 50.8 23.6 25.6 0 0 0 0 0 0 

Lumina-Coat 44.8 25.4 27.5 0 2.4 0 0 0 0 

Surgitime 

PTFE 

26.9 0 0 0 0 0 0 73.1 0 

Surgidry 

Dental F 

47.6 23.7 24.7 0 2.3 0 0.9 0 1.0 

Experimental 

Membrane 

48.0 21.1 27.5 0.6 0.3 0.7 0 0 0 

 

Os resultados da análise química por ESD mostraram a 

presença de elementos químicos e proporções desses 

diferentes elementos entre as membranas analisadas. 

Elementos como magnésio (Mg2+), flúor (F–), potássio (K+) e 

cloreto (Cl–) foram detectados. Esses achados devem ser 

interpretados com cautela, pois os resultados são expressos em 

porcentagens do elemento químico em relação ao peso total da 

amostra, e não considera íons carbono e nitrogênio, os 

principais componentes das moléculas de colágeno. A 

porcentagem real dos outros elementos pode ser muito menor. 

Mesmo assim, a presença de elementos em proporções 

variadas, como cloro e potássio, é um achado interessante e 
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pode constituir um contaminante derivado dos processos de 

fabricação de membranas (SILVA et al., 2019). 

O colágeno está presente na maioria das membranas 

reabsorvíveis. O colágeno nativo insolúvel é um subproduto do 

couro de curtume obtido dos resíduos da derme e do tecido 

subcutâneo, devendo ser pré-tratado antes que possa ser 

convertido em uma forma adequada para a extração. Esses 

materiais são previamente submetidos ao tratamento químico 

para a remoção de gordura e para a eliminação do cálcio. Em 

seguida, sofrem um aquecimento em água em temperaturas 

superiores a 45 °C. O pré-tratamento químico vai hidrolisar as 

ligações não covalentes, de modo a desorganizar a estrutura da 

proteína, produzindo um adequado inchaço e solubilização do 

colágeno. O material resultante é submetido à secagem em 

estufa a uma temperatura amena e moído. Durante a última 

etapa, duas frações são geradas de acordo com o tamanho da 

partícula: o mais fino é classificado como colágeno em pó, 

enquanto o mais grosso corresponde às fibras de colágeno 

(SILVA; PENNA, 2015). 

Sobre as propriedades mecânicas, os resultados 

mostraram que a molécula individual de colágeno exibiu um 

comportamento viscoelástico não linear. O teste da modelagem 

molecular baseou-se em um modelo peptídico apenas com os 

aminoácidos glicina-prolina-hidroxiprolina, esperando, portanto, 

que o colágeno natural, com uma sequência primária mais 

variada, apresentasse propriedades viscoelásticas 

parcialmente diferentes do modelo peptídico. Pela primeira vez, 

foi relatado que a viscosidade de uma única molécula é muito 

menor do que a viscosidade encontrada nas fibrilas individuais 

de colágeno, sugerindo que o comportamento viscoso de 
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fibrilas de colágeno e as fibras envolvem mecanismos 

adicionais, tais como deslizamento molecular entre as 

moléculas de colágeno dentro da fibrila ou o efeito de 

relaxamento de maiores volumes de solvente. Com base nos 

resultados da modelagem molecular, os autores propuseram 

um modelo estrutural simples que descreve o tecido colagenoso 

como uma estrutura hierárquica, fornecendo uma descrição 

ascendente em que as propriedades elásticas e viscosas 

formam as propriedades básicas de construção dos tecidos 

(SILVA; PENNA, 2015). 

Paciente do gênero feminino, 35 anos, com doença 

periodontal avançada (observada em exame de imagem de 

tomografia), compareceu à Clinica de Pós-Graduação da 

Faculdade de Odontologia do Recife. De acordo com a 

Tomografia Computadorizada de Maxila (cortes transversais, 

sagitais e axiais). Observa-se tratamento endodôntico no dente 

26 com espessamento periodontal apical na raiz mesio-

vestibular e com imagem osteolítica periapical na raiz disto-

vestibular. Verifica-se solução de continuidade discreta no 

assoalho do seio maxilar, na região apical do 26, com presença 

de material hipodenso depositado no assoalho do seio maxilar 

esquerdo sugerindo sinusopatia odontogênica. 

 

 

 

 

Figura 1. Tomografia Computadorizada do paciente. 



PROPRIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS DE BIOMATERIAIS APLICADOS NA REGENERAÇÃO 

TECIDUAL GUIADA 

 

218 
 

 

Clinicamente, foi recomendada exodontia com preservação de 

alvéolo do dente 26 para futura colocação de implante. Para 

preservação do alvéolo utilizou-se o substituto ósseo 

Straumann® Jason® para futuro implante. 

 O plano cirúrgico foi realizado, pelo cirurgião-dentista Dr. Állan 

de Santana Mendes e cedida gentilmente os dados, e seguiu 

os seguintes passos: 

1) Antissepsia intrabucal com clorexidina 0,12% 15 mL, 

seguido de bochecho de 1 minuto; 

2) Antissepsia extrabucal com clorexidina 2% (na região 

perioral); 

3) Aplicação de anestesia terminal infiltrativa subperiostal 

com Articaína 4% com adrenalina 1:100.000, com tempo 

de ação de 10 minutos. Como o tempo total da cirurgia 

https://www.straumann.com/content/dam/sites/neodent/br/biomateriais/brochuras/490.316%20-%20jason.pdf
https://www.straumann.com/content/dam/sites/neodent/br/biomateriais/brochuras/490.316%20-%20jason.pdf
https://www.straumann.com/content/dam/sites/neodent/br/biomateriais/brochuras/490.316%20-%20jason.pdf
https://www.straumann.com/content/dam/sites/neodent/br/biomateriais/brochuras/490.316%20-%20jason.pdf
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foi de 3 horas, a aplicação do anestésico repetiu-se por 

5 vezes; 

4) Com o auxílio de uma lâmina de bisturi 15c foi realizada 

a incisão intra-oral; 

5) Em seguida, realizou-se a desinserção (sindesmotomia) 

das fibras gengivais que rodeiam o dente, para iniciar a 

exodontia do dente 26; 

6) Com isso, seguiu-se com a técnica Marzola 

(odontosecção): visando a diminuição da resistência 

para remoção do dente, separando as raízes para evitar 

fraturas radiculares e das tábuas ósseas. Técnica 

realizada com broca com ponta diamantada tronco 

cônico em alta rotação; 

7) Exérese do elemento 26; 

8) Inspeção da integridade do alvéolo;   

9) Irrigação com soro fisiológico, para limpeza do alvéolo; 

10) Com o auxílio do bisturi lâmina 15c, confeccionou-se  um 

retalho do tecido da região do palato duro; 

11) O deslocamento do tecido foi realizado com descolador 

periosteal; 

12)  Em seguida, aplicou-se o substituto ósseo Straumann 

no alvéolo, para conduzir a regeneração óssea previsível 

e eficiente, membrana de colágeno. 

13) Recobrimento do alvéolo com enxerto de tecido retirado 

do palato duro; 

14) Para conter a hemorragia realizou-se hemostasia com 

esponja Hemospon; 

15) Síntese com fio de sutura Nylon 4-0. 

 

Figura 2. Processo operatório. 
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A figura 2 mostra as etapas operatórias do processo 

cirúrgico de exodontia com preservação de alvéolo dental. As 

imagens A, B, C, D demonstram os procedimentos pré-

operatórios de anti-sepsiaintrabucal e verificação dental e 

aexérese do dente 26. As imagens E, F, G demonstram a 

preparação do substituto ósseo Straumann e membrana. Em H, 

I, J, está demonstrada a aplicação do substituto ósseo 

Straumann e membrana, o recobrimento do alvéolo com 

enxerto de tecido retirado do palato duro e sutura com fio Nylon 

4-0. 
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Em processos de cicatrização espontânea, dois terços 

da recuperação da área lesionada (proliferação celular) 

ocorrem nos primeiros três meses. Na ausência de membranas, 

o volume alveolar perdido após a extração do dente é 

considerável, com perca horizontal de 3,8 mm após 6 meses e  

1,2 mm a 1,5 mm verticalmente após 6 meses. Com isso, uma 

menor quantidade de tecido mole peri-implantar saudável é 

mantido, resultados estéticos ruins, a necessidade de enxerto 

ósseo é 10 vezes maior na implantação se o rebordo não for 

anteriormente preservado (GEISTLICH, 2015).  

As partículas de Straumann tornam-se parte integral da 

estrutura óssea recém formada por conta da bioabsorção e 

conservam seu volume em longo prazo. Sua grande 

semelhança com o osso humano,  é incorporado no processo 

natural de modelagem e remodelagem. A estrutura porosa 

oferece espaço para a formação dos vasos sanguíneos e o 

depósito de osso neoformado. A micro estrutura da superfície 

auxilia o crescimento dos osteoblastos que são responsáveis 

pela formação óssea. 

Em procedimentos operatórios como uma exodontia e 

similares, recomenda-se o uso de membranas, Em processos 

de cicatrização espontânea, dois terços da recuperação da área 

lesionada (proliferação celular) ocorrem nos primeiros três 

meses. Com a regeneração tecidual guiada, obtêm a prevenção  

da perda de volume ósseo e, melhora os resultados estéticos 

mediante a preservação do volume e dos contornos do rebordo 

alveolar.  

Por meio da RTG, previne-se a perda de volume ósseo, 

dando origem a uma situação otimizada dos tecidos duro e 

mole, independentemente do tempo escolhido para a 
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implantação, melhorando os resultados estéticos mediante a 

preservação do volume e dos contornos do rebordo alveolar, 

quando o objetivo do tratamento é a instalação de um implante. 

Além disso, o implante é colocado após 6 meses mas a área 

lesionada recupera-se grande parte nos primeiros 3 meses, ou 

seja, sem o  substituto ósseo e a membrana, em 6 meses o 

processos de reabsorção já estaria avançado com ausência 

óssea exposta para coloca-se o pino. 

 

CONCLUSÕES 

 

Após a revisão da literatura, pode-se concluir que na 

formulação de novas membranas, é extremamente importante 

o estudo das propriedades de cada material, monômero, pois 

possuem características específicas sendo adequadas para 

algumas aplicações. O uso de membranas reabsorvíveis é 

preferencial às não-absorvíveis visto que essas não necessitam 

de um segundo tempo operatório. A regeneração óssea guiada 

(ROG) e regeneração tecidual guiada (RTG) são procedimentos 

previsíveis e eficazes para a regeneração de defeitos ósseose 

tecidual principalmente quando associada a uma barreira.  

O processo operatório precisa ser acompanhado para 

verificação da cura histológica. 

Verifica-se a importância de novos estudos de síntese de 

membranas biocompatíveis e não citotóxicas que além de 

barreiras físicas, promovam a recuperação da área lesionada 

com células específicas.  
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RESUMO: O sorriso gengival é caracterizado pela exposição 
excessiva da gengiva ao sorrir. Essa alteração fisiológica não 
oferece riscos à saúde do paciente, mas pode causar uma 
desarmonia na estética facial. Objetivo: Relatar um caso clínico 
de cirurgia de aumento de coroa clínica com finalidade estética 
para correção de sorriso gengival. Materiais e método: Paciente 
do sexo feminino, 22 anos, com fenótipo gengival fino e 
diagnóstico de erupção passiva alterada, provocando o sorriso 
gengival. Antes dos procedimentos cirúrgicos, realizou-se 
orientação de higiene bucal e terapia periodontal básica. Foram 
avaliados os parâmetros clínicos de profundidade de 
sondagem, fenótipo gengival, faixa de mucosa ceratinizada e 
proporcionalidade entre largura e altura dos elementos 
dentários. A técnica realizada foi uma cirurgia a retalho total 
com osteotomia na região dos elementos 14 ao 24. Resultados: 
Imediatamente após a cirurgia já foi possível perceber uma 
melhoria na estética do sorriso. O controle por meio de retornos 
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da paciente foi realizado com 7 dias, 30 dias e 40 dias, quando 
pôde-se observar um melhor resultado estético. Conclusão: A 
cirurgia realizada para correção do sorriso gengival, através do 
retalho total com osteotomia, proporcionou um melhor 
posicionamento dos zênites gengivais, promovendo melhorias 
na estética do sorriso, além de restabelecer o tecido de inserção 
supracrestal. 
Palavras-chave: Periodontia. Osteotomia. Estética. 
 
INTRODUÇÃO 

 

A estética facial está associada à existência de um 

sorriso harmônico, envolvendo proporção adequada entre a 

quantidade de tecido gengival e o tamanho da coroa dentária. 

Por outro lado, o sorriso gengival é considerado uma alteração 

fisiológica a qual não causa riscos à saúde do indivíduo, mas 

que pode gerar uma insatisfação ou desarmonia na estética 

facial (MARSON et al., 2014). 

De acordo com Tarvade & Agrawal (2015), há três tipos 

de sorriso: o baixo, quando o indivíduo expõe 75% da coroa 

clínica dos dentes do segundo sextante; o médio, quando 75 a 

100% da coroa é exposta; e o sorriso alto, sendo exposta toda 

a altura da coroa clínica e uma faixa gengival contínua (em torno 

de, no mínimo, 3 mm). 

Segundo Carranza et al. (2016), tal condição é 

caracterizada pela exposição exacerbada da gengiva inserida 

em mais de 3 mm e possui diversos fatores etiológicos, como: 

erupção passiva alterada, hiperatividade labial, lábio superior 

curto, excesso maxilar vertical e hiperplasia gengival 

medicamentosa.  
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A erupção passiva alterada está relacionada a uma 

alteração que ocorre durante a erupção dentária, com uma falha 

no recuo da margem gengival até o nível da junção cemento-

esmalte ou próximo desta, culminando na cobertura de uma 

porção da coroa anatômica dentária pela gengiva (JURKEVICZ 

et al., 2018). 

Essa condição está associada a manifestações clínicas, 

como maior exposição gengival ao sorrir, dentes curtos e 

quadrados e presença de inflamação persistente em alguns 

casos. Tais manifestações clínicas surgem devido à alteração 

da disposição da unidade dentogengival, culminando em uma 

condição relevante pela componente estética a qual está 

associada, por atingir os dentes ântero-posteriores, alterando 

toda a harmonia dentofacial do indivíduo (FUZER et al., 2015).  

Para análise e correto diagnóstico, é necessário uma 

completa avaliação clínica e exames de imagem. A exploração 

clínica consiste na observação da linha e contorno gengivais, 

bem como da relação largura/altura da coroa dentária, além da 

faixa de mucosa ceratinizada, profundidade de sondagem e 

transparência à sondagem para auxiliar na identificação do 

fenótipo gengival. Já na avaliação dos exames de imagem, 

como tomografia computadorizada, são observadas as 

medidas das coroas dentárias, espessura da crista óssea e sua 

distância para a junção amelocentária e largura do tecido 

queratinizado (PALOSKI, 2017). 

Como tratamento para a erupção passiva alterada, deve 

ser realizada uma cirurgia plástica periodontal, com o objetivo 

de regenerar a função, forma e estética dos dentes, tecidos 

duros e moles. Dentre os diferentes procedimentos, há o 

aumento de coroa clínica, com a intenção de restabelecer uma 
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correta proporção entre elemento dentário e gengiva, 

culminando em uma altura gengival estética (CASTRO et al., 

2017). 

O aumento de coroa clínica deve proporcionar um 

contorno final da gengiva seguindo a anatomia da junção 

cemento-esmalte, pois caso contrário, pode resultar em uma 

invasão do tecido de inserção supracrestal, o qual é 

restabelecido nesse procedimento, a fim de evitar efeitos 

negativos, como inflamação em biótipos periodontais grossos 

ou recessão gengival em biótipos finos (JURKEVICZ et al., 

2018).  

Nesse contexto, o presente estudo teve o objetivo de 

relatar um caso clínico de cirurgia de aumento de coroa clínica 

com finalidade estética, para correção de sorriso gengival 

ocasionado por erupção passiva alterada. 

 

MATERIAIS E MÉTODO 

 

Paciente do sexo feminino, com 22 anos de idade, 

compareceu ao Departamento de Odontologia da UFRN 

(DOD/UFRN) queixando-se de grande exposição gengival ao 

sorrir e diferença de tamanho entre os incisivos centrais. Na 

ocasião, foi realizado o exame clínico, com a avaliação das 

profundidades de sondagem, faixa de mucosa ceratinizada e 

fenótipo gengival com a utilização da Sonda Milimetrada (sonda 

milimetrada de Willians, Trinity®) (Figura 1), além da 

proporcionalidade entre largura/altura das coroas dos 

elementos dentários, com o auxílio da Régua de Chu 

(Supremo®) (Figura 2), e realização de protocolo fotográfico, 
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com fotografias frontal (Figura 3 – a; b), de perfil (Figura 3 - c) e 

intraoral (Figura 3 – d; e). 

 

Figura 1. Sondagem periodontal. Natal/RN. 

 

 
 

Fonte: Os autores. 2019 

 

Figura 2. Verificação da proporcionalidade largura/altura com a 

Régua de Chu. Natal/RN. 

 

 
 

Fonte: Os autores. 2019 

 

 



SORRISO GENGIVAL ASSOCIADO À ERUPÇÃO PASSIVA ALTERADA: 

RELATO DE CASO 

 

229 
 

Figura 3 – (a; b). Fotografias frontais. Natal/RN 

 
 

Fonte: Os autores. 2019 

 

 
 

Fonte: Os autores. 2019 
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Figura 3 – c. Fotografia de perfil. Natal/RN 

 

 
 

Fonte: Os autores. 2019 

 

Figura 3 – (d;e). Fotografias intraorais. Natal/RN 

 

 
 

Fonte: Os autores. 2019 
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Fonte: Os autores. 2019 

 

 Com os resultados das avaliações de exame clínico e de 

imagem, a paciente foi diagnosticada com erupção passiva 

alterada como causa do sorriso gengival, bem como a presença 

de um fenótipo gengival fino. A partir disto, foi traçado o seu 

plano de tratamento, possuindo com primeira fase a raspagem 

e alisamento coro-radicular e orientação de higiene bucal. Já a 

fase cirúrgica foi realizada por meio de retalho total com 

osteotomia, para a finalidade de aumento de coroa clínica 

estético na região dos elementos dentários 14 ao 24. 

Para execução da técnica escolhida iniciou-se pela 

assepsia extra e intra-orais com Digluconato de Clorexidina 2% 

e 0,12% repectivamente, com posterior anestesias infiltrativas 

utilizando o anestésico Cloridrato Articaína associado ao 

vasoconstrictor Epinefrina na concentração de 

72mg+18µg/tubete.  

Em seguida, foi realizada a sondagem transcirúrgica, 

com o objetivo de marcação da quantidade de gengiva a ser 

removida durante a realização do ato cirúrgico e para o correto 
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posicionamento dos novos zênites gengivais 

(aproximadamente 3 mm). 

A incisão primária foi do tipo bisel interno utilizando-se 

uma lâmina 15c de aço carbono (Swann Morton®), seguindo 

marcação realizada anteriormente (Figura 4). Em seguida, 

foram feitas as incisões secundárias intrasulculares, para 

posterior remoção do colarinho gengival com o auxílio do 

Gengivótomo de Orban e Curetas Grayce 5-6 (Trinity®) (Figura 

5). 

 

Figura 4. Incisão em bisel interno com lâmina 15c de aço 

carbono. Natal/RN. 

 
Fonte: Os autores. 2019 

Usando-se um Descolador Micro-Molt, foi realizado o 

descolamento do retalho em espessura total, com a finalidade 

de observar a distância entre o osso alveolar e a junção 

cemento-esmalte (Figura 6 – a). Com isso, percebeu-se que 

essa distância era em torno de 1 mm, confirmando o diagnóstico 

de erupção passiva alterada (Figura 6 – b). 
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Figura 5. Remoção do tecido gengival com Gengivótomo de 

Orban. Natal/RN. 

 

 
 

Fonte: Os autores. 2019 

 

Figura 6 – a. Descolamento do retalho com Descolador Micro-

Molt. Natal/RN. 

 

 
 

Fonte: Os autores. 2019 
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Figura 6 – b. Distância entre o osso alveolar e a junção 

cemento-esmalte. Natal/RN. 

 

 
 

Fonte: Os autores. 2019 

 

Procedeu-se a osteotomia com o auxílio de ponta 

diamantada 1012, deixando-se uma distância de 3mm entre a 

junção cemento-esmalte e a crista óssea alveolar (Figura 7), o 

que permitiu a formação da nova inserção supracrestal sobre o 

cemento dentário.  

Por fim, o retalho foi colocado em posição (Figura 8), 

sendo realizadas suturas simples com fio de nylon 4.0 

(Ethicon®) (Figura 9). 
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Figura 7. Osteotomia com ponta diamantada 1012. Natal/RN. 

 

 
 

Fonte: Os autores. 2019 

 

Figura 8. Reposicionamento do retalho. Natal/RN 

 

 
 
 

 

Fonte: Os autores. 2019 
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Figura 9. Sutura simples com fio de nylon 4.0 

 

 
 

Fonte: Os autores. 2019 

 

 Para o controle do quadro pós-operatório, foi prescrito 

analgésico (Dipirona 500mg – um comprimido a cada 6 horas, 

por 3 dias) e bochechos de Digluconato de Clorexidina 0,12%, 

para o controle do biofilme. A paciente recebeu todas as 

orientações pós-operatórias, com marcação dos 

acompanhamentos para 7, 30 e 40 dias. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Imediatamente após o término da cirurgia já pôde ser 

percebida uma melhoria na estética do sorriso, com um 

contorno gengival regular e contínuo. O primeiro retorno foi 

realizado com 7 dias (Figura 10), no qual houve a remoção das 

suturas, podendo-se observar uma boa saúde periodontal, sem 

exposição do tecido ósseo e nem recessões gengivais. Na 

ocasião, a paciente relatou ausência de desconforto no pós-

cirúrgico, bem como satisfação com o novo sorriso, ainda que 



SORRISO GENGIVAL ASSOCIADO À ERUPÇÃO PASSIVA ALTERADA: 

RELATO DE CASO 

 

237 
 

em fase de cicatrização, com algumas áreas edemaciadas e 

avermelhadas, principalmente em região de papilas. 

 

Figura 10. Pós-cirúrgico de 7 dias. Natal/RN. 

 

 
 

Fonte: Os autores. 2019 

 

 Passados 30 dias após a cirurgia, foi realizada a segunda 

consulta de pós-cirúrgico (Figura 11), onde observou-se a 

ausência de edema e de cicatrizes das incisões e suturas 

realizadas, bem como cor e profundidades de sondagem 

normais, evidenciando que o processo de cicatrização estava 

ocorrendo da maneira esperada. 

Figura 11. Pós-cirúrgico de 30 dias. Natal/RN. 
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 Passados 40 dias após o procedimento cirúrgico (Figura 

12 – a; b), a paciente retornou novamente, evidenciando-se 

uma saúde periodontal, com a cicatrização dos tecidos que era 

esperada, bem como total satisfação com o resultado. Foi 

observado o reposicionamento dos zênites gengivais próximo à 

junção cemento-esmalte, mas o resultado final ainda não foi 

obtido. 

 

Figura 12 – (a; b). Pós-cirúrgico de 40 dias. Natal/RN. 

 
 

 
 



SORRISO GENGIVAL ASSOCIADO À ERUPÇÃO PASSIVA ALTERADA: 

RELATO DE CASO 

 

239 
 

Nesse sentido, a partir das reavaliações, observou-se 

que a efetivação do aumento das coroas dentárias do presente 

caso clínico respeitou as condições do tecido de inserção 

supracrestal, proporcionando o seu restabelecimento, bem 

como uma cicatrização dentro do previsto e preconizado na 

literatura. Vale ressaltar que a técnica desse procedimento 

cirúrgico deve ser planejada e realizada de maneira correta a 

fim de se evitar recessões gengivais e exposições radiculares, 

obtendo harmonização do sorriso, com consequente satisfação 

do paciente (JURKEVICZ et al. 2018).  

Espera-se que, em torno de 60 dias, a cicatrização já 

esteja completamente definida, com a ceratinização da margem 

gengival completa, as fibras reorganizadas, cor da gengiva 

próxima ou igual ao natural, com ausência total de edema e 

posicionamento gengival no nível da junção amelocementária 

(ARIAS et al., 2015). 

Diante desse resultado de sucesso, em concordância 

com Fuzer et al. (2015), fica evidente que o correto diagnóstico 

e classificação da erupção passiva alterada são essenciais, 

pois assim o tratamento, o qual consiste na cirurgia de aumento 

de coroa clínica, alcançará bons resultados, aumentando a 

estética do sorriso e a auto-estima dos pacientes. 

É importante enfatizar que seu diagnóstico se dá por 

meio do registro sistematizado da distância interlabial em 

repouso, bem como pela avaliação da exposição dos incisivos 

superiores durante o repouso e a fala, arco do sorriso, 

proporção largura/comprimento dos incisivos superiores e 

características morfofuncionais do lábio superior, medição do 

tecido supra-crestal através de profundidade de sondagem e 

exame de imagem (FAUS-MATOSES, 2018). 
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Segundo Rocha et al. (2019), deve-se levar em 

consideração três princípios para a realização da cirurgia 

periodontal, os quais influenciam na técnica escolhida e nos 

resultados esperados: espessura do osso alveolar, localização 

da crista óssea alveolar em relação à junção cemento-esmalte 

e a largura da faixa de gengiva ceratinizada, dessa forma, 

observando-se o fenótipo gengival do indivíduo. Um fenótipo 

espesso proporciona coroas dentárias curtas e quadradas, 

contornos radiculares achatados e pontos de contato espessos. 

Já um fenótipo fino, implica em coroas dentárias largas, 

contornos radiculares convexos e pontos de contato finos 

(TARVADE & AGRAWAL, 2015). No caso em questão, 

observou-se uma distância de 1 mm entre a junção cemento-

esmalte e a crista óssea alveolar, sendo necessário um 

desgaste ósseo de 2mm, totalizando uma distância final de 

3mm, a fim de permitir a formação da nova inserção 

supracrestal sobre o cemento dentário.  

A modificação de um sorriso exige conhecimento e 

habilidade por parte do profissional, pelo fato de envolver 

procedimentos minunciosos que provocam mudanças em toda 

a estética facial.  

 

CONCLUSÕES  

 

Diante desse estudo e apresentação do caso clínico, 

pode-se concluir que houve sucesso no emprego da técnica, 

diante do relato de satisfação pessoal da paciente e das 

avaliaçãos clínicas nas consultas de retorno pós-cirúrgico. 

Obteve-se um resultado estético satisfatório, com diminuição da 

exposição da gengiva, proporcionando uma harmonia entre os 
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tecidos gengival, agora localizado mais apicalmente, e dentário, 

sem exposição radicular, com restabelecimento do tecido de 

inserção supracrestal, preservando a saúde das estruturas 

envolvidas. 
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RESUMO: A Doença Periodontal (DP) é um conjunto doenças 
inflamatórias dos tecidos de suporte dos dentes causadas por 
infecções bacterianas e que, se não tratada, pode levar à perda 
de dentes. Novas modalidades de tratamento estão cada vez 
mais disponíveis no mercado e uma delas, a Terapia 
Fotodinâmica (PDT) tem alcançado ótimos resultados. Este 
estudo teve como objetivo revisar a literatura científica no que 
se refere à utilização da PDT como tratamento adjuvante da 
doença periodontal, suas aplicabilidades clínicas e protocolos 
terapêuticos empregados. Realizou-se uma busca nas bases 
de dados online da PubMed, utilizando as palavras-chave 
“photodynamic therapy”, “periodontal disease”, “lasers”, 
“gingivitis” e “periodontits” com auxílio dos operadores 
booleanos "AND" e "OR". Foram selecionados estudos 
publicados a partir de 2014 até setembro 2019. Não houve 
restrição de linguagem. Quanto ao tipo de estudo houve 
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restrição, sendo incluídos apenas ensaios clínicos. A maioria 
dos estudos realizaram um comparativo entre a PDT isolada e 
associada à Raspagem e Alisamento Radicular (RAR). O azul 
de metileno foi o agente fotossensibilizante mais empregado, 
com a utilização de luz vermelha de lasers de diodo. Houve 
melhora significativa da DP em todos os estudos no que se 
refere à redução de microorganismos e ganho de inserção 
clínica. É provável que a terapia fotodinâmica antimicrobiana 
seja uma opção atraente como abordagem de tratamento não 
invasivo, com confirmada segurança clínica. 
Palavras-chaves: Doenças periodontais. Periodontia. 
Fotoquimioterapia. 
 

INTRODUÇÃO 

 

A doença periodontal (DP) pode ser entendida como uma 

ampla variedade de condições inflamatórias crônicas que 

afetam a gengiva e/ou demais tecidos periodontais, como osso 

e ligamento periodontal e que, se não tratada corretamente, 

pode resultar em perda do dente (KINANE et al., 2017; 

HIGHFIELD, 2009). Geralmente a DP inicia-se com a gengivite, 

uma inflamação localizada da gengiva em virtude do acúmulo 

da placa bacteriana sobre as superfícies dos dentes, 

denominada de biofilme dental. Essa inflamação pode 

permanecer por longos períodos até progredir para os tecidos 

de suporte do dente e, consequentemente, levar a uma 

periodontie (KIANE et al., 2017). 

Os métodos convencionais de tratamento da DP como a 

raspagem e o alisamento radicular (RAR) e o uso de antibióticos 

tópicos são bastante eficazes, mas a eliminação das bactérias 

presentes no biofilme dental é uma tarefa árdua e nem sempre 

alcançada, pois o mesmo é altamente resistente à resposta do 
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hospedeiro a aos antimicrobianos utilizados (RYAN, 2015). Em 

adição a isso, a resistência antimicrobiana configura-se como 

um grande problema para o tratamento das doenças 

periodontais, sendo considerado o maior desafio clínico das 

infecções associadas ao biofilme oral, de forma que a formação 

do biofilme necessite ser prevenida ou tratada precocemente 

com terapia farmacológica agressiva. Portanto, por todas as 

razões supracitadas, os esforços para encontrar um tratamento 

adjuvante que não estivesse relacionado a fatores alérgicos 

tampouco à resistência antimicrobiana aumentaram e a Terapia 

Fotodinâmica (PDT) configura-se como uma opção viável e 

eficaz (MEIMANDI et al., 2017; MARCINKIEWICZ, STRUS, 

PASICH, 2014; MOHAMMAD et al., 2012). 

A PDT é uma ferramenta de tratamento não invasiva, 

incapaz de desenvolver resistência bacteriana e que se baseia 

na inativação bacteriana por meio da luz. Essa terapia é 

constituída por dois componentes essenciais: um agente 

fotossensibilizador (azul de metileno ou azul de toluidina, por 

exemplo) e energia luminosa. Esse fotossensibilizador liga-se à 

membrana das bactérias-alvo e induz a formação de espécies 

reativas de oxigênio (EROs), o que leva à morte bacteriana por 

necrose ou apoptose (SOUKOS e GOODSON, 2011). Na 

odontologia, a PDT foi proposta como um novo método de 

desinfecção, que pode ser um tratamento potencial para várias 

doenças infecciosas pela erradicação de microrganismos, muito 

útil no tratamento de periimplantite, infecções endodônticas e 

doenças periodontais (GUMUS, 2015). 

Diante dessas considerações, o presente estudo visa 

revisar a literatura científica no que se refere à utilização da 

terapia fotodinâmica como tratamento adjuvante da doença 



TERAPIA FOTODINÂMICA COMO TRATAMENTO ADJUVANTE DA DOENÇA 

PERIODONTAL: UMA REVISÃO DA LITERATURA 

 

245 
 

periodontal, suas aplicabilidades clínicas e protocolos 

terapêuticos empregados. 

 

MATERIAIS E MÉTODOS 

 

A pesquisa bibliográfica foi realizada em uma única base 

de dados da internet, a PubMed, para identificar trabalhos que 

satisfizessem o objetivo do nosso estudo, sendo eles 

publicados a partir de 2014 até setembro de 2019 utilizando as 

palavras-chave “photodynamic therapy”, “periodontal disease”, 

“lasers”, “gingivitis” e “periodontits” com auxílio dos operadores 

booleanos "AND" e "OR". Não houve restrição de linguagem. 

Quanto ao tipo de estudo houve restrição, sendo incluídos 

apenas ensaios clínicos. 

Inicialmente 163 estudos foram encontrados e 15 foram 

selecionados a partir da leitura do título. Após isso, os artigos 

seguiram para leitura do resumo, onde foram selecionados 7 

estudos. Em seguida, após leitura completa, 3 artigos foram 

excluídos por não estarem dentro dos requisitos estabelecidos 

na pesquisa ou não relacionados ao escopo de nosso estudo. 

Por fim, um total de 4 estudos seguiram os critérios de 

elegibilidade e foram mantidos para análise qualitativa. A 

Tabela 1 resume a estratégia de busca dos estudos 

selecionados. 

 

 

 

Tabela 1: Fluxograma do processo de busca e seleção 

bibliográfica. 
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Identificação Registros identificados pela estratégia de 

busca na bases de dados PubMed (n=163) 

Triagem Registros excluídos na análise de títulos 

(n=148) 

Registros excluídos na análise dos 

resumos (n=8) 

Elegibilidade Registros selecionados com potencial de 

elegibilidade (n=7) 

Artigos completos avaliados pelos critérios 

de elegibilidade (n=7) 

Inclusão Estudos incluídos na análise qualitativa 

(n=4) 

Fonte: dados da pesquisa (2019). 

 

RESULTADOS 

 

A eficácia da terapia fotodinâmica se dá por meio da 

ativação do fotosensibilizador por irradiação em um 

comprimento de onda adequado, que resulta na liberação de 

oxigênio singlete, o qual interage com as células e é tóxico para 

os microorganismos, como exemplifica a Figura 1. 

Diferentes fontes de luz têm sido utilizadas para o 

mecanismo fotodinâmico. Dentre estas se destacam o uso da 

lâmpada convencional branca, fotopolimerizadores, LED (diodo 

emissor de luz), lâmpada de xenônio com filtro vermelho e 

lasers. Algumas destas fontes apresentam desvantagens, 

como complexidade para utilização e alto custo; no entanto, 

com o adventos dos lasers de diodo semicondutores de aixa 

potência com comprimento de onda ressonante à banda de 

absorção de fotossensibilizadores, surgiu uma opção mais 
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econômica e de fácil execução para a PDT, com a possibilidade 

de uso de fibras ópitcas para a entrega da luz nos tecidos e 

áreas de difícil acesso (ROMITO et al. 2017). 

 

Figura 1: Componentes básicos da terapia fotodinâmica 

 
 

Fonte: Sexanas et al., 2014 

Com o objetivo de promover redução de microrganismos 

na PDT, o fotossensiilizante ideal deve possuir importantes 

propriedades como: elevado rendimento quântico no estado 

tripleto para a obtenção de grande concentração de droga ativa; 

rendimento quântico elevado de O2, singleto; afinidade de 

ligação a amplo espectro de ação para microrganismos; baixa 

afinidade de ligação e baixa toxicidade para células para evitar 

o risco de fotodrestruição tecidual; baixa propensão para 

seleção de cepas bacterianas resistentes; e baixo risco 

mutangênico (TIM, 2015). 

Segundo Sexanas et al. (2014), a aplicação dos kits que 

compõem o produto é muito simples e conveniente. O azul de 

metileno é aplicado diretamente nas bolsas periodontais por 60 

segundos, seguido de exposição à luz vermelha por meio de 

uma sonda de fibra óptica, por 60 segundos em cada bolsa ou 

Luz

Oxigêncio
Fotossens
ibilizador
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dente (10 segundos por local, seis locais no total). A maioria dos 

estudos utiliza a terapia fotodinâmica como um complemento 

para o dimensionamento e o planejamento de raiz. A Figura 2 

mostra como é realizado esse procedimento.  

 

Figura 2: Etapas da aplicação da terapia fotodinâmica no 

tratamento da periodontite: A) bolsa periodontal com cálculo; B) 

raspagem periodontal; C) aplicação do fotossensibilizador (FS) 

e tempo de pré-irradiação; D) aplicação da luz laser ressonante 

com o FS; E) reparo. 

Fonte: Sexanas et al., 2014 

 

No caso da terapia cirúrgica, a PDT pode ser utilizada 

durante o procedimento de descontinuidade da superfície 

radicular, do tecido mole ou ósseo, inclusive associadoa à 

regeneração periodontal ou em áreas de difícil acesso como 

áreas de lesão de furca. Após desbridamento com instrumentos 

manuais pode ser realizada a irrigação dos tecidos com o 

fotossensibilizante e, em seguida, a irradiação dos tecidos com 
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laser de baixa potência com comprimento de onda ressonante 

ao fotossensibilizante utilizado. Ainda não se tem um protocolo 

definido, mas o tempo de irradiação tem variado de 10 

segundos por sítio até 120 segundos por dente, e as 

densidades de energia podem variar muito dependendo do 

emissor laser utilizado, da potência de saída e do diâmetro de 

saída do feixe (THEODORO; GARCIA, 2017). 

Os estudos selecionados foram realizados na Índa 

(SHINGNAPURKAR et al., 2010; MALGIKAR et al., 2016), na 

Suíça (CAMPANILE et al., 2013), no Brasil (FREITAS et al., 

2016). O fotossensibilizante mais utilizado foi o azul de 

metileno, com exceção do estudo realizado por 

(SHINGNAPURKA et al., 2017). O tipo de laser utilizado foi o de 

Diodo em todos os estudos e o tempo de proservação das 

amostras variaram de 3 a 6 meses. A tabela 2 expressa um 

resumo dos principais resultados encontrados. 

 

Tabela 2: Principais resultados encontrados 

Autor, 

ano e 

país 

Fotossensi-

bilizante  

Parâmetros de 

irradiação 

Resultados 

Shingnap

urkar et 

al., 2017, 

Índia 

 

 

 

Indocianina 

verde 0,5% 

Laser de diodo, 

810 nm, 200 

mW, pulsátio por 

30 segundos 

O ICG como 

fotossensibilizador 

parece ser seguro 

e nenhum efeito 

adverso foi relatado 

no pós-operatório. 

Foram observados 

resultados 

estatística-mente 

significativos em 
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relação à redução 

profundidade da 

bolsa periodontal e 

ganho no nível de 

inserção com o uso 

adjuvante de TFD 

no tratamento da 

periodontite crônica 

Campanil

e et al., 

2013, 

Suíça 

Azul de 

metileno 

Laser de diodo,  

670nm, 280 

mW, 60s 

A doença 

periodontal foi 

significativamente 

reduzida em todos 

os grupos. 

Diminuição 

significativa de 

para proteína C 

reativa, amilóide 

sérica A, 

fibrinogênio, 

procalcitonina e α-2 

macroglobulina 

Freitas et 

al., 2016, 

Brasil 

Azul de 

metileno 

Laser de diodo, 

660nm, 100 

mW, 20 J/ cm2 

Melhorias 

semelhantes dos 

parâmetros 

clínicos. A RAR + 

aPDT mostrou um 

efeito maior 

(28,82%) no índice 

de sangramento 

gengival (ISG) 

comparado ao RAR 

ultrassônico. 
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Malgikar 

et al., 

2016, 

Índia 

Azul de 

metileno (1%) 

Laser de diodo, 

980 nm 

Dentro de cada 

grupo, foram 

encontradas 

melhorias 

significativas (P 

<0,001) para todas 

as variáveis no 

seguimento de 6 

meses comparado 

com a linha de base 

 

Fonte: Dados da pesquisa (2019). 

 

No estudo de Shingnaurkar et al. (2017), dois grupos 

compostos por pacientes com profundidade de sondagem >5 

mm foram analisados (Grupo A - tratado apenas com raspagem 

e alisamento radicular (RAR) e o Grupo B – (terapia 

fotodinâmica (PDT + RAR). Os dentes incluídos no grupo teste 

(Grupo B) receberam PDT, enquanto os dentes pertencentes 

ao grupo controle foram lavados com corante e tratado com 

laser falso. Neste estudo, Foram observados resultados 

estatisticamente significativos em relação à redução 

profundidade da bolsa periodontal e ganho no nível de inserção 

com o uso adjuvante de PDT no tratamento da periodontite 

crônica. 

Já no estudo de Campanile et al. (2013), três grupos com 

perda de inserção >2mm e profundidade de sondagem >5mm 

foram submetidos aos testes. No primeiro, a PDT foi aplicada 2 

vezes dentro de uma semana; no segundo, apenas uma vez na 

semana e, no terceiro, a terapia não foi aplicada. O agente 

fotossensibilizante empregado foi o azul de metileno (0,5%). Os 
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locais foram irradiados com luz laser a um comprimento de onda 

de 670nm usando uma ponta difusora de luz introduzida na 

bolsa. A doença periodontal foi significativamente reduzida em 

todos os grupos. Diminuição significativa de proteína C reativa, 

amilóide sérica A, fibrinogênio, procalcitonina e α-2 

macroglobulina. Dessa forma, todos os três tratamentos 

resultaram em melhora clínica significativa quando usado em 

pacientes em manutenção periodontal. 

Os achados de Freitas et al. (2016) evidenciam que a 

PDT ultrassônica associada a RAR mostrou ser mais eficaz do 

que a RAR ultrassônica realizada isoladamente, no que diz 

respeito ao índice de sangramento gengival (ISG) e na 

eliminação de agentes bacterianos. Neste estudo, os autores 

utilizaram o azul de metileno (0,5%) como fotossensibilizante e 

a luz vermelha a 660nm. 

Por último, no estudo de Malgikar et al. (2016), três 

grupos foram analisados, com um total de 24 pacientes. Todos 

eles completaram o tratamento de 6 meses, sem nenhum 

paciente relatando dor, desconforto no pós-operatório ou 

complicações em qualquer uma das consultas de 

acompanhamento. No grupo I foi realizado apenas a RAR, já no 

grupo II foi realizada a RAR associada a um episódio único de 

PDT usando solução de 1% de azul de metileno como 

fotossensibilizador, sem a ativação da luz. No grupo III, 

realizou-se um episódio único de PDT com solução a 1% azul 

de metileno associada ao uso laser de diodo a 980 nm. 

Reduções significativas dos escores do Índice de Placa (IP) 

foram observadas em todos os grupos, porém uma maior 

redução do escore de IP foi observado no Grupo III. A 

comparação intergrupos revelou que a redução dos escores de 
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IP foi estatisticamente significante entre os Grupos I-III aos 3 

meses e entre os Grupos II-III aos 3 meses e 6 meses. 

Diante disso, fica evidente que a utilização da PDT, em 

diferentes protocolos e em associação com a terapia 

periodontal básica, é capaz de reduzir os níveis de perda de 

inserção, inibindo o crescimento microbiano e melhorando a 

condição e os status de saúde periodontal nesses indivíduos. 

Dessa forma, a PDT configura-se como uma importante 

ferramenta adjuvante no tratamento das periodontopatias. 

 

DISCUSSÃO 

 

Na fase inicial da terapia periodontal, o desbridamento 

da superfície radicular do dente é tratado não cirurgicamente 

por meio da raspagem e alisamento radicular, principalmente 

usando instrumentos manuais ou acionados por força. Contudo, 

a remoção completa dos depósitos de bactérias e suas toxinas 

da superfície radicular, dentro das bolsas periodontais, nem 

sempre são alcançados apenas com o uso da terapia mecânica 

convencional. Recentemente, os benefícios dos lasers, como 

ablação, efeitos bactericida de desintoxicação, bem como 

fotobiomodificação, foram relatados como úteis para o 

tratamento de bolsas periodontais, fazendo dessa técina uma 

valiosa ferramenta para o tratamento das doenças periodontais 

(MALHIKAR et al., 2016). 

Os efeitos bactericidas da PDT em periodontopatógenos 

já foi estabelecido. No entanto, o efeito desta modalidade de 

tratamento nos microrganismos comensais orais benéficos 

ainda está para ser entendido. Outra desvantagem é que foi 

relatada pigmentação temporária com a aplicação PDT. Além 
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disso, é difícil limpar os corantes fotossensibilizadores das 

bolsas periodontais. O impacto a longo prazo dos corantes 

fotossensibilizadores sobre tecidos periodontais ainda não 

estão claros (GEORGE et al., 2017). 

Em 2014, Kolbe, et al., designaram aleatoriamente 22 

pacientes com periodontite crônica durante um ensaio clínico 

pelo método da boca dividida. Eles dividiram os pacientes em 3 

grupos com base nos pontos aleatórios selecionados 

anteriormente: (1) tratamento com RAR, (2) tratamento com 

RAR e fotossensibilizador e (3) tratamento com RAR e PDT. Os 

pacientes foram verificados no início do estudo, 3 meses e 6 

meses após o término. Os resultados do estudo mostraram que 

cada grupo resultou na melhoria das condições clínicas, mas 

apenas no terceiro grupo, foram relatados um aumento da 

percepção da IL-4 e redução da IL-6, IL-8 e IL-1β, o que se 

assemelha aos resultados encontrados por Malgikar et al. 

(2016). 

De acordo com Moreira et al. (2015), a aplicação de 

quatro sessões de PDT, em complemento ao RAR, promove 

benefícios clínicos, microbiológicos e imunológicos no 

tratamento da doença periodontal com bolsas profundas nos 

dentes unirradiculares em pacientes com periodontite 

agressiva. Resutados semelhantes foram evidenciados por 

Freitas et al., (2016). Diante disso, a aplicação repetida de PDT 

durante a terapia periodontal em várias sessões pode ser 

crucial para a melhoria dos parâmetros clínicos. 

Cadore et al. (2018) observaram melhora significativa na 

doença periodontal em relação ao ganho de inserção clínica e 

na redeção da microbiota subgengival. Esse mesmo estudo 

observou que múltiplas sessões de PDT como adjuvante ao 
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tratamento periodontal cirúrgico melhoraram significativamente 

os parâmetros clínicos em 90 dias de pós-operatório. 

Estudos clínicos em humanos têm avaliado o efeito da 

PDT no tratamento da periodontite agressiva. Alguns desses 

verificaram uma melhora significativa em relação ao índice de 

placa, sangramento à sondagem, profunidade de bolsa e nível 

de inserção com o uso da PDT coadjuvante à raspagem e 

alisamento radicular. Verifica-se tamém a necessidade do 

portador de periodontite agressiva realizar várias sessões 

clínicas da terapia de manutenção e com intervalos menores 

entre elas, para melhor controle da progressão da doença 

(MOREIRA et al., 2015; SHURSKA et al., 2015) 

O estudo de Alaijah, Nasher e Gutknecht (2018) 

evidencia que a PDT pode ser utilizada com alto potencial de 

aplicabilidade e confiação na doença periodontal. Além disso, 

essa técnica mostra vantagens em relação ao tratamento 

convencional, pois pode reduzir a duração do tratamento, não 

implica na necessidade de anestesia para realização do 

procedimento, destrói as bactérias rapidamente, além de não 

produzir resistência bacteriana.  

Tem sido demonstrado que o sucesso da PDT no 

tratamento periodontal pode ser influenciado por vários fatores, 

como o tipo, a característica e a concentração do 

fotossensibilizante utilizado, o comprimento de onda dos 

laseres, os parâmetros de irradiação (densidade de potência e 

densidade energética), o tempo de pré-irradiação e de 

irradiação, a forma de irradiação, a frequência e o modo de 

aplicação. Além destes, tem sido sugerido que a mofificação de 

compostos do fotossensiilizante por meio de adição de 

nanoparticulas ou pela modificação das cadeias aromáticas 
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possa aumentar possa aumentar a efetividade da PDT na 

redução de alguns tipos de microrganismos (FREITAS et al., 

2016; WAINWRIGHT et al., 2015). 

As evidências atuais sugerem que, como um 

complemento ao convencional periodontal, a terapia a laser 

apropriada pode fornecer um benefício adicional modesto (<1 

mm) na melhora clínica da profundidade de sondagem e nível 

de inserção clínica (NIC) comparados com formas tradicionais 

de terapia periodontal no tratamento de formas crônicas e 

agressivas, moderadas a graves de periodontite (MILLS et al., 

2017) 

Segundo Kolbe et al. (2014), além da aplicação da PDT 

como terapia coadjuvante ao tratamento da periodontite crônica 

e agressiva, a PDT tem sido indicada também para o 

retratamento de bolsas residuais ou como terapia de 

manutenção, com a vantagem de promover menor desgaste da 

superfície radicular que o tratamento convencional e reduzir 

assim a incidência de hipersensibilidade dentinária causada 

pela remoção de cemento exposto a várias sessões de 

raspagem e alisamento radicular. 

No que se refere às limitações da PDT, as evidências são 

limitadas e contraditórias com relação à dor e ao desconforto do 

paciente, se estes são reduzidos com a terapia assistida por 

laser no lugar da raspagem e aplainamento radicular. 

Probelmas decorrentes do mau uso ou não utillização de 

protocolos adequados, podem ocasionar danos à estrutura 

dentária, implantes dentários e/ou nos tecidos circunvizinhos, 

assim como superaquecimento da superfície do dente ou de 

implantes (MILLS et al., 2017). 
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CONCLUSÕES 

 

É provável que a terapia fotodinâmica antimicrobiana 

seja uma opção atraente como abordagem de tratamento 

periodontal não invasivo, com confirmada segurança clínica. O 

tratamento por terapia fotodinâmica antimicrobiana tem se 

mostrado eficaz como um complemento à terapia convencional 

para infecções bacetrianas em locais onde há limitações acesso 

a instrumentação mecânica como resultado da complexidade 

anatômica das raízes. 

 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 
ALAIJAH, F.; NASHER, R.; GUTKNECHT. Photodynamic Therapies in the 
Treatment of Periodontal Disease. Mod Res Dent, v. 2, n. 4, p. 174-182, 2018. 
CADORE, U. B. et al. Multiple sessions of antimicrobial photodynamic therapy 
associated with surgical periodontal treatment in patients with chronic periodontitis, 
J Periodontol, v. 90, n.4, p. 339-349, 2018. 
FREITAS, L. M. et al. Polymeric nanopartlique-based photodynamic therapy for 
chronic periodontitis in vivo. Int J Mol Sci, v. 17, n.5, 2016. 
GEORGE, V. T. et al. Photodynamic Therapy - A New Ray of Hope in Periodontics. 
International Journal of Contemporary Medical Research, v.4, n.2, p. 77-83, 
2017. 
GÜMÜS, P.; BUDUNELI, N. Photodynamic Therapy and Periodontal Treatment. 
Clinical Anti-Inflammatory & Anti-Allergy Drugs, v. 2, n.1, p. 38-41, 2015. 
HIGHFIELD J. Diagnosis and classification of periodontal disease. Aust Dent J, v. 
54, n.1, p. 11-26, 2009. 
KINANE, D. F.; STATHOPOULOU, P. G.; PAPAPANOU, P. N. Periodontal 
diseases. Nat Rev Dis Primers, v. 22, n. 3, p. 1-14, 2017. 
KOLBE, M. F. et al. Photodynamic therapy during supportive periodontal care: 
clinical microbiologic immunoinflammatory, and patient-centered performance in a 
split-mouth randomized clinical trial. J Periodontol. v.85, n.8, p.277-286, 2014. 
MARCINKIEWICZ, J.; STRUS, M.; PASICH, E. Antibiotic resistance: a "dark side" of 
biofilmassociated chronic infections. Pol Arch Med Wewn; v.123, n.6, p309-13, 
2014. 
MEIMANDI M.; ARDAKANI T. M. R.; NEJAD E. A.; YOUSEFNEJAD P.; SAEBI K.; 
TAYEED M. H. The Effect of Photodynamic Therapy in the Treatment of Chronic 
Periodontitis: A Review of Literature. J Lasers Med Sci, v.8, n.1, p.7-11, 2017. 
MILLS, M. P. et al. American Academy of Periodontology best evidence consensus 
statement on the efficacy of laser therapy used alone or as an adjunct to non-



TERAPIA FOTODINÂMICA COMO TRATAMENTO ADJUVANTE DA DOENÇA 

PERIODONTAL: UMA REVISÃO DA LITERATURA 

 

258 
 

surgical and surgical treatment of periodontitis and peri-implant diseases. J 
Periodontol, v.89, n.7, p. 737-742, 2018. 
MOHAMMAD T. et al. Treatment modalities and evaluation models for periodontitis. 
Int J Pharm Investig, v.2, n.3, p.106-22, 2012 
MOREIRA, A. L. et al. Antimicrobial photodynamic therapy as an adjunct to non-
surgical treatment of aggressive periodontitis: a split-mouth randomized controlled 
trial. J Periodontol. n.86, p.376-386, 2015. 
RYAN M. E. Nonsurgical approaches for the treatment of periodontal diseases. 
Dent Clinics North Am, v. 49, n.1, p. 611–36, 2015 
ROMINTO, G. A. et al. Estratégias terapêuticas atuais no manejo da doença 
periodontal e peri-implantar. 1ª ed., editora Napoleão, Nova Odessa, São Paulo, 
2017. 
SEXANAS, S. et al. ROLE OF PHOTODYNAMIC THERAPY IN PERIODONTITIS, 
Asian Pac. J. Health Sci, v.1, n.3, p. 200-206, 2014. 
SOUKOS N. S.; GOODSON J. M. Photodynamic therapy in the control of oral 
biofilms. Periodontol 2000, v. 55, n.1, p. 143-66, 2011. 
SKURSKA, A. et al. Effect of nonsurgical periodontal tratamento in conjunction with 
either systemic administration of amoxicilina and metronidazole or additional 
photodynamic therapy on the concentration of matrix metalloproteinases 8 na 9 in 
gengival crevicular fluid in patients with agressive periodontits. BCM Oral Health, v. 
26, n (2), p. 25-63, 2015. 
THEODORO, L. H.; GARCIA, V. G. O uso do laser e suas aplicações como 
alternativa na Periodontia e Implantodontia. In: Periodontia no contexo 
interdisciplinar integrando as melhores práticas. 1ª ed., Nova Odessa: Napoleão; 
São Paulo, 2017. 
TIM, M. Strategies to optimize photosensitizers for photodynamic inactivation of 
bacteria. J Photochem Photobbiol, v. 150, n. (9), p. 2-10, 2015. 
WAINWRIGHT, M. et al. Phenotiazinium photoantimicrobials with basic side chains. 
J Photochem Photobiol, v. 1, n. (2), p. 38-43, 2015. 



ESTUDO IN VITRO DA MICROINFILTRAÇÃO BACTERIANA EM MATERIAIS 

RESTAURADORES PROVISÓRIOS 

 

259 
 

CAPÍTULO 14 

 

ESTUDO IN VITRO DA MICROINFILTRAÇÃO 

BACTERIANA EM MATERIAIS 

RESTAURADORES PROVISÓRIOS 
 

Marcela Letícia da Silva AZEVEDO1 

Francisco Leonardo da SILVA JÚNIOR2 

Davi Neto de Araújo SILVA3 
Layrlla Kateriny Moura Oliveira LOPES4 

Adyelle Dantas RIBEIRO4 

1 Mestre em Ciências Odontológicas, PPGCO/UFRN; 2 Mestrando em Ciências 
Odontológicas, PPGCO/UFRN; 3 Doutorando em Ciências Odontológicas, PPGCO/UFRN; 4 

Doutoranda em Clínicas Odontológicas, PPGO/UEPB.  
marcelaazevodonto@hotmail.com 

 
RESUMO: Existe uma variedade de materiais restauradores 
provisórios utilizados na Endodontia. Diante disso, o objetivo do 
trabalho foi avaliar a microinfiltração bacteriana desses 
materiais utilizados para temporização a durante o tratamento 
endodôntico. Sete materiais foram testados contra infiltração 
microbiana marginal: Bioplic®, Coltosol®, Ionoseal®, IRM®, 
Pulpo-San®, Vidrion R® e Villevie®. Foram utilizados 75 dentes 
bovinos hígidos, sendo 10 selados com cada material e 5 
controles positivos. Os dentes foram restaurados e vedados aos 
eppendorf após 24 horas da inserção do material, aguardado 
mais 24 horas para colocar no conjunto cultura de E. faecalis 
em meio de cultura caldo de BHI. A turbidez dos frascos foi 
analisada a cada 24hs por 21 dias e os dados foram 
interpretados através de teste não paramétrico Kruskall Wallis, 
Post hoc com correção Bonferroni. Na análise intergrupos, foi 
observada diferença estatisticamente significativa (p<0,05). 
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Porém, no post hoc  não foi observada qual grupo residia essa 
maior diferença. Melhores resultados foram encontrados em G1 
e G2. Estes não apresentaram diferença estatisticamente 
significativa entre G4, G6 e G7 (p>0,05). Já para G3 e G5, foram 
observados resultados menos promissores, não havendo 
diferenças estatísticas entre G8 controle positivo. Todos os 
materiais sofreram infiltração bacteriana, no entanto Coltosol®, 
Villevie®, Bioplic®, Ionoseal® e Pulpo-san® tiveram melhores 
resultados em relação ao IRM® e Vidrion R®. 
Palavras-chave: Materiais dentários. Endodontia. 
Microinfiltração. 
 
INTRODUÇÃO 

 

Entende-se que o selamento coronário é tão importante 

para o sucesso da terapia endodôntica quanto o próprio 

tratamento em si, podendo ser considerado parte integrante 

deste (ZANCAN et al., 2015; SABERI et al., 2016; DOMINGOS 

et al., 2019). Além disso, o material restaurador temporário deve 

atuar como barreira à infiltração marginal, não permitindo a 

infecção ou reinfecção do sistema de canais radiculares e nem 

o comprometimento do curativo de demora (CARDOSO et al., 

2014; MUSHASHE et al., 2015; GUPTA et al., 2015; BALAJI et 

al., 2018; SAVADKOUHI et al., 2019). 

Nos tratamentos endodônticos observa-se a utilização 

de diversos materiais com composições diferentes e, portanto 

propriedades distintas. O material selador temporário ideal deve 

apresentar propriedades como bom selamento marginal, 

mínima porosidade, estabilidade dimensional, resistência à 

abrasão e compressão, ser de fácil inserção e remoção, 

biocompatibilidade, baixo custo, estética, baixa solubilidade e 
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atividade antimicrobiana (SANTOS et al., 2014; ZANCAN et al., 

2015; UDAYAKUMAR et al., 2016; PRABHAKAR et al., 2017; 

BALAJI et al., 2018). 

A dificuldade de escolha do material provisório deve-se 

à ampla variedade de produtos disponíveis no comércio 

odontológico e também à seleção daquele que apresente as 

propriedades exigidas para um bom material selador 

(SRIVASTAVA  et al., 2017). Ao longo dos anos, inúmeros 

produtos considerados restauradores provisórios foram 

lançados no mercado odontológico como o IRM®, Cavit®, 

Coltosol®, Vidrion R® e Bioplic®, e o lançamento de novos 

materiais no mercado dificulta ainda mais sua escolha 

(KRIZNAR et al., 2016, BABU et al., 2019).  

A verificação da qualidade dos seladores temporários 

inclui uma diversidade de metodologias, muitas com resultados 

contraditórios, mostrando a necessidade de novas pesquisas 

com metodologias que consigam ter uma boa padronização dos 

testes e a melhor capacidade de comparar as propriedades dos 

materiais com a melhor mimetização das condições bucais (KIM 

et al., 2015). 

Tendo-se em vista a abundância de materiais que podem 

ser empregados com a finalidade de selar o sistema de canais 

radiculares como material para forrar a câmara pulpar ao 

termino da obturação e impedir a reinfecção dos canais; ou 

como restaurador temporário com a finalidade de manter a 

medicação intracoronária ou intrarradicular e impedir a 

contaminação ou reinfecção dos canais, o objetivo do trabalho 

foi de avaliar a microinfiltração bacteriana de materiais 
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restauradores provisórios utilizados para temporização a curto 

e longo prazo durante o tratamento endodôntico. 

 

MATERIAIS E MÉTODOS 

 

O estudo é um ensaio laboratorial controlado 

randomizado. Foram utilizados 75 dentes bovinos hígidos 

unirradiculares, livres de cárie e de trincas. 

3.1 Materiais 

Os materiais restauradores provisórios estão dispostos 

no quadro 1. 

Quadro 1. Materiais com os respectivos fabricantes e 

composições químicas. 

Materiais Fabricantes Composição 

Bioplic® Biodimâmica Resina do grupo dos metacrilatos 

Coltosol® Contene Óxido de zinco e sulfato de zinco 

Villevie® Villevie Óxido de zinco 

IRM® Dentsply Óxido de zinco e eugenol 

Pulpo-San® SS White Óxido de zinco e eugenol 

Ionoseal® Voco Compósito de Ionômero de vidro 
fotopilomerizável. 

Vidrion R® SS White Ionômero de vidro 

 

3.2 Preparo dos dentes 

Os dentes tiveram suas raízes cortadas 2 mm abaixo da 

junção amelocementária (Figura 1. A) e posteriormente 

preparadas câmaras na superfície interna das raízes com 4 mm 

de profundidade para padronizar a espessura de material a ser 

utilizado no selamento e impedir a obturação do canal radicular 

além dos 4 mm (Figura 1. C). Os dentes foram padronizados no 

formato de tronco cônico com 7mm de altura e encaixados em 
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eppendorf® cortados (Figura 1. D). Todo o preparo foi realizado 

com brocas carbide cirúrgicas 702.  

Figura 1. A: Corte radicular. B: Visão da secção da raiz. C: 

Preparo do anteparo no interior da raiz. D: Ajuste dos preparos 

nos eppendorf®. 

                          

                          
Fonte: Autor principal 

3.3 Divisão dos grupos 

Uma vez preparados, estes foram divididos em nove 

grupos, sendo sete grupos experimentais e dois grupos 

controle, sendo eles: Grupo I - Coltosol (n=10), Grupo II – 

Villevie (n=10), Grupo III – IRM (n=10), Grupo IV – Pulpo-

San(n=10), Grupo V – Vidrion R (n=10), Grupo VI - Ionoseal 

(n=10), Grupo VII - Bioplic (n=10) e Grupo VIII - controle Positivo 

(n=05) 

 

A B

A 

C

A 

D

A 
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3.4 Metodologia 

Tubos tipo Eppendorf® tiveram suas pontas cortadas e 

os segmentos de raízes adaptadas internamente nos tubos, 

deixando a metade do segmento de dente o mais próximo 

possível da borda do tubo cortado. Posteriormente, frascos de 

penicilina com suas respectivas tampas de borracha foram 

preparados. Nas tampas foram confeccionados orifícios que 

encaixam o conjunto Eppendorf®/dente.  

Os conjuntos foram autoclavados e os materiais foram 

inseridos nas cavidades antes da colagem conforme orientação 

dos fabricantes.         

Coltosol e Villevie: colocado nas cavidades sob 

compressão digital e removido o excesso localizado fora da 

cavidade (figura 2. A e 2. B). 

IRM: espatulação realizando pressão e incorporação de 

pó até sair da consistência pastosa e inserção nos dentes 

(figuras 3. A, 3. B, 3. C e 3. D). 

Pulpo-san: espatulado e inserido nas cavidades, as 

bordas dos dentes foram limpas com álcool após inserção do 

material para não prejudicar a colagem.  

Ionômero de vidro: condicionado com acido poliacrilico, 

lavado com água destilada autoclavada, aplicado o ionômero 

de vidro e protegido com vaselina (figuras 4. A, 4. B, 4. C e 4. 

D). 
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Figura 2. A: Material sendo inserido. B: Após remoção do 

excesso de material. 

 
Fonte: Autor principal 

 

Figura 3. Espatulação do IRM. 

 
Fonte: Autor principal 

 

Figure 4.A: Ácido poliacrílico sendo colocado em microbrush.. 

B: Condicionamento com ácido poliacrílico. C: Lavagem com 

água autoclavada. D: Inserção do ionômero nos dentes. 

    
Fonte: Autor principal 
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Bioplic: colocado na cavidade sem condicionamento nem 

sistema adesivo e fotoativado por 40 segundos (figuras 5. A, 5. 

B e 5. C). 

Figure 5.A: Inserção do Bioplic® na cavidade. B: Remoção do 

excesso C: Fotoativação. 

        
Fonte: Autor principal 

 

Ionoseal: Inserido com ponteira sem condicionamento e 

sistema adesivo e fotoativado por 20 segundos ( figuras 6. A e 

6. B). 

Figure 6. A: Inserção do Ionoseal® na cavidade. B: 

Fotoativação. 

                       
Fonte: Autor principal 

 Uma vez restaurados, foi dado intervalo de 48hs para 

presa total dos materiais antes da colocação do meio de cultura 

com as bactérias. Nas primeiras 24hs os dentes restaurados 

ficaram em estufa a 37º C (figura 7). Foi feita a colagem e o 

conjunto ficou mais 24hs aberto dentro de uma estufa 
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desligada, mas com a porta fechada para facilitar a evaporação 

dos solventes do esmalte, mas evitar contaminação. 

Figure 7.A: Dentes com materiais, encaixados nos 

eppendorf® e posteriormente colocados na estufa. 

 
Fonte: Autor principal 

 

Os frascos foram preenchidos com uma quantidade de 

meio de cultura Brain Heart Infusion  (BHI estéril) e ajustado o 

volume de solução estéril para garantir que as pontas dos 

dentes ficassem submersas na solução estéril e os conjuntos 

foram acoplados nas tampas de borracha dos frascos de 

penicilina (figura 8). 

 

Figure 8. A: Experimento pronto para receber a suspensão 

bacteriana. 
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Suspensão bacteriana preparada previamente com o 

microrganismo Enterococcus faecalis (figura 9. B), semeado 

48hs antes em Ágar Sangue (figura 9. A) e 24hs antes passado 

para soro de BHI. 

 

Figure 9. A: E. faecalis proliferado na placa de Ágar Sangue. 

B: E. faecalis em caldo de BHI. 

      
Fonte: Autor principal 

 

Todos os espécimes ficaram incubados em estufa 

bacteriológica a 37°C. A cada 24 horas foi observado todos os 

tubos e anotado o dia da mudança de turbidez do BHI estéril de 

cada frasco durante 21 dias. Nos compartimentos superiores 

A B
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dos dentes foi feita renovação do meio de cultura, remoção de 

0,3ml do BHI contaminado e reposição do mesmo volume com 

BHI estéril, além de verificação da viabilidade dos 

microrganismos nos dias 5, 10 e 17 no decorrer do experimento 

e constatado que em todas as verificações estavam viáveis.  

Os dados foram obtidos analisando a mudança de 

turbidez do meio de cultura por observação visual. A análise 

estatística selecionada foi a não paramétrica de Kruskall Wallis 

e Post hoc com correção Bonferroni. 

 

RESULTADOS 

Tabela 1 – Os valores dos algarismos representam os dias em 

que o BHI ficou turvo em cada frasco e as posições dos 

algarismos representam a localização do frasco no 

experimento. 
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Grupo

1-

Coltos

ol 

Grupo2-

Villevie 

Grup

o3-

IRM 

Grupo4-

Pulposa

n 

Gru

po5

- 

Vidr

ion 

R 

Grup

o6-

Ionos

eal 

Grup

o7-

Biopli

c 

Grupo 

8-

Contro

le + 

 
7 8 2 7 1 4 5 1 

 
6 14 2 8 1 2 3 1 

 
2 1 6 8 1 6 2 1 

 
9 1 1 1 1 4 2 1 

 
1 1 1 1 1 1 2 1 

 
4 1 1 1 1 2 1 

 

 
4 9 1 8 1 1 1 

 

 
5 7 1 2 1 2 4 

 

 
10 6 1 2 1 4 2 

 

Grupos 
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 Os valores foram avaliados estatisticamente com 

significância de 5%. O teste de normalidade apontou que as 

amostras não apresentam uma distribuição normal, desta forma 

foi realizado o teste não paramétrico de Kruskal Wallis. Este 

demonstrou haver diferença significante entre os grupos 

(p=0,0003). Desta forma, aplicou-se o Post hoc com Correção 

de Bonferroni, cujo resultados estão destacados na tabela 2.  

 

 Tabela 2 – Grupos seus respectivos Posto médio  

  
11 1 1 1 2 2 

 

Grupos Posto Médio* 

G1 - Coltosol 54,66 a 

G2 - Vilevie 48,15 a 

G3 - IRM 27,15 bc 

G4 – Pulposan 42,35 ac 
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*Letras desiguais representam diferença estatisticamente significante 

(p<0,05) 

 

Observa-se na Tabela 2 que os melhores resultados 

foram os grupos G1 e G2. Estes não apresentaram diferença 

estatisticamente significante entre si (p>0,05). Estes também 

não apresentaram diferença estatisticamente significante 

(p>0,05) dos grupos G4, G6 e G7. No entanto, o grupo G3 

apresentou o mesmo comportamento que o grupo G4, G5, G6, 

G7 e G8, sem diferença estatisticamente significante (p>0,05). 

Desta forma, os piores resultados encontrados foram relativos 

aos grupos G3 e G5, uma vez que estes foram os grupos que 

não apresentaram diferença significante do grupo G8, controle 

positivo. 

 

 

 

DISCUSSÃO 

 

 O uso de materiais de selamento coronário temporário 

entre as sessões ou no final da terapia endodôntica é um dos 

G5 -  Vidrion R 18,00 b 

G6 -  Ionoseal 42,70 ac 

G7 -  Bioplic 40,95 ac 

G8 – Controle + 18,00 b 
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fatores que determinam o sucesso ou falha do tratamento. 

Esses materiais destinam-se a selar temporariamente o dente, 

impedindo a entrada de líquidos, microrganismos e outros 

detritos no sistema do canal radicular e evitar a perda da 

medicação (DOMINGOS et al., 2019). Diante das funções 

exercidas por esses materiais, o presente estudo teve como 

objetivo avaliar a microinfiltração bacteriana de materiais 

restauradores provisórios utilizados para temporização a curto 

e longo prazo durante o tratamento endodôntico. 

A microinfiltração bacteriana foi a metodologia escolhida 

para a pesquisa em detrimento de outros tipos de infiltração 

existentes na literatura como a infiltração por corantes porque o 

tamanho das partículas de corantes são menores que o 

tamanho das bactérias (NELIDA et al., 2014; ADNAN et al.,  

2016; PRABAKAR et al., 2017). Além disso, existe a 

possibilidade de o corante tornar-se incolor como azul de 

metileno na forma oxidada quando entra em contato com 

materiais a base de óxido de zinco e cimentos de óxido de zinco 

e eugenol ou quando o PH fica alcalino, ocorre hidrólise do 

pigmento e também se torna incolor. O efeito bactericida de 

alguns materiais como o do eugenol em materiais a base de 

oxido de zinco e eugenol já é levado em consideração em 

metodologias que utilizam a micro infiltração bacteriana e assim 

conseguimos identificar melhor a capacidade de proteção dos 

materiais contra infecção ou reinfecção dos canais radiculares 

(ZANCAN et al., 2015). 

Na escolha dos materiais a serem testados contra 

infiltração microbiana foi levado em conta a existência de quatro 

grupos de materiais com essa finalidade: cimentos 
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monocomponentes, à base de óxido de zinco e eugenol, 

cimentos de ionômero de vidro e foto ativados e pelo menos um 

de cada grupo esteve presente nos testes com a finalidade de 

comparar os resultados de cada material entre os testados, mas 

também as semelhanças entre materiais do mesmo grupo. 

  O dispositivo utilizado na metodologia foi escolhido a fim 

de verificar infiltração bacteriana em materiais restauradores 

provisórios, no entanto, não foi feito com dentes humanos, pois 

existiu a necessidade de utilização de dezenas de dentes 

uniradiculares, hígidos, livre de trincas e selecionados pela 

largura das raízes com o intuído de uma boa adaptação nos 

Eppendorf®, no entanto com dentes humanos a seleção se 

torna muito mais difícil pela dificuldade em encontrar dentes em 

ótimas condições. Os dentes bovinos puderam ser utilizados no 

lugar dos dentes humanos porque as dentinas escleróticas 

bovina e humana apresentam micromorfologia semelhante, 

embora a humana apresente maior microdureza.  Nos preparos, 

os segmentos de dentes bovinos submetidos aos materiais e 

microrganismos foram removidos o tecido de revestimento 

interno para garantir que apenas a dentina fosse alvo do 

experimento assim como a maior interface de dentes humanos 

submetidos aos materiais restauradores provisórios (CUNHA et 

al., 2014). 

A análise da turbidez dos frascos foi feita sempre no 

mesmo horário a cada dia para evitar interferência nos 

resultados, podendo ter erro máximo próximo de um dia, pois 

em alguns dispositivos o meio de cultura estéril pode ter sido 

contaminado pouco tempo após a verificação, além disso, a 

contaminação só pode ser percebida algum tempo depois 
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porque é necessário o crescimento bacteriano no soro de BHI 

estéril suficiente para ser percebido visualmente (CUNHA et al., 

2014. 

O E. Faecalis foi o microrganismo escolhido porque uma 

vez que atinge o sistema de canais radiculares necróticos, 

parecem sobreviver tanto como monoinfectantes como em 

contaminação com outra microbiota e resistem às mudanças 

ambientais induzidas por um enchimento de raiz. Apesar de não 

ser um colonizador bucal, é comumente encontrado dentro ou 

sobre diferentes tipos de alimentos para consumo bruto como 

queijo, produtos à base de carne, azeitonas e vegetais e podem 

chegar aos canais necróticos. Outra consideração foi que a 

espessura de 4mm de material parece ser suficiente para 

proteger de forma eficaz a maioria dos sistemas de canais 

radiculares em comparação com 2mm de espessura de material 

(ZHANG  et al., 2015). 

Os materiais pesquisados por Parron et al. (2014) 

permitiram infiltração microbiana entre 5 e 30 dias, no entanto 

no estudo de Lucena et al. (2014) ,que avaliou os estudos de 

microinfiltração bacteriana, encontrou intervalos de infiltração 

entre 19 e 89 dias. Esperava-se um intervalo de infiltração 

menor em escala para os materiais estudados para os testes 

com dentes bovinos porque a microdureza é proporcional à 

adesão e, portanto inversamente proporcional à infiltração 

bacteriana. 

No experimento, o Coltosol® e Villevie® pareceram ser 

a categoria de materiais que mais se destacou seguida da 

categoria dos fotoativados: Bioplic® e Ionoseal®; e o Pulpo-

San®®, o grupo do ionômero de vidro sofreu sinérese nas 
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primeiras 24 horas de presa do material na estufa 

provavelmente porque o ambiente do material ficou seco e 

quente e não houve proteção do material pelo lado que ficou 

virado para dentro dos frascos, logo não deve ter seus 

resultados comparados e confrontados com os resultados da 

literatura. Já o grupo do IRM® obteve o pior resultado valido. A 

diferença nos resultados entre o Pulpo-San® e o IRM® 

provavelmente se deve a proporção maior de eugenol na 

espatulação do Pulpo-San® e, portanto maior poder 

bactericida. 

Biterncourt et al. (2010) e Seixas et al. (2008) 

apresentaram resultados semelhantes porque ambos 

concluíram que o Bioplic® e cimentos pré-manipulados 

obtiveram selamento melhor em ralação ao ionômero de vidro, 

IRM® e guta percha. No entanto Ferraz et al. (2009) sugeriram 

novos tipos de selamento ao realizar ataque ácido ao selar com 

Bioplic® e obter melhores resultados em relação ao Coltosol®. 

Faz-se necessário, portanto, a realização de novas pesquisas 

com os materiais resinosos submetidos a ataque ácido com ou 

sem sistema adesivo para verificar a capacidade de selamento 

sem o prejuízo da facilidade de remoção, tão importante para 

os materiais restauradores provisórios. 

 

CONCLUSÕES  

 

O E. faecalis infiltrou em todos os materiais 

restauradores provisórios e contaminou o meio de cultura 

estéril, no entanto os materiais do grupo dos cimentos à base 

de óxido de zinco: Coltosol e Villevie, o grupo dos fotoativados: 
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Ionoseal® e Bioplic® parecem ser os melhores contra 

microinfiltração bacteriana. 
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RESUMO: As patologias endodônticas têm sinais e sintomas 
específicos, principalmente associado a dor. A fim de tornar 
menos oneroso o pré e pós-operatório para os pacientes 
submetidos ao tratamento endodôntico são administradas 
medicações para atenuar os sintomas dolorosos. Existem 
outras opções terapêuticas não farmacológicas viáveis, para 
atuar no controle de estímulos da dor pulpar, como aplicação 
da acupuntura e a laserterapia. Este estudo proponha-se a 
revisar os achados científicos atuais do efeito da acupuntura e 
laserterapia no controle da dor endodôntica pós-operatória. Foi 
realizado um levantamento de artigos indexados nas bases de 
dados PubMed, Scielo, Cochrane Library e Science Direct, 
sendo selecionadas publicações dos últimos 5 anos e que 
relacionassem a acupuntura e o laser com a dor de origem 
endodôntica. Foram selecionados 268 artigos e após a 
criteriosa seleção, restaram 8 estudos. Constatou-se que 
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métodos não farmacológicos no tratamento endodôntico 
apresentam benefícios significativos para os pacientes. Além 
disso, o conjunto de alterações causados pela dor de origem 
endodôntica pode ser associado a fatores de manutenção do 
estresse, e interferência na qualidade de vida. Portanto, 
conclui-se que a utilização da técnica de acupuntura e a terapia 
com laser de baixa potência  são métodos benéficos na redução 
da dor em dentes tratados endodonticamente, sendo assim, 
úteis na prática clínica.  
Palavras-chave: Acupuntura. Laser. Endodontia. 
 

INTRODUÇÃO 

 

A dor é o motivo mais comum que leva o indivíduo a 

procurar o serviço de saúde. Fisiologicamente, a dor pode ser 

definida como uma experiência sensorial e emocional 

desagradável, combinada ou não a lesão tecidual. Nas 

patologias de origem endodôntica não é diferente, nos quadros 

de irreversibilidade do comprometimento pulpar ocasiona 

estímulos dolorosos de grande intensidade e magnitude 

(ANDRADE et al., 2019; COELHO et al., 2019).  

Embora, o tratamento endodôntico tenha a finalidade de 

oferecer condições para o organismo estabelecer a 

homeostase dos tecidos pulpares e periapicais. Tais condições 

são alcançadas por meio da limpeza, modelagem e obturação 

do sistema de canais radiculares, e por conseguinte, resulta em 

manutenção da desinfecção, sendo a etapa principal no 

tratamento endodôntico. Entretanto, mesmo respeitando os 

princípios do conhecimento anatômico e controle de infecção, a 
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dor pode persistir após a finalização do tratamento (COELHO 

et al., 2019). 

Inúmeros fatores podem influenciar o surgimento da dor 

após tratamento endodôntico, podendo ser controlados com 

cuidado durante a instrumentação do comprimento de trabalho 

evitando trauma dos tecidos periodontais; evitando novas 

infecções no próprio tratamento e irritantes químicos. Outro 

fator comumente visto capazes de provocar dor ao 

paciente seria a extrusão das bactérias remanescentes, alguns 

estudos analisam a extrusão bacteriana como consequência de 

diferentes movimentos cinemáticos da instrumentação 

(BAEUMLER et al., 2014). 

 Entretanto, independentemente da cinemática e 

cuidados durante toda instrumentação mecânica, a dor pós-

operatória ainda é comum, tornando-se uma frequente 

complicação endodôntica, pois nenhum sistema foi capaz de 

atingir esterilização completa do canal radicular, o que leva ao 

paciente recorrer ao dentista ou até mesmo fazer uso de 

medicações (estratégia farmacológica) (MURUGESAN et 

al., 2017). 

 De acordo com a revisão sistemática, a prevalência de 

dor pós-operatória variou de 3% a 58%, com isso, os 

analgésicos são comumente utilizados para controlar a 

dor, sendo eles, ibuprofeno e paracetamol. Embora sejam 

extremamente eficazes, eles podem apresentar efeitos 

colaterais indesejáveis (SATHORN et al., 2008; 

DOĞANAY, ARSLAN, 2018.)   

  Abordagens não farmacológicas e medidas propostas 

para melhorar a desinfecção do canal radicular durante o 
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tratamento estão sendo implementadas na prática clínica com 

o intuito de aliviar e/ou sessar ou até mesmo evitar a dor. Como 

é o caso dos curativos com hidróxido de cálcio, utilização de 

lasers, bem como dispositivos sônicos e ultrassônicos, e ainda 

a utilização da técnica de acupuntura, esta tem sido 

implementada na odontologia de forma benéfica e eficaz com 

inúmeras funções, como a redução da ansiedade durante o 

tratamento, alívio da dor pós-operatória, por ser um  método 

auxiliar de tratamento para dores agudas ou crônicas. 

O método consiste em promover ativação de pontos específicos 

utilizando agulhas (GAO et al., 2015; MURUGESAN et al., 

2017). 

A acupuntura estimula a indução de analgesia, porém é 

um processo complexo de ajuste fisiológico onde envolve todo 

o sistema nervoso, abrangendo o sistema nervoso central 

(SNC) e o sistema nervoso periférico. (BAEUMLER et al., 2014; 

GAO et al., 2015).  A laserterapia, é outra técnica complementar 

que tem excelentes propriedades analgésicas, biomoduladora 

e ativa na estimulação direta do gatilhos que exacerbam a dor, 

uma vez que a aplicação de lasers demonstrou diminuir a ciclo-

oxigenase e níveis de prostaglandina que mediam a inflamação 

ajudam na proliferação de fibroblastos, síntese de matrizes e na 

neovascularização, por essas razões foram estudadas para 

serem implementadas de forma auxiliar ao tratamento 

endodontico de forma não famacológica (COELHO et al., 

2019).  

Dessa forma, o objetivo deste trabalho é apresentar com 

base na literatura atual o efeito da acupuntura e tratamento 
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utilizando laser, em dores de origem endodontica, evidenciando 

a eficácia no controle na dor pós-operatória. 

 

MATERIAIS E MÉTODO 

 

Um levantamento de artigos foi realizado nas bases de 

dados PubMed, Scielo, Cochrane Library e Science Direct. Os 

descritores utilizados para a pesquisa foram 

“complementary therapy” and “pain” and “endodontic” onde 

foram encontrados 6 artigos; “endodontics” and “acupuncture” 

encontrados 234 artigos e com os descritores "endodontics" 

AND "laser" AND "postoperative pain" foram encontrados 28 

artigos. Nove desses eram duplicados, o que significa 

que encontravam-se repetidos nas bases de dados 

pesquisadas.  

Foram selecionados os que apresentassem no título a 

relação entre acupuntura e a dor pós-operatória decorrente da 

dor endodôntica e a utilização do laser como terapêutica para 

esta dor, para então ser realizadas as análises dos resumos. 

Em seguida, dos artigos escolhidos foi realizado uma avaliação 

do corpo do texto de acordo com os critérios de inclusão e 

exclusão. Para critério de inclusão foi utilizado: artigos de 

pesquisa relacionados ao tema que estivessem publicados nos 

últimos 5 anos. Como critério de exclusão: produções que 

fossem relatos de casos, resumos, textos de opiniões, 

cartas/comentários às revistas, revisões de literatura e que não 

eram condizentes com o objetivo do trabalho. Na figura 1, 

segue-se o resumo da seleção dos artigos para este trabalho.  
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Figura 1. Resumo do processo de seleção dos artigos pelas 

bases de dados.  

 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

 As publicações foram analisadas a fim de coletar 

informações acerca da eficácia do método de acupuntura e da 

utilização do laser de baixa potência na dor pós-operatória de 

origem endodôntica e sua utilização na prática diária.  

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Oito estudos foram selecionados após criteriosa 

avaliação do texto e em todos, tanto a acupuntura quanto a 

terapia utilizando o laser de baixa potência foram avaliados 

quanto a sua eficácia na dor pós-operatória no tratamento 

endodôntico, muitos estudos relacionavam as técnicas ao 

retratamento endodôntico, porém não foram selecionados por 

não condizerem com o assunto. Os artigos condizentes 

registraram em sua maioria a importância do implemento dos 

métodos na prática diária.    

Total encontrado 
nas bases de dados:

268

Após seleção de 
títulos:

20

Após leitura 
completa do texto:

11

Após análise dos 
critérios de inclusão:

8

Artigos duplicados:

9
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Em um ensaio clínico randomizado Arslan et al. (2019), 

evidenciou que a acupuntura exerce analgesia em pacientes 

que apresentavam periodontite apical sintomática e foram 

submetidos a acupuntura. Verificou-se redução dos níveis de 

dor no pré-operatório e na percussão significativamente maior 

para acupuntura do que no grupo placebo (simulação da 

terapêutica). Esses resultados estão em concordância com o 

que está estabelecido na literatura quando relacionam a 

acupuntura ao efeito anti-inflamatório e analgésico, obtido pelo 

fortalecimento da resposta imune do corpo (XIA, 2019). 

No estudo de Jalali et al. (2015), foi analisado a eficácia 

da acupuntura em comparação com a simulada em molares 

inferiores em 40 pacientes apresentados 

com pulpite irreversível, as taxas de sucesso para o grupo da 

acupuntura foram significativamente maiores que os do grupo 

controle, evidenciando a importância da técnica por apresentar 

analgesia pré e pós operatória, reduzindo a dor e a utilização 

de medicamentos. Seus resultados foram condizentes com a 

conclusão do estudo de Arslan et al. (2019).  

   Sob o mesmo ponto de vista, Murugesan et al. (2017), 

avaliaram pacientes diagnosticados com pulpite irreversível 

sintomática. Analisaram em seu estudo pacientes que 

receberam picadas de agulha e medicamentos, ambos 

divididos em grupos placebo e experimental e avaliou a eficácia 

da acupuntura com o medicamento no pós-

operatório. No grupo da intervenção, os pacientes receberam 

em pontos específicos e no mesmo lado do dente afetado, já 

na acupuntura simulada foram em pontos aleatórios do 

corpo. Seus resultados foram favoráveis à utilização da 
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acupuntura na área odontológica uma vez que o grupo da 

acupuntura mesmo após 48 horas apresentou número máximo 

na categoria “sem dor” ou “dor leve”.  

Assim como, Almeida et al. (2019), em seu estudo 

evidenciou que a acupuntura exerce analgesia significativa em 

pacientes que apresentavam periodontite apical sintomática, foi 

analisado por meio de um ensaio clínico randomizado 56 

pacientes utilizando a técnica antes da execução do tratamento 

endodôntico por 15 minutos com o objetivo de comparar a 

eficácia da acupuntura experimental, assim como o efeito 

associado ao medicamento. Verificou-se portanto, diminuição 

da dor na técnica experimental superior à redução promovida 

nos outros grupos. A redução da dor foi semelhante entre os 

grupos farmacológicos e placebo.  

A seguir, segue-se um quadro com os achados principais 

dos estudos. 

 

estudos recentes, tem evidenciado que a terapia com 

laser de baixa potência é eficaz com relação a ação 

farmacológica de analgésicos não esteroidal, comumento 

utilizados nas clínicas odontológicas como o ibuprofeno, em 

casos de pulpite irreversível sintomática, foram obtidos 

resultados estatisticamente significativos entre os grupos após 

48 horas. Sendo assim, é uma terapêutica viável, segura 

e eficaz quando relacionado a dor pós-operatória (NABI et al., 

2018). Esses resultados são concordantes com as evidencias 

mostradas no estudo de Bjordal et al. (2006) ao qual a terapia 

com laser reduz significativamente a dor inflamatória aguda em 

contextos clínicos. 
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Quadro 1. Descrição dos estudos sobre a relação da dor 

pós operatória e a terapia com acupuntura. 
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Autor 
(Ano) 

Amostra/ 
grupos 

Ponto de 
acupuntur

a 

Início 
tratamento 
 endodôntic

o 

Principais 
resultados 

Acompanh
amento 

Arslan 201
9 

n=30 
 

G1: 
acupuntura 

real; 
G2: 

simulação 
de 

acupuntura 

HEGU(Ll4) 
15 minutos 

após 
acupuntura 

Analgésicos 
no pós-operatório 
no grupo placebo 

= 8 pacientes,  
e no grupo de 

acupuntura N= 1. 

7 dias. 
Acupuntur
a placebo: 

dor 
“moderad

a” a 
“mínima” 

Acupuntur
a real: 

“sem dor” 
ou “leve”. 

Almeida 
2019 

N=56 
 

GI: 
acupuntura; 

GII: 
acupuntura 

com 
medicação 
placebo; 

GIII: 
dipirona; 

GIV: 
medicação 

placebo 

HEGU(LI4
); 

Neiting 
(ST44); 

Lianquan 
(CV23) e 
o ponto 
Yintang. 

15 minutos 

A diminuição da 
dor no GI 

 foi superior à 
redução 

promovida nos 
outros grupos.   

A redução da dor 
foi semelhante 
entre os GIII e 
GIV, e quando 

comparada com o 
GII. 

20 
minutos. 
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Murugesa
n 2017 

N=157 
 

G1: 
 acupuntura 
clássica + 

comprimido 
placebo; 

G2: 
 acupuntura 

simulada 
com 

comprimido 
placebo; 

G3:  
acupuntura 
simulada + 
ibuprofeno 

Hegu 
(LI4),Jiach
e (St 6),  
Xiaguan  
(St 7) e 
Yifeng  
(SJ 17) 

15 minutos;  
após, os 
pacientes 
receberam 
 medicação 

oral de 
acordo com 

seus 
grupos. 

G1: 96,07% não 
apresentaram dor 
por 12 horas e até 

após 48 horas.  
G3: dor moderada 

a 
 Intensa relada, 

embora não 
estatisticamente 
significante que o 

G2. 

15, 30,  
45 e 60    
minutos 

Jalali  
2015 

n=40 
 

G1: acupunt
ura; G2: 
controle. 

 LI4 
(Hegu) 

15 minutos 
Taxas de sucesso: 
Acupuntura: 60%; 

Controle: 20% 
48 horas  

Fonte: Próprio autor 

Sobre a utilização do laser na dor pós-operatória, em 

Assim, a literatura justifica o efeito modulador do laser de baixa 

potência no processo inflamatório, e seu efeito analgésico 

capaz de reduzir a dor do paciente, por minimizar os níveis de 

prostaglandinas E2, interleucina 1 beta, fator de necrose 

tumoral alfa, estresse oxidativo e edema. Esta técnica pode 

ainda, repercutir no disparo de estímulos dolorosos 

dos nociceptores (BJORDAL et al., 2006).    

Como mostra no estudo de Doğanay, Arslan (2018), 

onde foi analisado a eficácia do laser de baixa potência (terapia 

experimental) em comparação com a terapia placebo (terapia 

simulada) em dentes com pulpite irreversível sintomática em 
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um período de 30 dias. Apesar do seu estudo não associar a 

terapia com o uso de medicamentos, as taxas de sucesso para 

a utilização do laser foram significativamente maiores do que no 

grupo placebo. Seus resultados afirmaram que a terapia com 

laser também melhora o fluxo linfático, pela capacidade do laser 

de reduzir processos  inflamatórios, nociceptores, por estimular 

o sistema imunológico fazendo com que aumente a drenagem 

linfática e com isso suceda a uma liberação significativa de 

histamina. 

Assim como Jalali et al. (2015), Lopes et al. (2019), 

trouxe como resultados que o efeito da terapia 

de fotobiomodulação com irradiação do laser de baixa potência 

na dor pós-operatória é eficaz após tratamento endodôntico. A 

incidência de dor pode diminuir, ou até desaparecer após o 

tratamento realizado. Ele avaliou pacientes diagnosticados 

com pulpite irreversível em molares inferiores, antes e após 24 

horas do tratamento, e o efeito da terapia após o tratamento 

endodôntico mostrou uma diminuição na prevalência de dor. 

Ramalho et al. (2016) adotaram em seu estudo com 60 

pacientes utilizando a técnica de irradiação com laser: Energia 

total aplicada: 0,32 J por 4 segundos em 2 pontos e no segundo 

grupo do laser, energia total aplicada: 3.2 J por 40 segundos – 

em 2 pontos com laser de 780nm em ambos os grupos , o que 

difere dos estudos presentes na literatura atual, onde foram 

utilizados laser de 880 a 970 nm por um período de tempo 

maior. Talvez pelo fato da utilização desta, relataram ineficácia 

do laser quando comparado com o grupo placebo, outro fator 

relevante seria que existem estudos atuais que comparam e 

avaliam outros parâmetros de aplicação do laser e que 
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obtiveram resultados satisfatórios, portanto dada a limitação de 

uma padronização no estudo, dificulta a sua efetivação (LOPES 

et al., 2019; NABI et al., 2018; DOĞANAY, ARSLAN, 2018; 

RAMALHO et al., 2016). 

A seguir, segue-se um quadro com os achados principais 

dos estudos. 

 

Quadro 2. Descrição dos estudos sobre a relação da dor pós-

operatória e a terapia utilizando laser de baixa potência. 

Autor (Ano) 
Amostra e 

grupos 

Método de 

aplicação do 

laser 

Parâmetros 

avaliados 

Principais 

resultados 

Lopes 2019 

        N= 60 

 

Grupo teste: o 

tratamento 

endodôntico 

+ fotobiomodulaç

ão com laser 

terapêutico. 

 

Grupo controle: 

tratamento endo

dôntico convenci

onal 

Laser de índio-

gálio-alumínio 

(PHOTON 

LASER III®) - 

808 nm.  

Local: 

Perpendicular e 

em contato com 

a gengiva, em 4 

pontos. O laser 

terapêutico: 

Potência de 0,10 

W por 25 s para 

cada ponto (100 

s por dente); com 

2,5 J; 90 J / 

cm2 e densidade 

(360 J / cm2 por 

dente). 

Laser de baixa 

potência na dor 

pós-operatória. 

Após 6 h (p = 

0,04) e 24 h 

(p = 0,02). 

 

Laser 

aplicado pós 

terapia 

endodôntica 

tem redução 

significativa 

da dor pós-

operatória. 

      Nabi 2018 

 

N= 120 

 

 

Irradiação de um 

laser de baixa 

intensidade a 50 

 

 

 

 

Após 4, 8, 12, 

24 e 48 

horas. 
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GA: 400 mg de 

ibuprofeno 1 

hora antes. 

 

GB:  laser de 

baixa intensidade 

 

GC: ibuprofeno 

400mg, seguido 

do laser. 

 

GD: não 

receberam 

ibuprofeno nem 

irradiação 

a laser de baixo 

nível 

após o procedim

ento 

endodôntico. 

Hz - 905 nm para 

irradiação com 

laser (potência 

de 12 a 16 mw, 

por 3 minutos 

após o 

procedimento 

endodôntico. 

Local: região 

periapical (bucal 

e lingual).   

 

 

Efeito do 

ibuprofeno no 

pré-operatório no 

controle da dor 

pós-endodôntica 

com e 

sem laserterapia. 

A terapia com 

laser de 

baixa 

intensidade 

pode ser uma 

alternativa 

eficaz para 

reduzir o uso 

convencional 

de anti-

inflamatórios 

no controle 

da dor pós-

endodôntica,  

Doğanay, Arslan 

2018 

          N=42 

 

 

 

 

Grupo controle 

(nenhum laser foi 

aplicado), grupo 

placebo 

(laserterapia sim

ulada) e terapia 

com laser de 

baixa potência. 

 

Laser de diodo 

970 15 nm 

 

(SIROLaser Xten

d; Sirona Dental 

Systems GmbH,) 

Local: No tecido 

ao redor do ápice 

da raiz e ativado 

a 0,5 W e 10 Hz 

(densidade de 

potência 286 W / 

cm2) foi tratado 

por 30 s em cada 

área.  

Eficácia da 

utilização do 

laser na dor pós-

operatória. 

Dor pós-

operatória 

foram avaliad

os no 1º, 3º, 

5º, 7º e 30º 

dia. 

 

A terapia 

fotodinâmica 

resultou em 

níveis mais 

baixos de dor 

do que os 

observados 

no grupo 

controle e no 

grupo 
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Fonte: Próprio autor 

Tanto a acupuntura quanto o laser foram capazes de 

causar analgesia para os pacientes com relação a dor após 

tratamento endodôntico realizado, estudos anteriores 

sugeriram que a analgesia induzida pela acupuntura é mediada 

pela liberação de algumas moléculas como 5-

placebo nos 

dias 1 e 3. 

Ramalho 2016 

         N=60 

 

 

 

    G1(controle), 

G2 (irradiação 

com placebo), 

G3 (irradiação 

com laser a 780 

nm, 40 mW, 4 J / 

cm 2) 

G4 (irradiação 

com laser a 780 

nm, 40 mW, 40 J 

/ cm 2) 

  

G3: irradiação 40 

mW, densidade: 

4 J /cm2, energia 

por ponto: 0,16 J, 

energia total:0,32 

J. (4 s; 2 pontos). 

Posição: 

perpendicular ao  

terço médio da 

coroa e 

perpendicular ao 

ápice. 

 

G4: irradiação 40 

mW, densidade: 

40 J / cm2, 

energia por 

ponto: 1,6 J / 

ponto, energia 

total aplicada: 

3.2 J. 40 s – 2 

pontos. Posição: 

perpendicular ao 

dente no terço 

médio da coroa e 

no ápice. 

 

  

 

 

Avaliar o efeito 

do laser de baixa 

potência na dor 

causada por 

pulpite 

irreversível.  

Todos os 

grupos de 

laser não 

apresentaram 

diferença em 

comparação 

ao grupo 

placebo.  



EFICÁCIA DA ACUPUNTURA E LASERTERAPIA SOBRE À DOR DE ORIGEM 

ENDODÔNTICA 

 

293 
 

hidroxitriptamina, opióides, ácido gama-aminobutírico (GABA), 

noradrenalina, ocatapeptídeo de colecistoquinina e substância 

P. Essas moléculas se ligam a receptores opióides endógenos, 

e agem bloqueando as informações de dor recebidas através 

da liberação de neurotransmissores, sendo eles: serotonina, 

noradrenalina, GABA, que irão reduzir a dor posteriormente. A 

acupuntura gera uma liberação aumentada 

de opióides endógenos e aumenta a afinidade e / ou o número 

de receptores para sanar a dor (BAEUMLER et al., 2014; 

JALALI et al., 2015; GAO et al., 2015; MURUGESAN et 

al., 2017; ARSLAN et al., 2019; ALMEIDA et al., 2019).    

A utilização das agulhas do mesmo lado e próximas aos 

locais é uma estratégia utilizada para efetivação da técnica pois 

exibem efeitos mais fortes nos limiares sensoriais da dor, diferente 

do que acontece com agulhas inseridas em locais contralaterais 

do corpo ou pontos aleatórios. Acredita-se que com isso, ocorra 

a ativação dos aferentes da fibra A, que irão ativar os 

interneurônios inibitórios da coluna vertebral, fazendo com que 

ocorra analgesia primária dentro do mesmo segmento 

(BAEUMLER et al., 2014; JALALI et al., 2015; GAO et al., 2015; 

MURUGESAN et al., 2017; ARSLAN et al., 2019; ALMEIDA et 

al., 2019; ALONAIZAN et al., 2019).    

Outra alternativa de tratamento evidenciada na literatura 

atual de forma não farmacológica que tem capacidade de 

promover analgesia para o paciente é a fototerapia, pois 

apresenta atividades biológicas que irão inibir a síntese de 

fatores inflamatórios e neurotransmissores relacionados à dor. 

Substâncias como histamina, dopamina e substância P que são 

indutoras da dor são reduzidas ou até mesmo eliminadas com 
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a terapia. Além disso, a drenagem linfática aumenta e a 

permeabilidade da membrana celular para os íons cálcio, 

potássio e sódio pode ser afetada, induzindo produção de 

endorfinas (GAO et al., 2015; MURUGESAN et al., 2017; 

ARSLAN et al., 2019; ALMEIDA et al., 2019; ALONAIZAN et al., 

2019). 

O efeito anti-inflamatório desta técnica ocorre devido a 

diminuição e/ou inibição da concentração de prostaglandinas 

ES2, ciclo-oxigenase 2 e histamina e um aumento da 

prostaglandina l2, Imunoglobulinas e linfocinas  que são 

responsáveis por desempenhar um papel no sistema 

imunológico e beta-endorfinas que estão envolvidas no 

processo de analgesia (BAEUMLER et al., 2014; JALALI et 

al., 2015; GAO et al., 2015; MURUGESAN et al., 2017; 

ARSLAN et al., 2019; ALMEIDA et al., 2019; ALONAIZAN et al., 

2019).    

Apesar de não existirem estudos que associem a 

acupuntura ao laser de baixa potência para avaliar a sua 

eficácia em conjunto na dor pós-operatória, para ambas as 

técnicas os autores recomendam a utilização na prática clínica, 

por serem técnicas fáceis de manusear e apresentarem 

resultados significativos. Desde que tenham profissionais 

habilitados, como: fisioterapeutas para a acupuntura ou até 

mesmo odontólogos que apresentem especialidade na área e 

exerçam com total conhecimento à técnica, e habilitação para a 

utilização do laser em clínica; por apresentarem efeitos 

analgésicos vantajosos para os pacientes, quando comparados 

ao uso de fármacos comumente utilizados, pois estes não 

possuem efeitos adversos (BAEUMLER et al., 2014; JALALI et 
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al., 2015;  GAO et al., 2015; RAMALHO et al., 2016; 

MURUGESAN et al., 2017; NABI et al., 2018; DOĞANAY, 

ARSLAN, 2018; ALMEIDA et al., 2019; LOPES et al., 2019). 

Contudo, deve-se haver uma padronização na utilização 

dos métodos aplicados, tanto no laser quanto na acupuntura 

para se estabelecer um guia mais seguro quando os 

profissionais fizerem uso em sua rotina. Ainda sobre o uso, seria 

ideal um tempo de acompanhamento maior dos pacientes para 

avaliar com mais precisão a longo prazo, se as técnicas foram 

eficazes quando associadas a dor pós-operatória, uma vez que 

na literatura o tempo mínimo de acompanhamento foi de 20 

minutos e o máximo de 7 dias quando utilizada a acupuntura, e 

com relação ao laser o tempo máximo avaliado foi de 30 dias 

(BAEUMLER et al., 2014; JALALI et al., 2015;  GAO et al., 2015; 

RAMALHO et al., 2016; MURUGESAN et al., 2017; NABI et al., 

2018; DOĞANAY, ARSLAN, 2018; ARSLAN et al., 2019; 

ALMEIDA et al., 2019; LOPES et al., 2019; COELHO et al., 

2019). 

 

 CONCLUSÃO  

 

Os avanços tecnológicos na odontologia possibilitam aos 

cirurgiões-dentistas novas alternativas promissoras para o 

tratamento da dor de origem pulpar, como a acupuntura e a 

fototerapia utilizando laser de baixa potência. Essas técnicas 

exercem ação analgésica, anti-inflamatória e de modulação da 

dor, capazes de promover efetivamente analgesia no pós-

operatório de tratamentos endodônticos convencionais, com 

isso, as terapêuticas não farmacológicas são viáveis por 
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promoverem a redução da administração de medicamentos que 

são passíveis de efeitos adversos.  

Mais pesquisas são necessárias para uma padronização 

dos protocolos já estabelecidos, além da necessidade de um 

odontólogo habilitado para executar as técnicas. 
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RESUMO: O tratamento endodôntico é uma das principais 
terapêuticas conservadoras que a odontologia possui e 
consiste em manobras técnicas que visam devolver a 
normalidade dos tecidos dentais e manter essas estruturas 
livres de inflamação ou infecção. Exames de imagem são 
essenciais na condução do tratamento endodôntico e ajudam 
a visualizar as estruturas internas do dente. A morfologia 
interna dos canais radiculares ainda é um dos principais 
desafios encontrados na rotina de clínica endodôntica, e com 
isso, novas tecnologias vem surgindo no mercado 
odontológico com o intuito de facilitar esse tipo de tratamento, 
principalmente para os casos que demandam um maior 
cuidado e destreza do cirurgião-dentista. Os sistemas 
oscilatórios produzidos com ligas de Níquel-Titânio com 
tratamentos térmicos têm mostrado resultados favoráveis em 
casos de canais curvos e atrésicos, graças às suas 
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propriedades metálicas que permitem que a liga se torne mais 
flexível e resistente à fadiga. Assim, o presente estudo 
objetivou relatar um caso clínico de um segundo pré-molar que 
apresentava uma morfologia interna complexa, em que os dois 
canais possuíam dupla curvatura apical e atresia dos condutos. 
O tratamento foi realizado com o sistema oscilatório e 
instrumentos de Níquel-Titânio com tratamento térmico Wave 
One Gold.®. A técnica aplicada permitiu uma maior segurança 
ao cirurgião-dentista, devido às propriedades do material da 
lima que foi utilizado. 
Palavras-chave: Tratamento endodôntico. Canais curvos. 
Sistema oscilatório. 
 

INTRODUÇÃO 

 

A abordagem do tratamento endodôntico possui a 

finalidade de recuperar e dar uma nova forma aos canais 

radiculares que necessitem de alguma intervenção 

terapêutica. Alguns canais apresentam uma anatomia 

complexa, podendo diferir em número de canais, tamanho, 

diâmetro, e complexidades anatômicas como atresias ou 

curvaturas, e para conseguir obter sucesso entre essas 

limitações, o cirurgião-dentista lança mão de soluções 

químicas e instrumentos, manuais ou rotatórios, que auxiliam 

a promover uma forma ideal a esses canais, proporcionando 

uma adequada obturação e posteriormente um reparo tecidual 

da região afetada (SANTOS; TORRES; SUZIKI, 2016). 

Quando se fala sobre sistema de canais radiculares, é 

necessário imaginar que o mesmo é definido como um 

conjunto anatômico complexo e que o dente pode apresentar 

vários tipos de morfologias no interior dos seus canais, e o 

conhecimento dessa anatomia é essencial para a realização 
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do tratamento endodôntico, pois isso orienta o cirurgião-

dentista com relação a que conduta realizar e o tipo de 

instrumento a ser utilizado. Visto isso, a anatomia dos canais 

se torna um dos principais desafios na prática clínica da 

endodontia (LOPES; SIQUEIRA, 2015). 

O uso de exames de imagem na endodontia é 

imprescindível para que a realização da terapêutica 

endodôntica atinja sucesso e são usadas como meio auxiliar 

para o diagnóstico principal. Com esses tipos de exames é 

possível verificar a morfologia de toda anatomia interna do 

dente, da câmara pulpar e de todo sistema de canais 

radiculares, além de identificar possíveis patologias que 

possam estar afetando o elemento dentário, como lesões 

periapicais, fraturas, reabsorções ou calcificações. A depender 

da morfologia anatômica juntamente com a presença ou não 

de outras anomalias, pode representar aumentos no nível de 

complexidade do tratamento endodôntico (SANTANA, 2017). 

Casos mais complexos necessitam de técnicas que 

possam suprir bem a necessidade de um tratamento mais 

cuidadoso para que se evite possíveis complicações, 

principalmente em casos de grandes atresias e curvaturas. 

Novas tecnologias, como os sistemas oscilatórios, associado a 

instrumentos de Níquel-Titânio com tratamento térmico (NiTi), 

vem ganhando espaço na rotina do endodontista e se 

mostrando como uma boa alternativa para casos que exijam 

uma maior complexidadede tratamento, devido às suas 

características da liga metálica que apresenta uma maior 

flexibilidade e resistência à deformação plástica em 

comparação às ligas metálicas mais tradicionais (ROSA, 

2014). 
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Antigamente, instrumentos de Níquel-Titânio rotatórios 

tinham a tendência de fraturar mais, devido à fadiga cíclica, e 

isso levou a surgir os instrumentos Reciproc (VDW, Munich, 

Germany) e  WaveOne (Dentsply Maillefer, Ballaigues, 

Switzerland) que são utilizados em movimentos reciprocantes, 

numa técnica que se baseia nas forças balanceadas de 

ROANE, a qual permite que o canal seja instrumentado 

gerando menos estresse à liga metálica, aumentando assim o 

tempo de vida útil do instrumento. Alguns estudos sugerem que 

o Reciproc possui uma maior resistência quando comparado 

ao sistema WaveOne®, mas em canais atrésicos, 

comprovadamente o WaveOne®  alcança um maior 

desempenho na resistência à fadiga e consequentemente à 

fratura (HANSEL; DOTTO, 2016). 

O sistema WaveOne® Gold também é um tipo de 

sistema oscilatório  que é composto por limas que foram 

otimizadas no tipo de material para dar maior segurança na 

hora da instrumentação, a otimização veio através do 

tratamento térmico, isso justifica o termo “Gold” recebido no 

nome comercial do instrumento. De acordo com o fabricante, 

esse sistema tem apenas um único instrumento para todo o 

tratamento e foi otimizado em seu diâmetro na ponta e nas 

espirais, tornando uma lima que tenha sua eficácia e 

segurança melhoradas na preparação do canal radicular 

(CAMPOS et al., 2018). 

Visto todos esses conceitos, o objetivo desse relato de 

caso é apresentar o tratamento endodôntico de um elemento 

dentário no qual apresentava canais atrésicos e dupla 

curvatura apical, utilizando um sistema oscilatório de última 

geração. 
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RELATO DE CASO CLÍNICO 

 

Paciente do sexo feminino, 43 anos de idade, 

compareceu ao consultório com queixa de dor no primeiro pré-

molar superior esquerdo (elemento 25). Após uma anamnese 

detalhada, foram realizados os testes pulpares e realizado uma 

radiografia periapical da região. (Figura 1)  

 

 

Figura 1. Radiografia periapical inicial. 

 
Fonte: Elaborado pelo autor 

 

O diagnóstico pulpar obtido a partir de todos os exames 

realizados foi de uma pulpite irreversível sintomática sem 

alteração perirradicular. O comprimento aparente do dente 

(CAD) foi realizado, sendo de 24 mm. Na primeira sessão foi 

realizado um Glide Path com limas manuais tipo K-file de 

tamanhos #06, #08 e #10 (Dentsply Sirona) no CAD-2mm.  

Houve dificuldade em alcançar tais medidas, em virtude do 

elemento apresentar-se atrésico e com dupla curvatura (Figura 

2). 
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A odontometria eletrônica foraminal (PropexPix; 

Dentsply) foi realizada com auxílio de uma lima k-file #10 

(Dentsply Sirona) no interior do canal radicular. O comprimento 

de patência (CP) foi determinado em 24 mm para o canal 

palatino e 23 mm para o vestibular.  

Figura 2. Radiografia periapical evidenciando dificuldade de 

alcançar patência. 

 
Fonte: Elaborado pelo autor 

Seguindo para a etapa de instrumentação, foi utilizado 

um motor oscilatório reciprocante motor X-Smart Plus 

(Dentsply Sirona). A instrumentação foi realizada com limas 

Wave One Gold Small (20/07) e o canal foi irrigado utilizado 

hipoclorito de sódio a 2,5% em todo o processo. Durante as 

sessões, a medicação intracanal de escolha foi o hidróxido de 

cálcio. A figura 4 apresenta uma imagem clínica do preparo  

durante o procedimento. 

 

 

 

Figura 3. Preparo dos dois canais radiculares vistos 

clinicamente. 
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Fonte: Elaborado pelo autor 

Os canais foram obturados pela técnica de 

condensação lateral. Na figura 4 é mostrado a radiografia  que 

foi realizada para a prova do cone de obturação. 

Figura 4. Radiografia da prova do cone. 

 
Fonte: Elaborado pelo autor 

O tratamento endodôntico foi finalizado (Figura 5) e 

após 3 meses de acompanhamento, o dente se encontra 

restaurado, em oclusão e assintomático.  

 

 

Figura 5. Radiografia final. 
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Fonte: Elaborado pelo autor 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Um dos requisitos básicos para que se atinja o sucesso 

do preparo químico mecânico é conhecer a morfologia dos 

canais radiculares, e isso proporciona uma melhor remoção do 

tecido orgânico, a eliminação de microorganismos e dentina 

infectada, e uma modelagem adequada do conduto, gerando 

condições ideais para que ocorra um selamento correto da 

cavidade pulpar e um melhor reparo dos tecidos 

perirradiculares danificados. (LOPES; SIQUEIRA, 2015) 

Lopes e Siqueira (2015) ainda citam que o estudo da 

morfologia interna dos dentes humanos foi ganhando 

visibilidade só a partir do final do século XIX, pois até então, 

apenas dados da anatomia externa dos dentes haviam sido 

elucidados nos demais estudos da época. Com o passar dos 

anos, diferentes metodologias foram sendo aplicadas com a 

intenção de visualizar internamente a anatomia dos condutos 

dentais. 

Uma das etapas mais importantes do tratamento 

endodôntico consiste na limpeza e modelagem dos canais para 
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que se obtenha o sucesso do procedimento. Essa ação é 

realizada em conjunto, por meio mecânico da ação dos 

instrumentos manuais ou mecanizados e por meio químico das 

soluções auxiliares irrigadoras (LIMONGI et al., 2017). 

Para que se obtenha sucesso no tratamento, é 

necessário que o processo químico mecânico proporcione ao 

canal uma forma cônica e que seja contínua até o terço apical, 

mas que não altere a morfologia do conduto e que o forame 

seja preservado nessa instrumentação, porém em alguns 

casos, a anatomia radicular é uma limitação para o correto 

preparo do sistema de canais radiculares (ROSA, 2014). 

A curvatura nas raízes é uma variação da normalidade 

relativamente comum e que caracteriza uma complexidade na 

visão do tratamento endodôntico. Ter conhecimento das 

direções mais frequentes de curvatura do canal radicular na 

sua porção apical, em cada grupo de dentes, é um fator de 

extrema importância para o cirurgião-dentista na sua prática 

clínica. A depender da curvatura, diferentes protocolos de 

preparo químico-mecânico podem ser utilizados e iatrogenias 

como transporte e perfuração do canal, podem ser evitadas. A 

curvatura dos canais radiculares na porção apical é comum, 

principalmente na direção vestíbulo-lingual, e isso geralmente 

não é identificado na radiografia ortorradial. Visto isso, diversos 

métodos foram sendo preconizados para que se possa 

determinar, medir e classificar a curvatura da raiz, e um método 

que é bastante utilizado, é o método de Schneider. A partir 

desse método, o grau de curvatura pôde ser classificado em 3 

tipos: suave, moderado e severo. (ROSA, 2014; LOPES; 

SIQUEIRA, 2015) 
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O quadro 1 mostra os tipos de classificação de acordo 

com seus respectivos graus de curvatura. 

Rosa (2014), cita que a forma da curvatura apical é 

definida através de dois parâmetros: o ângulo formado e o raio 

de curvatura. O raio de curvatura é definido por uma 

circunferência que acompanha duas linhas perpendiculares 

que são traçadas ao comprimento do dente, equanto que o  

ângulo é formado pelas linhas perpendiculares às tangentes 

que interceptam no centro do círculo. O raio de curvatura irá 

definir o quão acentuada é a curvatura do canal, quando seu 

trajeto desvia de uma linha reta. (Figura 7) 

 

Figura 7. Exemplo de raio (r) e ângulo (α) de curvatura 

utilizados para parâmetro de curvatura apical. 

 
Fonte: ROSA, 2014. 

 

Quadro 1. Classificação da curvatura quanto ao seu grau de 

angulação segundo o método de Schneider. 
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Classificação da curvatura 

 

Grau de curvatura 

Suave (≤ 5 graus) 

Moderado (10 a 20 graus) 

Severo (> 20 graus) 

 

Fonte: LOPES; SIQUEIRA, 2015. 

         Quadro elaborado pelo autor. 

 

As primeiras técnicas que foram utilizadas para a 

instrumentação dos canais eram as manuais, apesar de outros 

tipos de sistemas terem surgido no mercado, essa técnica é 

utilizada até hoje.  

As limas manuais tradicionais, são produzidas em aço 

inoxidável, e isso confere a esse tipo de instrumento 

características que não são vantajosas, como baixo grau de 

flexibilidade, um alto módulo de elasticidade e alta rigidez, 

podendo levar a acidentes no tratamento, como deformações, 

desvios, perfurações, degraus e até mesmo fratura do 

instrumento dentro do conduto.  Com esse tipo de 

instrumentação apresentando essas restrições quando se 

refere à limpeza do canais ou à possibilidade de acidentes 

durante o preparo, novas técnicas que demandem menor 

tempo clínico e proporcionem maior segurança e precisão no 

tratamento foram surgindo. (CAMPOS et al., 2018) 

Uma das revoluções tecnológicas mais importantes da 

odontologia na área de endodontia, é a criação dos 

instrumentos de Níquel titânio acionados por motor. Esses 
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instrumentos foram introduzidos por John Mac Spadden e Ben 

Johnson, que foram os pioneiros a utilizar essa técnica e a 

partir disso originaram diversos estudos que vem analisando 

suas reais condições de trabalho juntamente com sua 

efetividade clínica. Os instrumentos de Níquel-Titânio foram 

desenvolvidos em 1988 e com isso as técnicas mecanizadas 

foram melhoradas consideravelmente, permitindo um melhor 

preparo do canal e com maiores chances de sucesso. 

(NASCIMENTO;  ALMEIDA, 2017) 

Souza et al. (2017) citam que alguns autores mostraram 

que a utilização de instrumentos de NiTi proporcionam uma 

melhor técnica de alargamento e modelagem dos canais 

radiculares, ademais, puderam perceber uma diminuição na 

quantidade de erros utilizando esse tipo de material em 

preparo de canais com curvatura muito acentuada, onde 

observa-se que o risco de fratura utilizando esses instrumentos 

é menor. 

Através de várias pesquisas, foi verificado que a liga de 

NiTi apresenta maior elasticidade, flexibilidade e resistência à 

torção quando comparada às ligas mais tradicionais.Isso 

contribui para um menor índice de insucesso durante o 

tratamento endodôntico, principalmente em canais com 

curvaturas acentuadas. O surgimento de limas de Níquel titânio 

fez com que ocorresse uma melhora significativa no preparo 

de canais (CAMPOS et al., 2018). 

A constante busca em melhorar o sistema tradicional de 

tratamento endodôntico, fez com que os meios manuais que 

geralmente eram utilizados fossem sendo substituídos pelos 

automatizados. Atualmente existe no mercado dois tipos de 

sistemas: Os sistemas rotatórios, que realizam rotações 
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contínuas dentro do canal, e os sistemas oscilatórios ou 

reciprocantes, que realizam rotações alternadas do 

instrumento durante o preparo. (SOUZA et al., 2017) 

Esse novo método de instrumentação, motivou a 

indústria a lançar os sistemas reciprocantes que utilizam o 

princípio de lima única como base, o WaveOne é um exemplo, 

esse sistema é propriedade da empresa Dentsply, originado 

em Tulsa, nos Estados Unidos. Os instrumentos são fabricados 

em M-Wire, que é o Níquel titânio 508.Esse material é 

submetido sob tensão em temperaturas diferentes, isso resulta 

em uma liga com maior elasticidade e resistência à fadiga 

cíclica quando comparada às limas comuns de Níquel titânio 

(RODRIGUES et al., 2015).  

O Wave One é um instrumento de reciprocante, de NiTi 

sem tratamento térmico, lançado em 2010. Ela apresenta as 

seguintes características: geometria de um cone inverso, 

ângulo helicoidal variável e uma borda não ativa; é usado com 

170° no sentido anti-horário e 50° no sentido horário, a uma 

velocidade de 300 rpm. Está disponível em diferentes 

tamanhos de ponta e conicidades: 20/06, 25/08 e 40/08. 

(GROSSI et al., 2017) 

Sua cinemática é reciprocante, o que consiste em uma 

rotação acentuada no sentido anti-horário (que é a direção de 

corte do instrumento), seguida de uma rotação menor no 

sentido horário (liberação), e isso vai favorecendo o avanço do 

instrumento no conduto até que atinja o comprimento de 

trabalho. A vantagem  do movimento recíproco é a redução 

significativa do estresse, da deformação e da fratura desse 

instrumento (RODRIGUES et al., 2015). 
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Uma evolução do Wave One foi lançada em 2016 com 

o nome de Wave One Gold. O tratamento térmico  foi a maior 

vantagem da evolução do Wave One comum para o Wave One 

Gold. Os instrumentos apresentam uma secção transversal em 

forma de paralelogramo com duas arestas de corte 

descentralizada. Está disponível em quatro tamanhos: small 

(20/07), primary (25/07), médium (35/06) e large (45/05).  A 

figura 8 apresenta esses instrumentos. (FREITAS, 2017; 

GUILLÉN et al., 2018) 

Esse método é descrito como um sistema que utiliza 

apenas uma lima reciprocante, que recebe um tratamento 

adicional após a sua fabricação, em que é formada uma liga 

especial de níquel titânio “M-Wire”, denominado Gold, em que 

isso irá aumentar a flexibilidade do instrumento. A secção 

transversal desse tipo de material é um paralelograma que 

possui duas bordas cortantes e alternam com uma secção 

transversal em que apenas uma aresta cortante entra em 

contato com a parede do canal, e com isso, o travamento do 

instrumental é reduzido, pois a diminuição da área de contato 

entre a lima e a parede promove esse benefício (GUILLEN, 

2018). 

Por esses sistemas apresentarem características 

elásticas, eles parecem ser mais resistentes à fadiga, porém 

observa-se que o sistema Reciproc em alguns estudos 

demonstra ter maior resistência à fadiga cíclica, enquanto que 

o WaveOne apresenta maior resistência à fratura torcional, o 

que pode indicar seu melhor uso em canais curvos 

(RODRIGUES et al., 2015).  
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Figura 8. Imagem exemplificando os 4 tipos de limas do 

sistema Wave One Gold e seus respectivos diâmetros. 

 
Fonte: Nova Endovita. 

 

Sabendo que o principal objetivo da instrumentação dos 

canais é dar forma e conicidade favorável ao conduto para que 

se tenha uma boa irrigação e obturação, é visto que nem 

sempre a instrumentação manual é favorável em todos os 

casos, sendo assim, lançar mão dos sistemas rotatórios e 

oscilatórios em determinados casos pode ser uma alternativa 

mais segura e eficaz, principalmente em casos de canais 

curvos e atrésicos. (CAMPOS et al., 2018) 

Nesse estudo apresentado é demonstrado um caso que 

foi utilizado o sistema oscilatório de última geração, Wave One 

Gold para o tratamento endodôntico de um dente que 

apresentava curvatura acentuada e atresia dos canais. Apesar 

de ter obtido sucesso no tratamento, há limitações no estudo, 

pois é necessário que mais pesquisas utilizando esse sistema 

sejam feitas para que os resultados desse caso sejam 

confirmados com a literatura e tenham sua eficácia 

comprovada cientificamente. 
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CONCLUSÕES  

 

Apesar da tecnologia avançada em termos de 

endodontia, é um desafio tratar canais que exijam uma 

complexidade maior, desde as manobras técnicas durante 

toda a instrumentação, até o momento final de obturação 

radicular. A partir desse relato de caso clínico, foi possível 

verificar que sistemas oscilatórios de última geração que 

utilizam a liga de Níquel-Titânio em sua composição 

apresentam uma boa eficácia no tratamento de canais curvos 

e atrésicos. Pôde-se verificar como resultados positivos a 

redução do tempo de trabalho do operador, uma maior 

segurança quanto ao tipo de material utilizado e a vantagem 

de uso de uma única lima durante o processo químico-

mecânico. Com isso, conclui-se que o uso de sistemas 

oscilatórios de última geração, funcionam bem em casos de 

tratamentos endodônticos em dentes com canais curvos e 

atresiados. 
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RESUMO 

 
O tratamento odontológico deve ser iniciado 

preferencialmente antes do tratamento oncológico. O preparo 
odontológico do paciente, sempre que possível, não deve 
interferir no tratamento oncológico, e sim contribuir e se 
adequar a cada caso. Este trabalho teve como objetivo, por 
meio de uma revisão de literatura, discutir os cuidados para 
atendimento endodôntico em pacientes oncológicos. As bases 
de dados utilizadas foram Pubmed/Medline, Scielo, LILACS e 
BIREME. Os descritores e expressões: dental pulp and 
radioteraphy, radiotherapy and endodontics e pulp vitaliy, 
“polpa e radioterapia”, “radioterapia e endodontia”, “polpa vital”. 
A análise da literatura pesquisada observou que os pacientes 
submetidos à radioterapia apresentam xerostomia, o que 
aumenta os índices de cárie. A radiação danifica a estrutura e 
a mecânica da dentina, ocorrendo também alterações no 
periodonto e no trabeculado ósseo; há uma diminuição na 
resposta da sensibilidade pulpar; e diminuição da força de 
adesão dos cimentos endodônticos à dentina, independente do 
cimento falhas. Em relação ao tecido pulpar ocorre uma 
diminuição no fluxo sanguíneo, que pode voltar ao normal após 
um determinado tempo. Já a estrutura da dentina é afetada 
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deixando-á mais seca e friável. Dessa forma, conclui-se que há 
efeitos a ser considerados pelo cirurgião-dentista sobre o 
tratamento endodôntico em pacientes submetidos a tratamento 
do câncer. 
Palvras-chave: Câncer, Radioterapia, Endodontia. 
 
INTRODUÇÃO 

 

Pacientes que são acometidos pela doença câncer 

apresentam um crescimento desordenado de células anormais 

com potencial invasivo, originado por condições multifatoriais 

que podem agir em conjunto ou em sequência para iniciar ou 

promover a doença. A resposta do indivíduo é de extrema 

importância frente ao distúrbio, podendo facilitar ou dificultar o 

progresso da doença (GALINDO et al., 2016). 

 A radioterapia é considerada a modalidade de 

tratamento, cujo agente terapêutico é a radiação ionizante. 

Essas agem sobre o DNA levando à morte ou à perda da sua 

capacidade reprodutiva. Como o conteúdo de DNA duplica 

durante a mitose, células com alto grau de atividade mitótica 

são mais radiossensíveis do que aquelas com baixa taxa de 

mitose. Entretanto, a capacidade de multiplicação varia de 

acordo com o tipo celular. Desta forma, existe uma escala de 

rádio sensibilidade tanto para células tumorais como para 

células normais (JHAM e FREIRE, 2006). A radiação ionizante 

controla o crescimento celular, e precisa passar por tecidos 

saudáveis para atingir as células malignas, que podem 

danificar o DNA das células normais, causando queda na 

qualidade de vida e tendo inúmeros efeitos colaterais. 

Alterações induzidas por radiação podem ser divididas 

em dois grupos e com base no tempo usual de ocorrência: 

efeitos secundários precoces ou agudos observados durante ou 
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imediatamente após o tratamento, e efeitos secundários tardios 

que se desenvolvem meses ou anos após o término da terapia 

de radiação (TOLENTINO et al, 2011). 

No sistema estomatognático, diversos são os efeitos 

secundários causados pela radiação, dentre eles: mucosite, 

perda de paladar, xerostomia, alterações da microbiota bucal, 

cárie dentária, infecções fúngicas e bacterianas, 

osteorradionecrose, dificuldade na fala e na mastigação, 

doença periodontal, fibrose de tecidos, trismo, perda de 

vitalidade pulpar, diminuição na vascularização da polpa 

(FARIA et al., 2014; GARG et al, 2015). 

Muitos os efeitos secundários estão relacionados com a 

especialidade Endodontia podendo provocar alterações que 

levem a uma má determinação do diagnóstico endodôntico 

(GALINDO et al., 2016). Por outro lado, se recomenda que o 

paciente oncológico que recebe radioterapia, passe por um 

tratamento odontológico profilático, antes do início do 

tratamento do câncer a radioterapia, que incluim a remoção de 

cárie, extração de elementos dentários e terapia do canal 

radicular (LIESHOUT; BOTS, 2014). 

Os cirurgiões-dentistas precisam estar cientes do 

diagnóstico endodôntico e das dificuldades no decorrer do 

tratamento antes e após a radioterapia, no intuito de dar a 

estes pacientes uma melhor qualidade de vida e saúde. Esse 

trabalho busca reunir e analisar as principais alterações que o 

tratamento radioterápico de cabeça e pescoço traz à cavidade 

oral dando ênfase a polpa dental e ao tratamento endodôntico. 

 

 

 

FUNDAMENTAÇÃO CIENTÍFICA 
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ASPECTOS DE INTERESSE ODONTOLÓGICO 

O tratamento radioterápico causa reações adversas na 

cavidade oral, tais como: cáries por radiação, mucosites, 

candidíase, disgeusia, osterorradionecrose, necrose do tecido 

mole e xerostomia, que afetam a qualidade de vida dos 

pacientes (JHAM e FREIRE 2006; EMMI et al. 2009). Dessa 

forma, se sugere que um tratamento multidisciplinar inclua na 

equipe médica, o cirurgião dentista, o fonoaudiólogo, o 

nutricionista e, também, o psicólogo, afim de minimizar 

complicações na vida de um paciente irradiado (JHAM e 

FREIRE 2006). 

Recomendações clínicas foram sugeridas para 

pacientes irradiados, diferenciando o melhor momento para 

realizar procedimentos invasivos e não invasivos no 

tratamento odontológico destes pacientes (Quadro 1). 

Sugerem não se realizar nenhum procedimento durante o 

tratamento radioterápico, apenas antes ou depois. Na fase pré 

radioterápica, os autores indicaram que seja realizada uma 

fase de cura e reparação de tecido; já na fase pós tratamento, 

eles indicaram a realização de procedimentos não invasivos 

como pequenas restaurações, tendo que esperar de 3 a 6 

meses para procedimentos mais invasivos e sempre com o uso 

de antibioticoterapia profilática. Em casos de pacientes 

irradiados esse protocolo clínico dentário deve minimizar as 

sequelas da radioterapia e os dentistas precisam se atualizar 

quanto ao assunto, tendo conhecimento quanto à exposição à 

radiação, volume, urgência, estado geral e prognóstico de cada 

caso (TOLENTINO et al., 2011). 
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Quadro 1 – Estimativa de tempo para realização de procedimentos 

odontológicos em pacientes que foram submetidos à radioterapia. 

Outras condutas têm sido sugeridas no âmbito 

odontológico antes, durante e após a radioterapia. Antes do 

tratamento radioterápico se recomenda: orientação quanto à 

higiene oral, exodontias prévias, aplicação de flúor, e uso de 

saliva artificial; durante o tratamento radioterápico: 

acompanhamento pelo cirurgião dentista para promover a 

prevenção, uso de soluções fluoretadas, uso de agentes 

antibacterianos, concientização do paciente frente a 

cooperação ao seu tratamento; e, após o tratamento 

radioterápico: proservação do paciente e tratamento de 

possíveis efeitos tardios (EMMI et al 2009; SANTOS 2014). 

Mudanças na estrutura, na micro dureza do esmalte, na 

junção amelodentinária e na dentina causa a destruição do 

dente após a irradiação. As propriedades biomecânicas dos 

dentes também diminuem drasticamente, o substrato 

dentinário se torna seco e friável, prejudicando sua resistência 

e permitindo a ocorrência de fissuras e fraturas no dente 

(CAMPOS VELO et al. 2018). Como consequência, os 

procedimentos restauradores devem ser feitos com cautela, 

para evitar o curto prazo das restaurações (CAMPOS VELO et 

al. 2017). A formação de padrões recorrentes e atípicos de 

cárie em irradiados acontece devido a uma pobre higiene oral, 

aumento de substância rica em carboidratos e alterações da 

 Antes da 

radioterapia 

Após a 

radioterapia 

Procedimentos não 

invasivos 

20 dias 3 meses  

Procedimentos 

invasivos 

30 dias 6 meses 
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micro flora e não apenas por perda da salivação. Sendo 

necessário um tratamento odontológico profilático que inclui 

terapia periodontal, restaurações, extração dos dentes 

cariados, terapia do canal radicular antes do início da 

radioterapia, para evitar o desenvolvimento de 

osteorradionecrose (LIESHOUT e BOTS, 2014). 

Santos (2014) manifesta que o paciente irradiado possui 

o seu sistema imunológico comprometido, a função dos 

neutrófilos polimorfo nucleares está suprimida, favorecendo o 

aparecimento de infecções virais, bacterianas e fúngicas. A 

radiação usada no tratamento radioterápico provoca danos nos 

vasos sanguíneos do periodonto. Radiograficamente nota-se 

espessamento do ligamento periodontal e perda óssea 

trabecular. Em alguns casos, o tratamento radioterápico 

provoca trismo, que se estabelece de 3 a 6 meses após o 

término do tratamento, comprometendo o movimento 

mandibular, recomenda-se a realização de exercícios 

fisioterápicos, para propiciar uma melhor abertura bucal, e o 

uso de anti-inflamatórios. A xerostomia, efeito colateral comum 

no tratamento radioterápico leva a uma diminuição do fluxo 

salivar, encontrando-se inferior a 0,3 ml/min, não se 

recuperando totalmente após 12-36 meses, mas o valor do pH 

e a capacidade de tamponamento da saliva retorna ao normal 

após um ano ou mais após a radioterapia (ZHANG et al, 2015). 

O acompanhamento odontológico ao paciente que está 

realizando tratamento oncológico tem como principais 

objetivos: remoção de focos infecciosos ativos e remoção de 

fatores de risco que podem provocar complicações orais 

durante o tratamento, como cáries extensas, infecções 

endodônticas e infecções periodontais. O dentista deve intervir 

propiciando uma melhora das condições orais do paciente, 
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garantindo um maior conforto ao paciente. Isso pode ser feito 

de acordo com a necessidade do paciente (SANTOS 2014). 

Por outo lado, pesquisadores tem demonstrado que 

microorganismos cariogênicos como o S. sobrinus se 

encontram em maior quantidade na pós-radioterapia em 

comparação com a pré-radioterapia (KAPOOR et al. 2018). 

 

ASPECTOS DE INTERESSE ENDODONTICO 

Alterações na camada odontoblástica foram relatadas 

na literatura após radioterapia, fazendo com que se torne mais 

frágil e possa até se atrofiar. A polpa dentária sofre também 

como consequência ao tratamento radioterápico uma 

diminuição dos elementos vasculares acompanhada de fibrose, 

comprometendo a resposta pulpar a estímulos externos 

(RODRIGUES et al, 2006).  

Abscessos periapicais têm sido um dos principais 

fatores causais de osteorradionecrose. Isso torna o tratamento 

endodôntico de vital importância na eliminação do processo 

infeccioso, impedindo assim a possibilidade de se fazer uma 

exodontia, procedimento esse que tem altas chances de causar 

osteorradionecrose no paciente irradiado (RODRIGUES et al, 

2006). 

Pesquisas avaliando os efeitos, antes e após o 

tratamento radioterápico, na polpa dos dentes de ratos 

mostraram reações inflamatórias ou alterações nucleares nos 

fibroblastos da polpa (VIER-PELISSER et al. 2007). 

Níveis de oxigenação na polpa de pacientes tratados 

por radioterapia, foram verificados através da oximetria de 

pulso, mostrando que a oxigenação da polpa diminui durante e 

após a radioterapia, sendo que após 4 a 5 meses o tecido 

pulpar é capaz de recuperar o fluxo sanguíneo normal após a 

radioterapia, não sendo necessário indicar tratamento 
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endodôntico preventivo ou extração para pacientes que irão 

passar por tratamento radioterápico (KATAOKA et al., 2016). 

Faria et al 2014, analisaram a evolução morfológica da 

microvascularização, inervação e matriz extracelular de 33 

amostras de polpa dental pertencentes a pacientes que haviam 

finalizado a radioterapia de cabeça e pescoço. Foi observada 

preservação da microvascularização, inervação e 

componentes da matriz extracelular, concluindo assim que não 

houve alterações nestes aspectos estudados quanto à polpa 

destes pacientes que passaram pela radioterapia de cabeça e 

pescoço. 

Estudos clínicos mostraram o efeito da radioterapia na 

polpa em dentes saudáveis de pacientes oncológicos, onde 

observaram uma diminuição da vascularização pulpar, sendo 

a determinação da vitalidade pulpar um passo importante para 

avaliar a saúde ou patologia pulpar; dados clínicos sugerem 

que o fluxo sanguíneo normal e a sensibilidade da polpa estão 

prejudicados nesses pacientes (LIESHOUT e BOTS, 2014). O 

fluxo sanguineo diminui para 50% aos 4 meses e recupera 

apenas 75% do fluxo um ano após a terapia. Tem sido 

hipotetizado que as fibras delta A perdem rapidamente sua 

função resultado da isquemia, podendo as fibras C manter sua 

capacidade durante a inflamação em que o fluxo sanguíneo 

pulpar é reduzido. Mostraram que os dentes  de pacientes 

irradiados eram menos sensíveis. A terapia do canal radicular 

pode ser indicada para prevenir a extração, evitando se 

complicações mais sérias, osteorradionecrose em paciente 

submetido a radioterapia (GUPTA et al, 2018). 

Garg et al, (2015) revelam que a polpa dental, dos 

pacientes portadores de câncer de cabeça e pescoço, 

submetidos à radioterapia por cinco anos, apresentam uma 

diminuição do número de dentes que respondem à testes de 
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sensibilidade pulpar. Recomendam que em situações com 

resposta negativa, o cirurgião dentista deve encaminhar os 

pacientes para início do tratamento endodôntico antes de 

qualquer outro sinal clínico aparecer, pois as taxas de sucesso 

para dentes tratados endodonticamente são maiores para os 

dentes não infectados do que para os dentes em que o espaço 

do canal foi invadido por microrganismos orais e os tecidos 

circundantes também têm menos chance de uma resposta 

imunológica normal. 

Galindo et al, (2016) manifestam que dentes com 

necrose pulpar sem lesão perirradicular podem ser tratados 

endodonticamente seguido do selamento coronário com 

material restaurador definitivo, em vez de serem submetidos à 

exodontias, pois apresentam altos índices de 

osteorradionecrose. Antes de realizar o procedimento 

endodôntico se recomenda a profilaxia antibiótica. Durante a 

instrumentação do sistema de canais radiculares, devem ser 

preferidos técnicas e materiais que provoquem mínima reação 

inflamatória nos tecidos perirradiculares, ligamento periodontal 

e mucosa adjacente, considerando o preparo químico-

mecânico dos canais, uma importante etapa no tratamento 

endodôntico. A técnica de instrumentação utilizada deverá 

acarretar menor extrusão apical de debris dentinários, já que 

estes são os principais responsáveis por respostas 

inflamatórias nos tecidos perirradiculares, o que pode 

favorecer o desenvolvimento da osteorradionecrose. A 

determinação do limite de instrumentação deve ser realizada 

de forma precisa e sem penetração de materiais nos tecidos 

perirradiculares. Devem ser evitadas soluções irrigadoras 

cáusticas antes que se tenha estabelecido o correto 

comprimento de trabalho a fim de se prevenir que substâncias 

químicas promovam irritação local (GALINDO et al, 2016). 
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A radiação pode levar à diminuição da vascularização 

da polpa dentária, alterações inflamatórias na polpa podem ser 

causadas bioquimicamente por causa da radiação, causando 

também fibrose e atrofia. No entanto, essas alterações da 

polpa não causam uma perda definitiva na vascularização e 

fluxo sanguíneo pulpar, sendo essas temporárias (KATAOKA 

et al, 2016; GUPTA et al. 2018).  

Nessa ordem de idéias, Gupta et al. (2018) verificaram 

que a sensibilidade pulpar de dentes posteriores, obtida com 

testes de vitalidade pulpar frio e elétrico se perde após 6 meses 

após a radioterapia. 

Martins et al. (2016) avaliaram a influência da radiação 

no selamento de canal radicular, na interface dentina e selador 

em dentes obturados com AH Plus e MTA. Os autores 

concluíram que as porcentagens de falhas adesivas aumentam 

após a radiação em todos os terços radiculares preenchidos 

com AH Plus. O grupo sem radiação apresentou mais regiões 

contendo lacunas e menos tags na interface cimento-dentina 

em amostras irradiadas, com mais tags e menos lacunas com 

selante AH Plus, afirmaram também que a radiação foi 

associada a uma diminuição na força de adesão dos cimentos 

à dentina e à formação de mais lacunas e menos interface 

seladora independente do selador. 

 

MATERIAIS E MÉTODO 

 

Para o desenvolvimento deste estudo foram realizadas 

buscas de literatura científica nas seguintes bases de 

dados/portais de pesquisa: Pubmed/Medline, Scielo, LILACS e 

BIREME. Os descritores e expressões utilizados durante as 

buscas nas bases de dados foram: dental pulp and 

radioteraphy, radiotherapy and endodontics e pulp vitaliy. 
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Foram encontrados no total, 73 artigos, sendo utilizados 

para o presente estudo apenas 18, de acordo com os critérios 

de inclusão e exclusão. Foram incluídos artigos publicados nas 

línguas inglesa, portuguesa e espanhola; artigos que se 

relacionavam diretamente ao tema proposto e artigos que se 

encontravam com livre acesso. 

Para os critérios de exclusão, entraram os artigos nas 

línguas russa e mandarim, artigos relacionados com laser 

terapia e artigos que estavam com o acesso bloqueado. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Percebe-se que ainda há poucas informações a respeito 

dos cuidados específicos que devem ter com relação ao 

tratamento odontológico em especial ao tratamento 

endodôntico realizados em pacientes com câncer que 

necessitam de tratamento radioterápico. 

Os profissionais da odontologia precisam estar cientes 

dos distúrbios e dificuldades decorrentes da radioterapia de 

cabeça e pescoço para estabelecer um protocolo de 

atendimento adequado, na busca por uma melhor qualidade de 

vida e saúde, antes, durante e após o seu tratamento 

radioterápico (PEREIRA, 2017). 

A radioterapia de cabeça e pescoço vem associada à 

muitos desafios tanto para os pacientes submetidos a ela, 

quanto para os profissionais envolvidos na equipe 

multidisciplinar, em especial os cirurgiões-dentistas. Os danos 

causados durantes e após esta terapia podem interferir 

drasticamente na vida dos pacientes. Lieshout e Bots (2014), 

afirmam que o tratamento odontológico profilático é necessário 

antes do início da radioterapia. Nesse sentido, Galindo et al, 

(2016) informaram que o ideal é que o paciente oncológico seja 

examinado por um cirurgião-dentista imediatamente depois de 
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diagnosticado a doença para que o tratamento odontológico, 

preferencialmente, anteceda o oncológico, para que o 

profissional esclareça detalhes e cuidados e a importância de 

uma boa higienização. A radioterapia faz com que a saliva 

fique mais espessa e reduzida, levando ao aumento da cárie 

dentária, e reduzindo a sensibilidade pulpar, por tanto o 

Cirurgião-Dentista deve realizar a profilaxia antibiótica no 

tratamento endodôntico, evitando assim alguma 

sintomatologia inesperada e garantir o sucesso no tratamento 

endodôntico ou correndo o risco de não telo quando o dente já 

foi infectado por microrganismos. 

Durante o tratamento endodôntico a instrumentação do 

sistema de canais radiculares, deve ser realizada com técnicas 

e materiais que provoquem mínima reação inflamatória aos 

tecidos perirradiculares, ligamento periodontal e mucosa 

adjacente, evitando extravasar substância irrigadora e 

extrusão apical de debris dentinários (GALINDO et al, 2016). 

A radiação induziu uma desidratação na dentina com 

presença de fissuras ao redor do túbulo. Antes da radiação, a 

pontuação atribuída aos túbulos dentinários eram regulares. A 

presença de fissuras foi classificada como ausente para dentes 

não-irradiados e Presente para dentes irradiados. A dentina 

radicular de um paciente submetido a radioterapia pode estar 

diretamente exposta a radiação, que, junto com a redução do 

fluxo salivar por causa de radioterapia, pode particularmente 

predispor para cárie de raiz. A exposição à radiação afetou a 

composição química, estrutural, e propriedades mecânicas 

(dureza superficial) da dentina radicular (CAMPOS VELO, et 

al, 2018). 

Enfatizaram que após a radioterapia o fluxo sanguíneo 

pulpar pode voltar ao normal se tempo suficiente for dado à 

polpa para se recuperar dos efeitos deletérios da radiação. 
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Tem sido hipotetizado que as fibras delta A de condução rápida 

perdem rapidamente sua função resultado de isquemia, para o 

qual as fibras C de condução lenta são menos sensíveis. Isso 

sugere que as fibras C podem manter sua capacidade de 

resposta maior do que as fibras delta A durante a inflamação 

em que o fluxo sanguíneo pulpar é reduzido, mostraram que 

os dentes irradiados são menos sensíveis (GUPTA, et al, 

2018). 

Afetando a composição estrutural, e propriedades 

mecânicas, da dentina radicular, o substrato tornou-se seco e 

friável após a radioterapia, prejudicando sua resistência, 

servindo de impacto negativo para o paciente. O substrato 

dentinário radicular suporta dentina e esmalte coronal, um 

tecido dentinário mais suave permite a ocorrência de fissuras 

e fraturas no dente. Como consequência, os procedimentos 

restaurativos devem ser feitos com cautela, para evitar o curto 

prazo das restaurações. Os autores relatam que gostariam de 

encorajar pesquisas para desenvolver protocolos para 

minimizar os danos causados pela radioterapia em tecidos 

duros dentais ou o desenvolvimento de dispositivos para 

reduzir esse impacto durante a radioterapia (CAMPOS VELO, 

et al, 2017). 

Os resultados dos autores Zhang, et al, (2015), sugerem 

que a função salivar em pacientes irradiados não se recuperou 

totalmente após 12-36 meses, mas o valor do pH e a 

capacidade de tamponamento da saliva retorna ao normal 

após um ano ou mais após a radioterapia. 

Diante do exposto acima, e tndo em vista uma carência 

de orientações clínicas para atendimento odontológico de 

pacientes irradiados, sugerimos de forma objetiva, as 

principais e mínimas orientações que o Cirurgião-Dentista 

deve seguir (Quadro 2). 



TRATAMENTO ENDODÔNTICO EM PACIENTES ONCOLÓGICOS 

328 
 

 
Quadro 2 – Recomendações para tratamento odontológico de pacientes 

irradiados 

Periodo Pré-

radioterápico 

Periodo Trans-

radioterápico 

Periodo Pós-

radioterápico 

Anamnese detalhada 

e exames extra e 

intra-orais 

Proservação e 

acompanhamento 

Fisioterapia e 

realização de 

exercícios para 

reestabelecer abertura 

da boca 

Procedimentos 

invasivos (30 dias 

antes do início da 

radioterapia) 

Promoção de saúde 

através do incentivo à 

higiene oral 

Procedimentos não 

invasivos (três meses 

após o fim da 

radioterapia) 

Intervenção 

endodôntica somente 

com profilaxia 

anibiótica 

Não deve se realizar 

tratamento 

endodôntico 

Intervenção 

endodôntica somente 

com profilaxia 

anibiótica. 

Necessária 

proservação do 

tratamento 

endodôntico 

Procedimentos não-

invasivos (15 dias 

antes do início da 

radioterapia) 

Motivação para que o 

paciente não 

abandone o 

tratamento 

Procedimentos 

invasivos (seis meses 

após o fim da 

radioterapia) 

Uso de fluoretos 

Uso de fluoretos, 

enxaguantes sem 

álcool e anestésico 

tópico para alívio da 

dor. 

Uso de fluoretos, 

enxaguantes sem 

álcool e anestésico 

tópico para alívio da 

dor. 

Pode se observar no decorrer desse trabalho a 

necessidade de mais pesquisas serem realizadas com o intuito 

de preparar os endodontistas no diagnóstico e tratamento 

destes pacientes. 
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O presente trabalho pretende contribuir com os 

profissionais da odontologia, que precisam estar preparados 

para o atendimento de pacientes oncológicos, que necessitam 

de maiores cuidados antes, durante e após o tratamento da 

radioterapia para que os efeitos adversos deste não afetem a 

sua qualidade de vida. 

 

CONCLUSÕES 

 

De acordo com a metodologia utilizada neste trabalho 

pode-se concluir que: 

Após serem submetidos à radioterapia, os pacientes 

irradiados sofrem com efeitos adversos como mucosites, 

xerostomia, osteorradionecrose, cáries de radiação e trismo 

que podem se manifestar durante e após o fim do tratamento 

oncológico. 

Durante a radioterapia ocorre uma diminuição no fluxo 

sanguíneo pulpar, esse pode voltar ao normal após um 

determinado tempo, a composição estrutural da dentina é 

afetada deixando a dentina radicular mais seca e friável. 

A radioterapia diminui a resposta da sensibilidade 

pulpar, induz a falhas na adesão após a obturação com AH 

Plus, e diminui a força de adesão dos cimentos à dentina, 

independente do cimento. 
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RESUMO: A amamentação promove inúmeros benefícios para 
o bebê desde o ponto de vista nutricional, o psicológico e 
também o esquelético. Durante os primeiros meses de vida a 
criança apresenta necessidade de sucção que quando não 
saciada com a amamentação exclusiva pode ser a porta de 
entrada para formação de hábitos de sucção não nutritivos, 
que, se não forem interrompidos em um período adequado, 
podem ocasionar oclusopatias na dentição decídua e 
permanente.  O objetivo desse estudo foi analisar a 
importância da amamentação, bem como sua associação com 
o surgimento de hábitos bucais deletérios e a formação de 
oclusopatias na infância. A pesquisa bibliográfica foi realizada 
nas bases de dados eletrônicos: Pubmed, Scielo e BVS, no 
período de 2009 a 2019. Foram consultados 124 artigos e 11 
foram selecionados a partir de uma filtragem realizada 
utilizando os descritores Breast-feeding, Malocclusion e 
Sucking, bem como seus correspondentes em português. 
Após analise da bibliografia encontrada, verificou-se a relação 
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do período de amamentação com o surgimento de hábitos de 
sucção não nutritivos que podem promover, de acordo com a 
sua frequência e intensidade, oclusopatias na dentição 
permanente. Portanto é fundamental o conhecimento do 
cirurgião dentista sobre as consequências desses hábitos de 
sucção não nutritivos para poder diagnosticar e reduzir o 
desenvolvimento da má oclusão. 
Palavras-chave: Amamentação. Sucção. Má oclusão. 
 
INTRODUÇÃO 

 

A amamentação natural é considerada como uma das 

principais práticas de promoção de saúde do mundo, 

oferecendo vantagens tanto para a mãe quanto para o recém 

nascido. O leite materno é considerado o melhor alimento para 

o bebê do ponto de vista nutricional, imunológico e 

psicossocial, exercendo assim um importante papel na 

redução da mortalidade infantil, de acordo com a Organização 

Mundial da Saúde (FREIRE et al., 2015). 

Desde o dia em que nascem, os bebês têm uma 

necessidade neural de sugar, satisfazendo suas necessidades 

nutricionais no seio da mãe. A sucção é um reflexo inato 

natural e importante para a sobrevivência do bebê e é 

considerado o primeiro padrão de comportamento exibido pelo 

recém-nascido, já observado na vida no intra uterina. Após a 

amamentação, quando os bebês sugam vigorosamente para 

extrair o leite, os instintos de fome e de sucção são satisfeitos. 

Se a necessidade de sugar não for satisfeita durante a 

amamentação, podem surgir hábitos de sucção não nutritiva 

(SNN), como o uso de chupeta ou a sucção dos dedos ou 

mesmo a reapiração bucal  (GOES et al., 2013). 
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O aleitamento materno satisfaz todas as necessidades 

do bebê durantes seus primeiros meses de vida, promove a 

saúde do sistema estomatognático, é um hábito estimulante 

ortopédico para o crescimento normal dos maxilares, propicia 

o correto estabelecimento da respiração nasal e auxilia no 

desenvolvimento normal de todo o complexo craniofacial. 

Apresenta ação positiva na prevenção da instalação e 

persistência dos hábitos deletérios bucais (FREIRE et al., 

2015). 

Os danos que podem ser causados com a instalação 

desses hábitos deletérios dependem da frequência, da 

intensidade e da duração do hábito. A criança que apresenta 

hábitos SNN prolongados apresenta geralmente diminuição da 

largura do arco maxilar, aumento do overjet, diminuição da 

sobremordida, mordida aberta anterior e mordida cruzada 

posterior (MAJORANA et al., 2015).  

A orientação sobre a importância do aleitamento 

materno para o desenvolvimento do bebê é de extrema 

importância para a saúde bucal, principalmente pelas 

consequências da presença dos hábitos de SNN nos dentes e 

na face. Por isso, há a necessidade de os profissionais da 

saúde, inclusive o cirurgião-dentista, incentivarem essa prática 

e salientar suas vantagens, promovendo saúde bucal do futuro 

bebê antes mesmo de seu nascimento e evidenciando o papel 

da prevenção que a amamentação natural tem na aquisição de 

hábitos de SNN. Dessa forma, o incentivo ao aleitamento 

materno é importante não só para evitar desvios na oclusão, 

mas, sobretudo, para a promoção da saúde (MOIMAZ et al., 

2013). 
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O objetivo desse trabalho foi analisar a importância da 

amamentação natural para o bebê, bem como sua associação 

com o surgimento de hábitos bucais deletérios e a 

consequente formação de oclusopatias. 

 

MATERIAIS E MÉTODO 

Este estudo se caracterizou por uma busca bibliográfica 

nas bases de dados eletrônicos: Pubmed, Scielo e BVS, no 

período de 2009 a 2019. Foram consultados 124 artigos e 11 

foram selecionados a partir de uma filtragem realizada 

utilizando os descritores Breast-feeding; Malocclusion e 

Sucking, bem como os seus correspondentes na língua 

portuguesa (Figura 1 e Tabela 2) Como critérios de inclusão, 

foram adotados artigos escritos em inglês e português que se 

enquadravam ao enfoque do trabalho. Dentre os critérios 

observados para escolha dos artigos foram: disponibilidade de 

texto integral do estudo e clareza na metodologia utilizada.  

 Foram excluídos da pesquisa os artigos que não 

apresentaram relevância sobre o tema trabalhado, 

indisponibilidade dos artigos completos, artigos em outros 

idiomas e falta de clareza nos métodos e resultados aplicados 

nos artigos 

 

 

 

 

 

Figura 1. Fluxograma da metodologia realizada 
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Fonte: elaborada pela autora, 2019. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
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 A amamentação fornece um efeito protetor para uma 

série de doenças e reduz o risco de mortalidade (causada 

principalmente por doenças infecciosas) em países de baixa e 

média renda. O aleitamento materno também oferece proteção 

contra doenças gastrointestinais e respiratórias, fato 

encontrado em países de alta renda. No entanto, todas essas 

evidências estão associadas ao efeito protetor do aleitamento 

materno exclusivo por até seis meses (PERES et al., 2015; 

HERMOLT et al., 2015). 

É essencial para o recém-nascido que a amamentação 

materna seja exclusiva até o sexto mês de vida e seja 

incentivada até os dois anos de idade, visto que existe uma 

forte correlação entre a presença de hábitos bucais prejudiciais 

e a amamentação insuficiente. A deglutição, a fonação e a 

respiração também podem ser afetadas quando a mamadeira 

é introduzida muito cedo na rotina do bebê. Do ponto de vista 

dentário, durante a sucção correta, os lábios e a língua 

assumem uma posição apropriada para o trabalho dos 

músculos orofaciais, importante para o crescimento correto da 

mandíbula e da maxila, promovendo adequada erupção e 

oclusão dentária (FREIRE et al., 2015).  

A Organização Mundial de Saúde (OMS) incentiva a 

prática do aleitamento materno devido a seus reconhecidos 

benefícios nutricional, imunológico, cognitivo, econômico e 

social e não recomenda o uso da chupeta, especialmente em 

crianças amamentadas naturalmente, para evitar a confusão 

de bicos e o desmame precoce (GOES et al., 2013). 

A amamentação tem sido citada como um dos fatores 

ambientais responsáveis pelo desenvolvimento correto das 

estruturas dentofaciais (CHEN et al., 2015). Sendo assim, 



ASSOCIAÇÃO ENTRE ALEITAMENTO MATERNO E FORMAÇÃO DE MÁS 

OCLUSÕES 

 

338 
 

Peres et al. (2015) verificaram no seu estudo que o efeito 

protetor do aleitamento materno exclusivo pode ser explicado 

como o resultado de vários mecanismos. Primeiro, as crianças 

que são amamentadas exclusivamente para um período mais 

longo são mais propensas a desenvolver o tônus muscular 

adequado do que aqueles que tenham sido expostos à 

mamadeira precocemente. Em segundo lugar, o formato 

correto de arco é mais facilmente alcançado quando a criança 

é amamentada, que por sua vez permite que a posição dos 

dentes erupcionem apropriadamente. 

Segundo Freire et al (2015), ao tratar da relação do 

tempo de amamentação na prevenção das oclusopatias, 

concluíram que a prevalência de hábitos de SNN foi alta, e o 

hábito de chupar a chupeta foi o mais prevalente no grupo de 

crianças que só tinham leite materno nos primeiros seis meses 

de vida. No grupo de crianças que recebiam aleitamento 

materno por um período superior a seis meses, a incidência do 

hábito da chupeta foi menor. 

Já Sum et al. (2015) que investigaram a relação da 

amamentação, verificaram que a amamentação exclusiva com 

a duração recomendada pela OMS também beneficia 

desenvolvimento dentário primário. E o desenvolvimento 

adequado dos músculos mastigatórios é estimulado pela 

sucção constante da mama, pois esta ação coloca grande 

demanda sobre a musculatura perioral, criando tônus muscular 

adequado que promove funcionamento oral correto. 

Hermont et al. (2015), concluíram em sua pesquisa que 

apesar da falta de evidências, parece que a maior duração da 

amamentação favorece oclusão normal. Longos períodos de 

amamentação diminuíram a ocorrência de mordida cruzada 
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posterior e mordida aberta, e a amamentação por mais de nove 

meses protege contra a mordida aberta em comparação com 

crianças amamentadas por menos de nove meses. 

No estudo piloto de Moimaz et al. (2013), como 

principais motivos de desmame precoce, foram apontados: 

falta de leite ou leite fraco; não aceitação da criança; 

necessidade de trabalho da mãe; filho estava com idade 

avançada para ser amamentado; doença da mãe ou da criança 

e gravidez da mãe. 

Hábitos bucais são definidos como resultado da 

repetição de um ato com determinado fim, tornando-se com o 

tempo resistente a mudanças. Geralmente, em um primeiro 

momento é consciente, no entanto com o costume adquirido 

pela repetição dos atos passa a ser inconsciente. (ANTUNES 

et al., 2015). 

Os hábitos de sucção dos bebês são descritos na 

literatura como sendo de dois tipos: não nutritivo e nutritivo. 

Chupar dedo, chupar polegar e chupar chupeta (manequim, 

edredom) são considerados hábitos de SNN. A amamentação 

e a mamadeira são consideradas hábitos de sucção nutritiva 

(FREIRE et al., 2015). 

O desmame precoce pode levar aos hábitos de SNN e 

a presença destes hábitos seria fator desencadeante de 

oclusopatias, tendo uma relação indireta entre aleitamento e 

oclusopatias. A amamentação natural previne a instalação de 

hábitos deletérios e, consequentemente, de oclusopatias. 

(MOIMAZ, et al., 2013). 

Os hábitos bucais deletérios estão fortemente 

associados com a presença de más oclusões, também 

denominadas de oclusopatias, e configuram-se como um 
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importante fator no desenvolvimento de alterações estruturais 

e funcionais do sistema estomatognático. Estas alterações 

podem afetar simultaneamente dentes, ossos, músculos e 

nervos, além de produzir problemas funcionais, estéticos ou 

esqueléticos nos dentes e/ou face (GOES et al., 2013). 

O esforço repetitivo constante promove o 

desenvolvimento correto dos músculos do sistema 

estomatognático, garantindo que a função oral correta seja 

estabelecida. Como resultado disso, a duração da 

amamentação natural tem um efeito positivo sobre a 

mobilidade das estruturas orofaciais. O desmame precoce 

pode levar a uma atividade muscular perioral insuficiente, o 

que pode provocar consequências negativas para a deglutição, 

fala e respiração, bem como a má oclusão (CHEN et al., 2015). 

Habitos de SNN como sucção digital e chupeta e 

distúrbios funcionais como respiração pela boca são fatores 

etiológicos intimamente ligados à má oclusão e para Goes et 

al (2013), o aleitamento materno promove um intenso trabalho 

da musculatura facial, influencia o desenvolvimento ósseo e 

muscular, gerando fadiga nos músculos, fazendo com que a 

criança satisfaça seu instinto de sugar e não necessite de uma 

SNN, ou seja, supre tanto a necessidade de sucção nutritiva 

como a não nutritiva e, por esta razão, a criança não recorre a 

estímulos artificiais de sucção, como a chupeta. 

 

Figura 2. Oclusopatias causadas por hábitos SNN: A e D – 

vista lateral de mordida aberta; B e C – vista frontal de mordida 

aberta. 
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Fonte: cedidas pela orientadora, 2019.  

 

Majorana et al. (2015), afirmam que hábitos de SNN são 

considerados normais em lactentes mas quando prolongados 

em crianças, têm sido associados com a diminuição da largura 

do arco maxilar, o aumento da sobressaliência, a diminuição 

de sobremordida, a mordida aberta anterior (Figura 2) e a 

mordida cruzada posterior. 

A B 

C D 
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Ao analisar má oclusão na dentição primária, a 

interação entre fatores genéticos e ambientais tem de ser 

considerado. Os fatores ambientais mais frequentemente 

relatados são alterações nos hábitos alimentares. Além disso, 

sabe-se que a atividade de sucção precoce pode influenciar o 

crescimento do complexo craniofacial. É importante ter em 

mente que as más oclusões têm efeitos negativos sobre a 

qualidade de vida, predominantemente nas dimensões de 

bem-estar social e emocional (HERMONT et al., 2015). 

O desenvolvimento correto de uma oclusão estável, 

funcional, e esteticamente aceitável é um componente integral 

de cuidados globais de saúde oral para todos os pacientes 

pediátricos. O diagnóstico precoce e tratamento de sucesso no 

desenvolvimento de má oclusão é crucial no desenvolvimento 

de harmonia oclusal e função estética e dento faciais. 

(MAJORANA et al, 2015). 

Segundo Sum et al., 2015, há evidências de que certos 

hábitos orais parafuncionais tem efeitos deletérios sobre o 

desenvolvimento do arco dental. Por exemplo, SNN 

prolongada, hábitos como uso de chupeta e sucção digital 

estão associados com mordida aberta anterior, sobremordida 

reduzida, overjet acentuado e mordida cruzada posterior. 

A mordida aberta anterior e a mordida cruzada posterior 

são os tipos de más oclusões mais comuns associadas ao 

prolongamento dos hábitos bucais deletérios. Hábitos de 

suficiente frequência, duração e intensidade podem ser 

associados com deformações dento-alveolares ou 

esqueléticas, tais como o aumento da trespasses horizontal e 

vertical reduzida, cruzada posterior, ou aumento da altura 

facial. A duração da força é mais importante do que a sua 
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magnitude; a pressão de repouso dos lábios, bochechas, e 

língua tem maior impacto na posição dos dentes, uma vez que 

estas forças são mantidas na maior parte do tempo 

(MAJORANA et al., 2015). 

O conhecimento acerca da prevalência e dos fatores 

associados à presença destes hábitos deletérios na população 

infantil podem se tornar, portanto, um importante meio para 

elaboração de medidas de prevenção, já que se constituem 

como um dos principais fatores etiológicos da má oclusão 

(GOES, et al, 2013). 

É importante enfatizar que a Odontologia atualmente 

está voltada a atuar preventivamente desde a vida intrauterina 

por meio de orientações às gestantes para a sua saúde bucal 

e geral, e dessa forma agir preventiva e positivamente na 

saúde bucal de seus filhos (MOIMAZ et al., 2013). 

Muitas mães não tem conhecimento da influência da 

amamentação natural sobre os hábitos bucais e a oclusão na 

dentição decídua. Da mesma forma, é importante o cirurgião 

dentista ter conhecimento dos tipos de maloclusões causados 

pela falta da amamentação natural, para conscientizar o 

responsável e realizar o diagnóstico precoce e atuar com 

medidas preventivas, evitando que ocorram com o tempo, 

problemas difíceis de serem solucionados (ANTUNES et al., 

2015). 

Dessa forma, aspectos referentes à prevenção de 

hábitos bucais deletérios, principalmente sucção digital e uso 

de chupeta, devem ser considerados de forma mais enfática 

nas práticas e políticas de saúde já existentes, tanto nos 

trabalhos e cursos de promoção e incentivo ao aleitamento 

materno, especialmente para gestantes, como em medidas 
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educativas, realizadas em unidades de educação e de saúde 

com pais e profissionais (GOES et al., 2013). 

Dentistas têm a responsabilidade de reconhecer e 

diagnosticar anomalias na dentição em desenvolvimento. 

Como a maioria dos fatores etiológicos das maloclusões é de 

origem genética e, portanto, não pode ser evitado, fatores 

etiológicos ambientais podem ser o foco de atenção. Neste 

contexto, a intercepção precoce de hábitos orais pode estar 

integrada na prevenção de distúrbios de oclusão (MAJORANA 

et al., 2015). 

Além disso, os profissionais devem estar conscientes 

das possíveis consequências de hábitos não nutritivos, para 

que eles possam diagnosticar e monitorar suas sequelas, e, 

assim, reduzir o desenvolvimento de má oclusão (COSTA et 

al., 2018). 

         Face ao exposto, é importante que os profissionais 

forneçam orientações aos seus pacientes em termos de 

hábitos de SNN, para que eles não se transformem em fatores 

que desencadeiam alterações no desenvolvimento e 

crescimento das estruturas que compõem o sistema 

estomatognático. É claro que o cirurgião- dentista, como 

profissional de saúde, deve ser capaz de educar as mães 

sobre a importância do aleitamento materno exclusivo até seis 

meses de idade do bebê, a fim de beneficiar o desenvolvimento 

da saúde da criança recém-nascida, evitando assim os maus 

hábitos bucais e a instalação de futuras oclusopatias (Freire et 

al., 2015). 

         Sob tal perspectiva, torna-se fundamental o 

desenvolvimento de políticas públicas voltadas para a inclusão 

do tratamento ortodôntico entre os procedimentos de saúde 
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bucal, uma vez que as oclusopatias podem causar problemas 

funcionais, dificuldades com a mastigação, deglutição, fala, 

distúrbios da articulação têmporo-mandibular, suscetibilidade 

maior ao trauma, à doença periodontal, à cárie e discriminação 

por causa da aparência facial (estética); interferindo assim 

negativamente na qualidade de vida, prejudicando a interação 

social e o bem-estar psicológico dos indivíduos afetados, 

conforme bem explicitam Antunes et al. (2015). 

 

Tabela 01: Resultados dos artigos utilizados 

Autor Ano Objetivos Conclusões 

 

Antun

es et 

al. 

 

201

5 

Avaliar a relação das 

formas de 

aleitamento com 

hábitos bucais 

deletérios e seu 

efeito sobre a 

oclusão na dentição 

decídua. 

Aleitamento artificial 

está associado ao 

hábito de sucção de 

chupeta, sucção digital 

e maloclusões, 

destacando-se a 

mordida aberta anterior, 

mordida cruzada 

posterior e 

sobressaliência 

acentuada.  

 

Costa 

et al. 

 

201

8 

Avaliar a influência 

do aleitamento e uso 

de chupeta no 

estado oclusal de 

pré-escolares. 

O uso de chupeta pode 

modificar a relação 

entre a amamentação e 

status oclusal. 

 

Chen 

et al. 

 

201

5 

Avaliar os efeitos da 

amamentação, 

garrafa-alimentação 

A duração da 

amamentação esteve 

associada com a 
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e hábitos SNN nas 

características de 

oclusão dos 

dentição primária 

em três - crianças de 

6 anos de idade. 

prevalência de mordida 

cruzada posterior, sem 

espaço superior na 

dentição decídua e 

desenvolvimento de 

hábito de sucção 

chupeta. As crianças 

que tinham um hábito de 

sucção digital eram 

mais propensas a 

desenvolver mordida 

aberta. 

 

Freire 

et al. 

 

201

5 

Analisar a 

associação do 

tempo de 

aleitamento materno 

na instalação de 

hábitos de SNN em 

crianças atendidas 

na Bebê Clínica da 

Faculdade de 

Odontologia de 

Araçatuba da 

Universidade Júlio 

de Mesquita. 

Houve associação entre 

o período de 

amamentação natural e 

a aquisição de hábitos 

SNN. Hábito de chupar 

chupeta foi prevalente 

em bebês que só 

recebiam aleitamento 

materno nos primeiros 

seis meses de vida. 

Crianças amamentadas 

por apenas seis meses 

fizeram uso de biberão 

para complementar sua 

dieta, mostrando que 

mamadeiras ainda são 

usados com frequência. 



ASSOCIAÇÃO ENTRE ALEITAMENTO MATERNO E FORMAÇÃO DE MÁS 

OCLUSÕES 

 

347 
 

 

Goes 

et al. 

 

201

3 

Identificar a 

prevalência de 

hábitos de SNN em 

pré-escolares e 

verificar fatores 

associados a sua 

persistência. 

Alta prevalência de 

hábitos SNN (chupeta 

mais frequente). 

Aspectos associados ao 

padrão de aleitamento 

foram fatores 

explicativos à 

persistência de hábitos 

em pré-escolares e os 

aspectos psicossociais 

com poder de 

associação relevante. 

 

Hermo

nt et 

al. 

 

201

5 

Procurar evidências 

científicas: é a 

mamadeira 

associada com má 

oclusão na dentição 

decídua em 

comparação com 

crianças que são 

amamentadas? 

A maioria dos estudos 

avaliou hábitos de 

alimentação por meio de 

questionários e foi 

realizado um único 

exame. Três estudos 

observaram que a 

mamadeira foi 

significativamente 

associada com 

sobressaliência e 

mordida cruzada 

posterior.  

Lopes

- 

Freire 

et al. 

201

5 

Explorar a 

associação entre 

hábitos alimentares, 

hábitos de SNN e 

Não houve associação 

entre hábitos 

alimentares e má 

oclusão na dentição 

decídua nesta amostra 
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maloclusões na 

dentição decídua. 

de crianças. A 

amamentação 

exclusiva reduziu o risco 

de adquirir hábitos de 

SNN. 

 

 

Majora

na et 

al. 

 

 

201

5 

 

Observar os hábitos 

orais comuns que 

influenciam o 

crescimento 

dentofacial na 

infância e a sua 

gestão na dentição. 

 

A frequência, duração e 

intensidade do hábito 

devem ser avaliadas 

com a identificação de 

hábitos potencialmente 

prejudiciais feitas tão 

cedo quanto possível. 

Intervenção para levar à 

cessação hábito deve 

ser iniciada se indicado. 

 

Moima

z et al. 

 

201

3 

Verificar associação 

entre prática do 

aleitamento 

materno, aquisição 

de hábitos SNN e 

oclusopatias.  

O aleitamento materno, 

além de inúmeras 

vantagens, exerce papel 

preventivo na aquisição 

de hábitos de SNN e na 

prevalência de 

oclusopatias. 

 

Peres 

et al. 

 

201

5 

Observar o efeito 

distinto de 

aleitamento materno 

exclusivo e 

predominante na 

dentição decídua. 

A amamentação 

exclusiva até seis 

meses de idade pode 

prevenir doenças da 

infância e deve ser uma 

estratégia eficaz para 

prevenir a má oclusão. 



ASSOCIAÇÃO ENTRE ALEITAMENTO MATERNO E FORMAÇÃO DE MÁS 

OCLUSÕES 

 

349 
 

 

Sum 

et al. 

 

201

5 

Investigar a 

associação entre 

amamentação e o 

desenvolvimento da 

dentição decídua. 

A amamentação 

exclusiva para mais do 

que 6 meses é 

associada com o 

desenvolvimento 

primário da arcada 

dentária no segmento 

anterior e sagital na 

largura do arco 

horizontal na dentição 

primária, sendo assim 

recomendada.  

Fonte: elaborada pela autora, 2019. 

 

CONCLUSÕES  

 

De acordo com os resultados obtidos, pode-se afirmar 

que a amamentação exclusiva prolongada promove inúmeros 

benefícios para o lactante, dentre eles o estimulo do 

desenvolvimento harmonioso e saudável do sistema 

estomatognático do lactante, além de promover a diminuição 

da aquisição de hábitos de sucção não nutritivos, que caso não 

sejam eliminados em tempo adequado causam oclusopatias.  

Muitas mães não apresentam conhecimento adequado 

sobre a influencia da amamentação e sua relação como o 

desenvolvimento orofacial do filho levando a negligenciação 

quanto a eliminação dos hábitos de sucção não nutritivos das 

crianças. 

 Em virtude desse quadro, enfatiza-se a importância do 

cirurgião dentista no pré natal odontológico, no qual o 
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profissional pode orientar a mãe a respeito das relações entre 

o desmame precoce e a aquisição dos hábitos de sucção não 

nutritivos e da amamentação e desenvolvimento correto da 

face promovendo assim a diminuição da má oclusão e 

melhorando a  qualidade de vida.   
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RESUMO: A má oclusão de classe II se caracteriza por um 
relacionamento deficiente entre as arcadas dentárias, superior 
e inferior, consistindo em anomalias do crescimento e do 
desenvolvimento, afetando os músculos, os ossos maxilares, 
e ou a disposição dos dentes nos ossos alveolares, que pode 
apresentar origem dentoalveolar, esquelética ou combinação 
de ambas. Outrossim, a classe II apesar de não ser a mais 
frequente na população, representa a maioria dos pacientes 
que procuram por tratamento ortodôntico. Sua correção 
representa grande desafio para o profissional, devido as 
diferentes origens. O objetivo desse estudo foi avaliar 
cefalometricamente as alterações ântero-posteriores e 
verticais da maxila e da mandíbula em dois pacientes 
apresentando Classe II esquelética, tratados exclusivamente 
com aparelho extrabucal (AEB) de tração cervical, cujo seu 
encargo é restringir o crescimento anterior da maxila ou 
redirecionar o crescimento da face, sendo indicado 
predominantemente para casos com protrusão maxilar. 
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Ademais, a tração extrabucal pode ser alta (parietal), média 
(occipital) ou baixa (cervical), de acordo com a mudança em 
seu comprimento e direção do arco externo. Após um período 
de um ano, as avaliações cefalométricas demonstram um 
efeito ortopédico satisfatório do tratamento obtendo-se a 
diminuição da convexidade do Ponto A, profundidade maxilar, 
SNA e FMA evidenciando-se a restrição do crescimento 
maxilar e rotação anti-horária mandibular. 
Palavras-chave: Ortodontia Interceptativa. Maloclusão. 
Aparelho de Tração Extrabucal. 
 

INTRODUÇÃO 

 

Os problemas de oclusão dentária, denominados más 

oclusões, consistem em anomalias do crescimento e do 

desenvolvimento, afetando os músculos, os ossos maxilares, 

e ou a disposição dos dentes nos ossos alveolares. Esses 

distúrbios são resultantes da interação de variáveis 

relacionadas com a genética, comportamento e meio 

ambiente, incluindo estímulos positivos e nocivos presentes 

principalmente durante a formação e desenvolvimento do 

complexo oro-faciais na infância e na adolescencia 

(CHANDRA et al., 2015; YOUNG et al., 2016). 

 A publicação da classificação de má oclusão de Angle, 

em 1899, foi uma conquista importante no desenvolvimento da 

ortodontia, não apenas por classificar a maioria dos tipos de 

maloclusão, mas também por incluir a primeira definição clara 

e simples de oclusão normal da dentição natural (ROCHA, 

2017). 

 Denominada primeiramente por Angle (1899), a má 

oclusão classe II é caracterizada pelo primeiro molar inferior 
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em posição distal ao primeiro molar superior, ou seja, o suco 

mesiovestibular do primeiro molar inferior encontra-se 

distalizado em relação à cúspide mesiovestibular do primeiro 

molar superior. Essa classificação pode estar pode está 

associada a uma discrepância maxilomandibular dentária e/ou 

esquelética, tendo como etiologia protrusão maxilar, retrusão 

mandibular ou por ambos (ROCHA, 2017). 

 Pode ser ordenada em divisão 1a e divisão 2a, baseada 

na inclinação dos incisivos superiores. O padrão esquelético 

de Classe II e o ângulo interincisivo reduzido são as 

características mais predominantes na classe II divisão 1a, 

enquanto na divisão 2a observa-se ângulo interincisivo 

aumentado, além da presença de sobremordida profunda 

esquelética na sua grande maioria (BAE et al., 2017). 

 O planejamento ortodôntico é direcionado de acordo 

com a natureza da má oclusão. A classe II apesar de não ser 

a mais frequente na população, representa a maioria dos 

pacientes que procuram por tratamento ortodôntico. Sua 

correção representa grande desafio para o profissional, devido 

as diferentes origens (ARRUDA et al., 2017; BAYSAL; UYSAL, 

2014). 

 Diante da má relação esquelética indica-se a utilização 

de aparelhos ortopédicos com a finalidade de reposicionar e 

equilibrar a relação dos maxilares, produzindo alterações no 

esqueleto crânio facial, se apresentando como escolha viável 

de abordagem precoce, quando há indicação correta da 

mecânica a ser empregada possibilitando oclusão estável e 

equilibrada com o perfil facial satisfatório (BAYSAL; UYSAL, 

2014). 
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 Os mais utilizados como forma de tratamento para 

correção das displasias ântero-posteriores das bases ósseas 

presentes são os aparelhos extrabucais, evidenciando seus 

efeitos ortopédicos e ortodônticos, desviando o crescimento da 

maxila e liberando o crescimento da mandíbula. De 

preferência, atuando em pacientes durante a dentição mista, 

por se encontrarem em fase de crescimento e desenvolvimento 

craniofacial (BRITO et al., 2018). 

 O aparelho extrabucal restringe o crescimento anterior 

da maxila ou redireciona o crescimento da face, sendo indicado 

predominantemente para casos com protrusão maxilar. Tem 

dentre seus principais efeitos a distalização de molares, 

restrição do avanço maxilar e redução do overjet. A tração 

extrabucal pode ser alta (parietal), média (occipital) ou baixa 

(cervical), de acordo com a mudança em seu comprimento e 

direção do arco externo, causando alterações nas estruturas 

óssea e dentária (BRITO et al., 2018). 

 De acordo com Shimizu et al. (2004), a tração cervical 

direciona o crescimento maxilar e mandibular mais inferior e 

posteriormente, promovendo a retrusão do ponto A e a 

extrusão dos molares superiores, ocasionando um aumento na 

altura facial ântero-inferior e do ângulo do plano mandibular. 

Um crescimento efetivo da mandíbula (côndilo-pogônio) é 

esperado, tendo como consequência aumento da altura do 

ramo, e um posicionamento mais para anterior contribuindo 

para a redução do ângulo ANB e do overjet. 

 O objetivo desse trabalho foi relatar a correção maxilo-

mandibular de dois pacientes, com má oclusão de classe II 
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esquelética, através do uso do aparelho extrabucal de tração 

cervical. 

 

RELATO DO CASO  1 

 

 O paciente F. A. M., do gênero masculino, com 10 anos 

e 10 meses de idade, leucoderma, apresentou-se à clínica-

escola da Universidade Federal de Campina Grande, para 

avaliação na disciplina de clínica infantil II. Na análise facial, 

em norma frontal, verificou-se terços faciais simétricos e 

interposição labial com selamento forçado, e ao sorriso não há 

exposição gengival. Em norma lateral observou-se perfil facial 

convexo, ângulo nasolabial obtuso, uma boa linha queixo-

pescoço (Figura 1). Na análise dentária encontrava-se na fase 

de dentadura mista e com uma relação molar de Classe II, 

além de sobremordida acentuada (Figura 2). Na avaliação 

cefalométrica, observou-se que os incisivos inferiores 

vestibularizados e protruídos e a convexidade do ponto A está 

a 8 mm a frente do plano facial (N-Pog) (Figura 3 e tabela 1). 

O paciente foi diagnosticado como sendo Braquifacial, Padrão 

Facial II com relação de molares em Classe II de Angle. O 

planejamento consistiu na utilização de um aparelho 

extrabucal (AEB) de tração cervical, por um tempo aproximado 

de 14hs/dia, com 450 a 500 gramas de força, durante 12 

meses. 

 

Figura 1. Fotografias iniciais em norma frontal, perfil e sorriso. 
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Fonte: O autor. 

 

Figura 2. Fotografias intra-orais iniciais frontal, direita e 

esquerda. 

 
Fonte: O autor. 

Figura 3. Traçado Cefalométrico de Ricketts inicial. 
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Fonte: O autor. 

 

Tabela 1. Dados diagnósticos do paciente Classe II 

esquelético. 

 
Fatores Valor 

Protrusão do Incisivo Superior 8 mm 

Inclinação do Incisivo Superior 35 gr 

Protrusão do Incisivo Inferior 6 mm 

Inclinação do Incisivo Inferior 36 gr 

Convexidade do Ponto A 8 mm 

Profundidade da Maxila 85 gr 

Profundidade Facial 86 gr 

Fonte: O autor. 

 

 Os objetivos do tratamento da classe II esquelética com 

aparelho extrabucal com tração cervical foram melhorar a 

relação maxilo-mandibular, restringindo o crescimento maxilar 

e permitindo o crescimento mandibular ântero-posterior e 

vertical. 
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RESULTADOS 

 O tratamento foi iniciado buscando alcançar os objetivos 

acima descritos, inicialmente foi colocado as bandas com tubos 

triplo de Ricketts nos dentes 16 e 26 (1º Molares Superiores) e 

assim foi instalado o arco extraotral e o elástico cervical com 

fivela dupla, ambos da marca Morelli, com 450 gramas de força 

(Figura 4). Foi orientado quanto aos cuidados e ao uso do 

aparelho por, no mínimo, 14 horas seguidas. 

 

Figura 4. Fotografias no dia da instalação do AEB. 

 
Fonte: O autor. 

 

 As consultas subsequentes foram mensais, nas quais 

foram conferidas a força e a integridade do aparelho.  

 Após 1 ano de uso, foi pedido uma nova documentação 

para comparar os resultados e avaliar as mudanças (Figura 5, 

6, 7 e tabela 2). 
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Figura 5: Fotografias em norma frontal, perfil e sorriso após 1 

ano de uso do AEB. 

 
Fonte: O autor. 

 

Figura 6. Traçado Cefalométrico de Ricketts final. 

 
Fonte: O autor. 
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Figura 7. Sobreposição dos traçados (Ba-Na em CC) – Inicial 

(preto) e Final (vermelho). 

 
Fonte: O autor. 

 

Tabela 2. Comparação entre os dados iniciais e finais. 

 
Fatores Valores iniciais Valores finais 

Protrusão do Incisivo Superior 8 mm 7 mm 

Inclinação do Incisivo Superior 35 gr 29 gr 

Protrusão do Incisivo Inferior 6 mm 4 mm 

Inclinação do Incisivo Inferior 36 gr 26 gr 

Convexidade do Ponto A 8 mm 4 mm 

Profundidade da Maxila 85 gr 92 gr 

Profundidade Facial 86 gr 87 gr 

AFAI 37 gr 37 gr 

Ângulo Interincisal 107 gr 125 gr 

SNA 85 gr 83 gr 

SNB 78 gr 78 gr 

ANB 7 gr 5 gr 

FMA  25 gr 20 gr 

SN.Gn 63 gr 65  gr 

Fonte: O autor. 
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DISCUSSÃO 

 As alterações da maxila provocadas pelos efeitos deste 

protocolo de tratamento foram analisadas pelas medidas SNA 

e convexidade do ponto A. Houve diminuição do ângulo do 

SNA e da convexidade do ponto A. Na fase inicial, a maxila 

apresentou protrusão, que foi corrigida com o tratamento, por 

meio da restrição significante do deslocamento e 

desenvolvimento para anterior da maxila. Essas alterações 

encontradas na maxila são semelhantes às encontradas em 

diversos estudos prévios (CHACON et al., 2014; FARRE et al., 

2015; HENRIQUES, 2014; HENRIQUES et al., 2015; 

MALTAGLIATI et al., 2017; NEGRETE et al., 2017; 

PAPADOULOS; PEROVIĆ, 2016;  ZERVAS  et al., 2016). 

 O componente mandibular foi avaliado pela medida 

SNB, em que não houve alteração significante, mantendo 

levemente retruído, com deslocamento mínimo da mandíbula. 

Na fase inicial, ANB se apresentava ligeiramente aumentada, 

caracterizando uma relação maxilomandibular deficiente. O 

tratamento promoveu uma melhora da relação 

maxilomandibular com a diminuição do valor, resultado 

semelhante ao de outros estudos utilizando aparelho 

extrabucal (CHACON et al., 2014; HENRIQUES, 2014; 

MALTAGLIATI et al., 2017). Entretanto, a relação 

maxilomandibular ainda se apresentou deficiente, apesar da 

melhora obtida com tratamento. 

 O paciente apresentava inicialmente um padrão de 

crescimento (FMA) com tendência horizontal, não houve 

alteração significante com o tratamento, ou seja, ao final do 
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tratamento a tendência de crescimento para braquifacial desse 

paciente se manteve a mesma, apesar de ter diminuído o seu 

valor.  

 A altura facial ântero-inferior (AFAI) é uma excelente 

medida para avaliar o efeito do tratamento, esta, não sofreu 

alterações durante o crescimento normal e se manteve com o 

tratamento. Diferente do estudo de Werlang, Takemoto e Zeni 

(2015) em que o uso do aparelho extrabucal cervical causou 

um aumento significante da altura facial ântero-inferior, 

promovidos pela extrusão dos molares.  

 Houve pequenas mudanças com relação à inclinação e 

ao posicionamento ântero-posterior dos incisivos superiores 

durante o tratamento, observou-se uma leve retrusão, 

lingualização e extrusão dos mesmos. Os primeiros molares 

superiores praticamente mantiveram sua posição e houve uma 

leve extrusão com o tratamento, sendo esse resultado 

esperado, por ser efeito colateral da tração cervical. Esse efeito 

dentoalveolar dos molares superiores proporcionados pelo 

aparelho extrabucal foi semelhante ao resultado encontrado 

por Farret et al. (2015) ao avaliar os efeitos dentários e 

esqueléticos do aparelho extrabucal de tração combinada, 

associado ou não à expansão rápida da maxila. 

 Os incisivos inferiores apresentaram alterações com o 

tratamento com relação à inclinação e ao posicionamento 

ântero-posterior. Observou-se uma leve retrusão, mudança na 

inclinação (lingualização) e intrusão dos mesmos. E os 

primeiros molares inferiores não apresentaram alterações 

significativas, a não ser uma ligeira intrusão. O ângulo 

interincisal é a medida que avalia a distância entre as 
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superfícies dos Incisivos no plano oclusal, em que inicialmente 

obteve valores diminuidos indicando vestibularização dos 

incisivos, e após o tratamento obteve aumento significativo, 

melhorando a relação entre os incisivos superiores e inferiores, 

verticalizando os mesmos. É observado resultado semelhante 

no relato de Thiesen (2017) ao tratar um paciente que tambem 

apresentava uma má oclusão de Classe II, em fase de 

crescimento. 

 Ao avaliar as mudanças sagitais nas bases ósseas, a 

profundidade facial aumentou discretamente, que favoreceu a 

correção ântero-posterior dos maxilares. Assim como a 

profundidade da maxila também houve um aumento 

significante, devido à mecânica ortopédica, sendo normalizado 

a posição da maxila no sentido horizontal. 

 A medida SN-Gn conhecida como Eixo Y de 

crescimento, mostra a direção de crescimento da face. Obteve, 

após o tratamento, um aumento significativo melhorando o 

crescimento da mandíbula, porém esse valor se mantém 

abaixo do valor normal. Gomes et al. (2017) ao finalizar o 

tratamento do seu paciente, no intuito de corrigir a má oclusão 

de Classe II do mesmo, embora tenha obtido sucesso também 

obteve resultado de SN-Gn com valor abaixo do valor de 

normalidade. 

 

RELATO DO CASO 2 

 

 O paciente B. L. M. S., do gênero feminino, com 8 anos 

e 9 meses de idade, leucoderma, apresentou-se à clínica-

escola da Universidade Federal de Campina Grande, 
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encaminhada por profissional da Unidade Básica de Saúde da 

região com queixa de “não consegue fechar os lábios (os 

dentes ficam fora da boca)”. 

 Na análise facial, em norma frontal, verificaram-se 

terços faciais harmônicos e selamento labial passivo com 

vestibularização dos incisivos superiores. Com vista lateral 

observou-se perfil facial convexo, ângulo nasolabial 

aumentado, uma boa linha queixo-pescoço (Figura 8). Na 

análise dentária encontrava-se na fase de dentadura mista e 

com uma relação molar de Classe II, 1a divisão de Angle, com 

sobressaliência acentuada e diastema entre incisivos centrais 

superiores (Figura 9). 

 A avaliação cefalométrica, confirmou o padrão 

esquelético de Classe II, 1a divisão de Angle (Figura 10). 

Apresentando mordida aberta com de -1,17 mm e 

sobressaliência de 6,61mm, devido a protusão maxilar 

(convexidade do ponto A está a 6,31 mm a frente do plano 

facial N-Pog) (tabela 3). O paciente foi diagnosticado como 

sendo dolicofacial severo, Padrão Facial II com relação de 

molares em Classe II de Angle. 

 O planejamento consistiu na utilização de um aparelho 

extrabucal (AEB) de tração cervical, onde foram cimentados 

anéis nos primeiros molares permanentes superiores. A 

paciente foi instruída quanto ao protocolo de uso do aparelho 

proposto por Ricketts (1979), onde recomendou-se o seu uso 

por um tempo aproximado de 14hs/dia, com 450 a 500 gramas 

de força, durante 12 meses. 

 

Figura 8. Fotografias iniciais em norma frontal, perfil e sorriso. 
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Fonte: O autor. 

 

Figura 9. Fotografias intra-orais iniciais frontal, direita e 

esquerda. 

 
Fonte: O autor. 
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Figura 10. Traçado cefalométrico de Ricketts inicial. 

 
Fonte: O autor. 

 

Tabela 3. Dados diagnósticos da paciente Classe II 

esquelética. 
Fatores Valor 

Protrusão do Incisivo Superior 7,75 mm 

Inclinação do Incisivo Superior 42,80 gr 

Protrusão do Incisivo Inferior 1,10 mm 

Inclinação do Incisivo Inferior 27,04 gr 

Convexidade do Ponto A 6,31 mm 

Profundidade da Maxila 88,62 gr 

Profundidade Facial 80,97 gr 

Fonte: O autor. 

 

 Diante do diagnóstico, o plano de tratamento teve como 

objetivo o tratamento da classe II esquelética com aparelho 

extrabucal com tração cervical para melhorar a relação maxilo-
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mandibular, restringindo o crescimento maxilar e permitindo o 

crescimento mandibular ântero-posterior e vertical. 

 

RESULTADOS 

 O tratamento foi iniciado buscando alcançar os objetivos 

acima descritos. Foram cimentadas bandas que possuíam 

tubos triplos com slot para o AEB de diâmetros 0,045” nos 

dentes 16 e 26 (1o Molares Superiores) e instalado o AEB com 

o elástico de tração cervical ( fivela dupla), ambos da marca 

Morelli, aplicando-se uma força de 500 gramas. A paciente 

recebeu orientações quanto aos cuidados e ao uso do aparelho 

por, no mínimo, 14 horas por dia, principalmente no período 

noturno, momento de maior ação do hormônio de crescimento. 

O acompanhamento foi mensal e esta fase teve duração de 12 

meses, nas quais foram conferidas a força e a integridade do 

aparelho. Uma nova documentação foi solicitada após um ano 

de tratamento e os resultados comparados (Figura 11 e 12 e 

tabela 4). 

 

Figura 11. Fotografias em norma frontal, perfil e sorriso após 

1 ano de uso do AEB.  

 
Fonte: O autor. 
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Figura 12. Traçado cefalométrico de Ricketts final. 

 
Fonte: O autor. 

Tabela 4. Comparação entre os dados iniciais e finais. 

 
Fatores Valores iniciais Valores finais 

Protrusão do Incisivo Superior 7,75 mm 8,58 mm 

Inclinação do Incisivo Superior 42,80 gr 39,59 gr 

Protrusão do Incisivo Inferior 1,10 mm 1,46 mm 

Inclinação do Incisivo Inferior 27,04 gr 16,00 gr 

Convexidade do Ponto A 6,31 mm 2,79 mm 

Profundidade da Maxila 88,62 gr 84,94 gr 

Profundidade Facial 80,97 gr 81,71 gr 

AFAI 52,35 gr 50,64 gr 

Ângulo Interincisal 110,16 gr 124,42 gr 

SNA 78 gr 75 gr 

SNB 69 gr 71 gr 

ANB 9 gr 4 gr 

FMA  37 gr 35 gr 

SN.Gn 75 gr 75  gr 

Fonte: O autor. 
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DISCUSSÃO 

 O tratamento precoce da Classe II tem sido amplamente 

discutido entre os  pesquisadores,  visto  que  alguns estudos  

elucidam não  existir  diferenças  clínicas  quando  tratada  a  

má oclusão  na  primeira  infância  e  na  adolescência. 

Entretanto, vertentes preventivas defendem haver vantajosas 

implicâncias na realização do tratamento em período de 

crescimento. Visto a possibilidade de melhor direcionamento 

para o desenvolvimento mandibular do paciente. Além de, 

assim, garantir melhores prognósticos (DIBIASE; SANDLER, 

2017). 

Um dos aspectos principais para correção da má 

oclusão classe II esquelética, institui a utilização de aparelhos 

ortopédicos funcionais que direcianam o tratamento para a 

alteração no relacionamento das bases ósseas (ARRUDA et 

al., 2017). 

 Através da análise cefalometrica será fornecido 

informações aos profissionais ortodontistas em seu campo de 

trabalho, dados a respeito da oclusão, da relação de bases 

ósseas da maxila e mandíbula – em sentido longitudinal - e da 

relação do posicionamento dos dentes (SELLA; URSI; SELLA, 

2019). 

 Com base no exposto, pode-se obseervar alterações no 

caso clínico abordado observando-se uma redução da 

convexidade do ponto A de 6,31mm para 2,79mm 

(normalidade de 2,00mm) e da medida de SNA, corrobando 

com o relato de Ritter e Rocha que ao realizarem um 

tratamento de um paciente Classe II também com aparelho 

ortopédico obtiveram redução desses valores, mostrando que 
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houve efeitos sobre a maxila com este protocolo de tratamento, 

por meio de uma redução siginificante no crescimento da 

maxila. 

 De acordo com as medidas SNB pode-se observar que 

houve um aumento nestas medidas, evidenciando que com o 

tratamento, é possivel a liberção da mandibula para o seu 

direcionamento de crescimento normal, sem interferencia, o 

que corrobora com outros estudos da literatura (GARBIN; 

WAKAYAMA; TERUEL 2019; SIMÃO et al., 2017). 

O AEB de tração cervical é indicado para pacientes com 

perfil horizontal, pois possibilita uma extrusão dos molares e 

consequente aumento do valor de FMA. No entanto, no caso 

exposto, ao contrario do esperado, houve uma diminuição das 

mensuração do componente mandibular, ou seja, o AEB teve 

ação estritamente ortopédica direcionando a mandibula a 

crescer, contradizendo os outros estudos. Este resultado 

também foi encontrado por Thiesen (2017). 

 No início do tratamento o valor de ANB se apresentou 

aumentado, que caracteriza uma relação um mau 

relacionamento entre a maxila e a mandibula. Com o 

tratamento pode-se observar em que houve uma diminuição 

desse valor, caracterizando melhora nessa relação. Mesmo 

que esta ainda se apresente levemente deficiente. Podemos 

observar resultados semelhantes em outros estudos utilizando 

o mesmo protocolo de tratamento com AEB (RITTER; ROCHA, 

2016; THIESEN, 2017). 

 AFAI é uma medida que avalia a altura facial ântero-

inferior e é utilizada para avaliar o efeito do tratamento com 

AEB. No caso aqui descrito, observou-se que houve uma 
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diminuição nos valores. Discordando com Negrete et al. (2014) 

em que afirma que o AEB cervical causa um aumento da altura 

facial ântero-inferior, devido a extrusão dos molares. 

 Em relação à posição e inclinação dos incisivos 

superiores e inferiores as bases ósseas pode-se observar que 

houve aumento dos valores para a posição e diminuição para 

a inclinação, mostrando que houve uma lingualização dos 

incisivos e, apesar do posicionamento do incisivo superior está 

acima da norma padrão, o do incisivo inferior se aproximou do 

valor adequado.  

 Ao início do tratamento o ângulo interincisal obteve valor 

diminuído indicando que havia uma protusão dos incisivos, e 

após o período do tratamento obteve valores aumentados 

significativamente, se aproximando da norma padrão, 

indicando que houve uma melhora na relação entre os incisivos 

superiores e inferiores, verticalizando os mesmos. Esse 

resultado é similar ao que foi observado na pesquisa de 

Assunção (2014). 

 A profundidade facial é um ângulo formado pela 

intersecção do plano de Frankfurt com o plano facial, sua 

interpretação ajuda a determinar se a classe II esquelética é 

devida à mandibula. No caso abordado, incialmente o valor 

obtido mostrou estar abaixo da norma, evidenciando que havia 

uma deficiência mandibular, após o tratamento observou que 

houve um leve aumento do valor, devido à mecânica 

ortopédica, porém ainda não está dentro do valor adequado. A 

medida SN-Gn é uma resultante vetorial de crescimento 

mandibular que indica qual determinado tipo facial e a 
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tendência de crescimento. Após o tratamento, não houve 

mudança nos valores, neste caso. 

 

CONCLUSÃO 

 

 O AEB de tração cervical, permitiu a restrição do 

crescimento maxilar com diminuição da convexidade do Ponto 

A, profundidade maxilar e da medida SNA. Houve alterações 

no relacionamento das bases apicais com a redução do ANB 

melhorando significativamente o perfil.  

 A força ortopédica promovida pelo AEB cervical 

apresentou efeitos positivos nem relação aos padrões de 

crescimento facial tanto em pacientes barquifaciais, quanto em 

dolicofaciais, apresentando diminuição do FMA e promovendo 

rotação anti-horária da mandíbula.  
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RESUMO: Hábitos bucais deletérios são ações sequenciadas 
que acontecem de forma automática e inconsciente e tem 
etiologia multifatorial. Tem como consequência a possível 
instalação de más oclusões, podendo, assim, afetar o 
crescimento e desenvolvimento do sistema estomatognático 
da criança. Podem ser divididos em não nutritivos (sucção de 
dedos ou de chupeta) e em funcionais (deglutição atípica, 
interposição de língua e respiração bucal). Tanto os hábitos 
bucais deletérios quanto as más oclusões podem ser 
geradores de baixa Qualidade de Vida na criança, na medida 
em que a influenciam emocional e funcionalmente. Foi 
realizada uma pesquisa bibliográfica na base de dados Medical 
Publications (PubMed) e Scientific Eletronic Library Online 
(SciELO) no período de 2015 a 2019, com os seguintes 
descritores: hábitos bucais, qualidade de vida e ortodontia, e 
seus correspondentes na língua inglesa, de modo que um total 
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de 16 artigos foram incluídos. A Qualidade de Vida como sendo 
o sentimento de bem-estar gerado pela satisfação ou pela 
insatisfação com situações da própria vida importantes para 
determinado indivíduo ainda é pouco investigada em crianças. 
Controlar e tratar de forma multidisciplinar (odontopediatra, 
ortodontista, fonoaudiólogo e psicólogo) os hábitos bucais 
deletérios e suas consequências é de fundamental importância 
para o desenvolvimento da criança, não somente funcional, 
mas também emocionalmente. 
Palavras-chave: Transtornos dos Hábitos. Quallidade de 
Vida. Criança. 
 
INTRODUÇÃO 

 

Hábitos são sequências de ações que acontecem de 

forma repetida, automática e inconscientemente, que se 

tornam extremamente fixos e frequentes. De acordo com a 

Universidade de Duke, os hábitos compõem 40% da nossa 

rotina diária. Quando tais hábitos ocorrem na cavidade bucal e 

de forma deletéria, podem vir a resultar em alterações nos 

tecidos musculares, nos dentários e/ou nos ósseos, bem como 

no padrão de crescimento da criança (WALDOLATO et al., 

2015; GISFREDE et al., 2016). 

Os hábitos deletérios possuem etiologia multifatorial, 

complexa e, quiçá, ainda inconclusiva. Podem ser devidos a 

questões psicológicas e comportamentais, mas há estudos 

que os ligam também à ansiedade. Por outro lado, as grandes 

consequências dos hábitos deletérios são a instalação de 

maloclusões, porém há que se levar em consideração o padrão 

de crescimento facial da criança, bem como fatores inerentes 

ao próprio hábito, como intensidade, frequência e período de 

tempo (SILVA et al., 2019; SOARES-SILVA et al., 2019). 
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Pode-se dividir os hábitos bucais deletérios em hábitos 

não nutritivos (advindos do hábito nutritivo de sucção do leite 

materno, que sáo os hábitos de sucção de chupeta e de dedos) 

e em hábitos funcionais (derivados das funções normais de 

deglutição e respiração, que são os hábitos de deglutição 

atípica, interposição de língua e respiração bucal) (SILVA et 

al., 2019). 

Ponderam Gisfrede et al. (2016) que os hábitos bucais 

deletérios quando presentes até os três anos de idade da 

criança, há possibilidade de acontecer autocorreção tanto para 

que a cessacção do hábito quanto para a má oclusão recém 

instalada. Tais hábitos bucais deletérior são considerados 

como uma das possíveis causas para a instalação de más 

oclusões dentárias, juntamente como fatores genéticos e 

ambientais. E isto porque o sistema estomatognático tem seu 

desenvolvimento estimulado por atividades funcionais como a 

respiração, a mastigação e a sucção (PAOLANTONIO et al., 

2019). 

Sendo os hábitos bucais deletérios um dos fatores 

etiológicos das más oclusões, e sendo estas causadoras de 

impacto na Qualidade de Vida – influenciando desde seu 

rendimento escolar, saúde geral, bem como sua felicidade 

como um todo, é de grande importância seu estudo 

(GISFREDE et al., 2016).  

O conceito de Qualidade de Vida se refere ao 

sentimento de bem-estar gerado pela satisfação ou pela 

insatisfação com situações da própria vida que são 

consideradas importantes para a pessoa. Desta forma, é de se 

observar que é um conceito totalmente subjetivo, e, portanto, 

de difícil mensuração, quantificação e estudo. Este conceito 
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tem aumentado de importância na Odontologia, pois a cada dia 

tem sido levado em consideração quando do planejamento e 

avaliação de sucesso nos tratamentos, bem como no que se 

refere a decisões governamentais em saúde pública, já que um 

dos pilares do serviço público é oferecer um serviço de 

qualidade para a população (VEDOVELLO et al., 2016). 

A saúde bucal é uma parte de considerável importância 

para a Qualidade de Vida, nas formas de domínios físico, social 

e psicológico. Expõem Carminatti et al. (2017) que a faixa 

etária nas crianças em que se inicia a observar a questão da 

Qualidade de vida é entre os cinco e seis anos, pois nesta fase 

começa a surgir a preocupação com a autoimagem e com 

outros aspectos. 

Vedovello et al. (2016) pontuam que grande parte dos 

estudos que investigam Qualidade de Vida são realizados em 

adultos, apesar de crianças já começarem a desenvolver o 

senso de auto percepção da própria aparência, e por isso a 

necessidade de tais estudos nesta idade. A Qualidade de Vida 

da criança pode influenciar em seu estilo de vida, pois a 

estética pode ser afetada, o que leva a prejuízos em sua 

interação social bem como em seu psicológico, sem falar nos 

prejuízos funcionais. 

Assim sendo, o objetivo desta revisão de literatura foi 

investigar os hábitos bucais deletérios (não nutritivos e 

funcionais) no que se refere à sua influência na Qualidade de 

Vida de crianças. 

 

MATERIAIS E MÉTODO 
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A pesquisa bibliográfica foi realizada na base de dados 

Medical Publications (PubMed) e Scientific Eletronic Library 

Online (SciELO) para que trabalhos que satisfizessem o 

objetivo desta revisão de literatura fossem identificados, no 

período de 2015 a 2019. Os descritores, extraídos da 

terminologia Descritores em Ciências de Saúde (DECs), 

utilizadas foram: “hábitos bucais”, “qualidade de vida” e 

“ortodontia”; bem como seus correspondentes na língua 

inglesa “oral habits”, “quality of ife” e “orthodontics”. Os artigos 

incluídos foram transversais, caso-controle, de coorte, série de 

casos e revisões sistemáticas e de literatura. 

Os artigos incluídos foram os que atenderam aos 

critérios de elegibilidade – resumo relacionado ao tema 

proposto e texto em língua inglesa ou em língua portuguesa. 

Primeiramente a seleção dos artigos foi realizada pela leitura 

do título e resumo. Dentre os pertinentes ao tema proposto, o 

conteúdo dos artigos foi lido e analisado integralmente, tendo 

suas informações importantes postas à parte. Desta forma, um 

total de 16 artigos foram finalmente incluídos nesta revisão de 

literatura. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Sendo os hábitos tidos como atos neuromusculares, 

verdadeiras ações automáticas, repetidas, frequentes e 

inconscientes, são formados por uma sequência de três 

etapas: há um estímulo ou uma “deixa” em que o cérebro entra 

em modo automático e indica qual hábito deve usar; segue-se 

uma rotina, que pode ser física, mental ou emocional; e, 

finalmente, há uma recompensa que ajuda o cérebro a saber 
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se vale a pena memorizar este ciclo específico para o futuro 

(WALDOLATO et al., 2015;  PEREIRA, OLIVEIRA e 

CARDOSO, 2017). 

Assim sendo, o comportamente fixado na memória pela 

repetição, a mera presença da “deixa” se torna suficiente para 

que o automatismo do hábito se revele, na maioria das vezes 

sem intenção alguma do indivíduo em realiza-lo. Pensando 

assim, os hábitos estão presentes na vida desde o levantar e 

escovar os dentes até o escovar os dentes antes de deitar para 

dormir, perpassando por todo um dia de rotinas pré 

estabelecidas, como por exemplo, o hábito de se alimentar 

(CRISTO e GÛNTHER, 2016). 

O hábito na cavidade bucal segue o mesmo padrão, de 

forma que vai se instalar por ser agradável (“deixa”) e 

proporcionar satisfação à criança (recompensa) – e com a 

repetição se tornará automático e inconsciente. As 

consequências de um hábito dependerão da frequência, da 

intensidade e da sua duração; bem como do tipo de 

crescimento facial da criança (GISFREDE et al., 2016; SOUZA 

et al., 2017). Tornar-se-á um hábito deletério na medida em 

que não contribua para o desenvolvimento equilibrado do 

sistema estomatognático e seja não fisiológico (OLIVEIRA et 

al., 2016). 

Pereira, Oliveira e Cardoso (2017) objetivaram em sua 

pesquisa verificar a presença de hábitos bucais deletérios e 

associar sua presença e manutenção com as estruturas e 

funções do sistema estomatognático em crianças até 12 anos 

de idade. Observaram que 19,6% das crianças tinham alguma 

alteração na fala e que 33,2% apresentaram algum tipo de má 

oclusão. Além disso, com relação aos hábitos deletérios, 
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22,9% respiravam pela boca. Houve associação significativa 

entre o tempo de uso da chupeta e a presença de alterações 

na fala e na oclusão, bem como do hábito de sucção de dedo 

e a presença de alterações na fala, justificado pela 

necessidade de harmonia das estruturas do sistema 

estomatognático para que haja correta articulação das 

palavras. 

 

Figura 1: Classificação dos hábitos bucais deletérios 

 
Fonte: Adaptado de Gisfrede et al., 2016. 

 

O aleitamento materno é indicado, segundo a 

Organização Mundial da Saúde, de forma exclusiva nos 

primeiros seis meses do bebê e de forma complementar até os 

dois anos de idade – de grande importância para a nutrição, 

para o fortalecimento do sistema imunológico e também para 
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o correto desenvolvimento do sistema estomatognático. Além 

disso, a sucção do seio materno aumenta a possibilidade de a 

criança ser um respirador predominantemente nasal ao longo 

da vida, bem como evita o desenvolvimento de hábitos 

deletérios de sucção. Já o aleitamento artificial por mamadeira 

requer maior atenção, especialmente no que se refere à pega 

do bico pelo posicionamento da língua e pela deglutição,  à 

forma de extração do leite e à elasticidade do bico 

(WALDOLATO et al., 2015; GISFREDE et al., 2016; OLIVEIRA 

et al, 2016; LING et al., 2018). 

Souza et al. (2017) ainda se referem ao fato de o 

aleitamento por mamadeira fazer com que o bebê tenha pouco 

estímulo da musculatura motora oral, levando a possíveis 

consequências como flacidez dos músculos periorais e da 

língua, deformidade dos dentes e da face e disfunções 

respiratórias. Além do mais, como o bico da mamadeira 

permite um fluxo maior na saída do leite, de forma que o bebê 

se alimenta mais rápido – há satisfação alimentar, mas não 

emocional, o que pode ter como consequência não satisfação 

do instinto de sucção inerente ao bebê e início de um processo 

de sucção compensatório de dedos ou de chupeta (NAKAO et 

al., 2019; PAOLANTONIO et al, 2019). 

De grande importância é o conhecimento da gestante 

acerca da importância do aleitamento materno. Oliveira et al. 

(2016) objetivaram em sua pesquisa verificar o conhecimento 

das mães sobre a influência da amamentação natural no 

desenvolvimento de hábitos bucais deletérios. Da totalidade de 

mães pesquisadas, 92,5% disseram ter recebido informações 

sobre amamentação, porém apenas 39,3% das mães 

classificaram com ótimo ou bom as informações recebidas 
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sobre a relação da amamentação natural com o 

desenvolvimento de hábitos bucais deletérios. Esta é uma 

questão de saúde pública que denota valor para o bom 

crescimento e desenvolvimento da criança. 

 Até os três anos de idade, hábitos de sucção de dedos 

ou de chupeta podem ser uma maneira de suprir 

emocionalmente a criança. Até porque se sabe que o bebê tem 

um intuito inerente e natural à sucção (satisfeito plenamente 

pela sucção durante o aleitamento). Os pais devem estar 

atentos a este comportamento, pois, sabe-se que se removido 

o hábito em tempo oportuno, as possíveis más oclusões 

instaladas tem chance de serem revertidas espontaneamente 

(GISFREDE et al., 2016; PAOLANTONIO et al., 2019). 

Contudo, caso o hábito persista, a sucção não nutritiva 

colabora com diversas alterações tanto na dentição da criança 

como na musculatura perioral. A mais digna de nota é a 

formação de mordida aberta anterior, que difere de acordo com 

o tipo de sução: se de chupeta, é uma mordida aberta mais 

circular. Além do mais, a sução de dedo se torna pior devido à 

maior dificuldade de se parar com o hábito. De menor 

acontecimento mas não menos importantes podem ser citadas 

além da mordida aberta anterior: retrognatismo madibular, 

prognatismo maxilar, musculatura labial superior hipotônica e 

inferior hipertônica, atresia do palato (GISFREDE et al., 2016). 

O prolongamento de tempo com o hábito deletério de sucção 

pode acabar interferindo no desenvolvimento transversal da 

maxila, e a posição inferiorizada da língua pode promover 

expansão do arco inferior, resultando em mordida cruzada 

posterior (PAOLANTONIO et al., 2019). 
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A mordida aberta anterior é a presença de um trespasse 

vertical negativo entre as bordas incisais dos dentes anteriores 

superiores e inferiores (Figura 2). Tem comprometimento 

estético e funcional, sendo motivo de possibilidade de causa 

de baixa auto estima na criança, buylling e consequente 

diminuição na Qualidade de Vida. O componente psicológico é 

fortemente presente (NAKAO et al., 2016). 

 

Figura 2. Mordida aberta anterior decorrente de sucção de 

chupeta 

 
Fonte: Própria da autora. 

 

Saliente-se que a Qualidade de Vida relacionada à 

cavidade bucal tem também caráter subjetivo e multidisciplinar, 

já que envolve amplitude em seu conceito – características 

físicas, familiares e de lazer (CARMINATTI et al., 2017). 

Segundo Vedovello et al. (2016) o aumento do overjet, 

que pode advir de hábitos deletérios como sucção do dedos ou 

de chupeta, foi considerado como a condição que mais 

interfere na Qualidade de Vida, devido especialmente ao fato 

de que afeta a estética do sorriso, já que envolve a região 

anterior do arco dental. 

A B 
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Paolantonio et al. (2019) pesquisaram tendo como 

objetivo avaliar a associação entre hábitos de sucção e de 

respiração bucal com diferentes más oclusões em dentições 

decídua e mista, utilizando o índice Baby ROMA, que faz a 

gradação de más oclusão deste grau 1 (sem sinais de má 

oclusão) até grau 5 (presença de má formação facial ou 

síndromes). Encontraram uma prevalência de 38% de crianças 

com má oclusão de moderada a severa e 46% de crianças com 

sinais de má oclusão associada a hábito de respiração bucal. 

Isto mostra que hábitos deletérios podem ser considerados 

fatores de risco para a instalação de más oclusões, consluem 

os autores. 

Ling et al. (2018) investigaram a associação dos hábitos 

nutritivos e dos não nutritivos com o desenvolvimento da 

dentição decídua em 1114 crianças entre dois e cinco anos de 

idade. Corroboram estudos que mostram que o aleitamento 

materno é associado com chances reduzidas de 

desenvolvimento de dentição decídua anormal e baixas 

chances da instalação de má oclusão de Classe II de Angle e 

de overjet acentuado. Um importante achado desta pesquisa 

foi a correlação entre hábitos de sucção não nutritivos: crianças 

que usaram chupeta diariamente tiveram grandes chances de 

desenvolver também o hábito de sucção de dedo. Crianças 

com hábito de sucção de dedo tiveram mais chances de 

desenvolver má oclusão de Classe II de Angle e crianças que 

tinha hábito de sucção de chupeta tiveram significantes 

chances de desenvolver mordida aberta anterior.  

A respiração nasal, tida como normal, promove o 

aumento da pressão dentro da cavidade bucal, e, juntamente 

com a musculatura da língua e dos lábios, mantém o sistema 
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estomatognático em equilíbrio e em harmonia, além de ser 

grande incentivador da não formação de maus hábitos 

(RIBEIRO PEREIRA, OLIVEIRA e CARDOSO, 2017). 

Sendo um hábito funcional, a respiração bucal é um 

padrão respiratório que possui classificação e características. 

Certas características como sonolência diurna, cefaleia, 

agitação noturna e alteracoes do comportamento podem afetar 

negativamente a Qualidade de Vida da criança, além de 

claramente influenciarem em seu rendimento escolar e 

convívio social (RIBEIRO et al, 2016). 

O respirador bucal pode ser classificado em três 

categorias: por obstrução (como adenoides hipertrofiadas), por 

anatomia (como nos casos de desvio de septo nasal) ou por 

hábito (remove-se a causa mas a criança já está acostumada 

a respirar pela boca). Neste último as alterações causadas 

dependem do tempo, da intensidade, da frequência (pode 

respirar alternando boca e nariz) e da predisposição do 

indivíduo (GISFREDE et al., 2016; LIMA et al., 2019; SOUZA 

et al., 2017). 

As principais más oclusões decorrentes da respiração 

bucal são a atresia maxilar  com palato ogival, Classe II de 

Angle, mordida cruzada posterior (devido à atresia maxilar), 

mordida aberta anterior e overjet acentuado (SOUZA et al., 

2017). 

As crianças que respiram pela boca tem a característica 

da “faces adenoideanas” (Figura 3): boca entreaberta, face 

alongada, protrusão dos dentes anteriores superiores, 

linguoversão de dentes anteriores inferiores, classe II de Angle, 

olhar distraído, olhos caídos, olheiras, narinas estreitas, sulcos 

genianos marcados e falta de tônus da musculatura perioral 
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(GISFREDE et al., 2016; NAKAO et al., 2016; SOUZA et al., 

2017; PAOLANTONIO et al., 2019). 

A qualidade do sono em crianças internadas com 

síndrome do respirador bucal foi pesquisada por Lima et al. 

(2019). Corroboram que a respiração bucal em crianças, 

quando acontece de forma crônica, pode causar alterações na 

face e na postura corporal, distúrbio no sono, déficit de 

atenção, problemas com alimentação, que, impreterivelmente 

acabam causando baixa na Qualidade de Vida.  

Carminatti et al. (2017) estudaram a influência que os 

hábitos bucais deletérios, especialmente os de sucção não 

nutritivos e a respiraçao bucal, tem na Qualidade de Vida de 

crianças de três a cinco anos de idade através de instrumentos 

validados. Da totalidade de sua amostra, 86% tinham algum 

tipo de hábito bucal deletério, e muitas tinham a combinação 

de dois ou mais hábitos. Dentr os hábitos, 49,5% faziam uso 

de chupeta, 11,8% faziam sucção digital e a respiração bucal 

estava presente em 30,1%. Observaram que o  impacto na 

Qualidade de Vida dessas crianças aumentou com a idade, 

especialmente no que se refere à autoimagem e interação 

social – isto mostra que à medida que a criança cresce e se 

desenvolve, mais vai tendo percepção do mundo à sua volta e 

de sua própria imagem. 

 

Figura 3. Faces adenoideanas 
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Fonte: Própria da autora. 

 

A deglutição é uma ação motora, automática e 

complexa que se inicia conscientemente – um conjunto de 

mecanismos motores conduz o conteúdo da cavidade bucal 

até o estômago (PEREIRA, OLIVEIRA e CARDOSO, 2017). 

Engolir corretamente é uma ação que tem várias atribuições 

para o correto crescimento e desenvolvimento do sistema 

estomatognático – a posição da língua no lugar correto leva a 

um equilíbrio muscular importante para a criança. Assim 

sendo, quando há a presença de uma deglutição fora do 

padrão normal, a língua se posiciona de forma mais anterior, 

causando problemas oclusais, sendo o mais comum a mordida 

aberta anterior (SOUZA et al., 2017). 

A interposição de língua e a deglutição atípica estão 

fortemente ligadas, de forma que muitas vezes é difícil 

perceber qual dos dois hábitos deletérios se instalou primeiro.  
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A interposição lingual pode ser considerada primária quando é 

o principal fator etiológico da mordida aberta instalada e é 

considerado secundário quando acompanha a condição de 

mordida aberta já existente e causada pelo hábito de sucção 

de chupeta ou de dedos (NAKAO et al., 2016). 

Silva et al. (2019) avaliaram em seu estudo a 

associação entre a presença de hábitos bucais deletérios com 

ansiedade e malocluões em crianças e adolescentes de 6 a 14 

anos de idade, tanto na dentição mista como na permanente. 

Dentre a amostra de 199 indivíduos, 71,4% possuíam algum 

hábito bucal deletério e 58,3%, alguma maloclusão – 

persistindo o hábito maior é a chance de uma má oclusão se 

desenvolver. Apesar destes números, a presença de 

ansiedade foi percebida em 19,6% da totalidade, e não houve 

associação entre os hábitos deletérios presentes e a 

ansiedade denotada. 

Soares-silva et al., 2019 objetivaram em seu estudo 

identificar a presença de hábitos bucais deletérios e sua 

associação com traços de ansiedade em crianças com 

possível bruxismo de três a 12 anos de idade por um período 

de um ano. Da totalidade, 48,1% tinham traços de ansiedade. 

Todavia, os hábitos bucais deletérios não tiveram associação 

com a presença ou ausência de ansiedade. A presença alta de 

traços de ansiedade nestas crianças denota presença de 

estresse, o que as leva a uma piora na Qualidade de vida. 

A presença de distúrbios do sono é um motivo de 

diminuição da Qualidade de Vida na criança, visto que pode 

leva-la a um baixo rendimento escolar, diminuição na atenção, 

além de cansaço ao longo do dia para desempenhar tarefas 

rotineiras, irritabilidade e perda de apetite. Baidas et al. (2019) 
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estudaram a prevalência e associação entre distúrbios do sono 

e más condições respiratórias, presente em 21% das crianças 

pesquisadas. 

O impacto na Qualidade de Vida em crianças no que 

concerne aos hábitos bucais deletérios pode se relacionar a 

diferentes domínios ou esferas. Por exemplo, o hábito de 

sucção de chupeta influencia o domínio da autoimagem e 

interação social, podendo ser um sinal de distúrbio psicológico 

(CARMINATTI et al., 2017). 

O tratamento para os hábitos bucais deletérios permite 

que a correção realizada da má oclusão instalada tenha 

estabilidade. A sua persistência é causa de recidiva pós 

tratamento ortodôntico, pois mesmo corrigida a má oclusão, 

contiuar-se-iam presentes os desequilíbrios funcionais e 

musculares (WALDOLATO et al., 2015). 

 

CONCLUSÕES  

 

 O controle e tratamento multidisciplinar dos hábitos 

bucais deletérios é de fundamental importância na 

manutenção do equilíbrio do sistema estomatognático, o que 

promove seu correto crescimento e desenvolvimento. O 

correto diagnóstico da presença de hábitos bucais deletérios, 

o mais cedo possível, é vital para que a correta abordagem 

seja realizada de forma eficaz e efetiva. 

 Apesar de maiores números de pesquisas em 

Qualidade de Vida serem realizados em adultos, faz-se 

importante que sejam também realizadas em crianças. É 

perceptível a influência que os hábitos bucais deletérios tem na 

sua Qualidade de Vida, incluenciando negativamente em seu 
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rendimento escolar, em sua capacidade de atenção, em sua 

irritabilidade e até em sua perda de apetite. 
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RESUMO: A mordida cruzada anterior, definida como a 
relação oclusal invertida dos dentes anteriores, apesar de não 
ser a má oclusão mais prevalente, necessita de cuidado 
especial devido ao seu forte comprometimento estético e 
funcional. Possui etiologia multifatorial, causada por fatores 
hereditários, congênitos, adquiridos, morfológicos, 
biomecânicos e ambientais, assim como pela presença de 
hábitos bucais deletérios. Além disso, não é passível de 
autocorreção necessitando de tratamento precoce logo após o 
seu diagnóstico. A mordida cruzada anterior pode ser 
classificada em dentária, funcional e esquelética. A correção 
da má oclusão de Classe III antes da dentadura mista tardia 
parece predispor alterações craniofaciais mais favoráveis. E 
seu tratamento ainda na dentição decídua pode tornar sua 
resolução menos complexa, evitando planejamentos mais 
invasivos na fase adulta como extrações dentárias e cirurgias 
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ortognáticas. O presente trabalho objetivou relatar o 
tratamento de classe III com cruzamento dentário anterior em 
uma paciente pediátrica, por meio da ortodontia interceptativa. 
O tratamento foi realizado em duas etapas. A primeira por meio 
de um aparelho encapsulado confeccionado em resina acrílica 
com expansão frontal e recorte entre os elementos 52 a 62 e, 
posteriormente, a utilização de um Plano Inclinado Fixo (PIF). 
A correção do cruzamento dentário anterior demonstrou a 
efetividade dos métodos utilizados.  
Palavras-chave: Má Oclusão. Mordida Cruzada anterior. 
Ortodontia interceptiva. 
 

INTRODUÇÃO 

 

A oclusão dentária é constituída pela junção da maxila, 

mandíbula, articula-ção temporomandibular, pelos músculos 

depressores e elevadores da mandíbula (CAMPOS, 2013). 

Encontrando-se no desenvolvimento dos dentes, os ossos e 

todo o sistema neuromuscular orofacial, os principais fatores 

que podem afetar a oclusão (SADAKYIO et al., 2004). 

Entende-se por má oclusão uma relação anormal dos 

dentes e o arco dentá-rio, que assumem um contato 

indesejável com os elementos do arco antagonista, a má 

oclusão é causada por uma interação de fatores hereditários, 

congênitos, adqui-ridos, morfológicos, biomecânicos e 

ambientais, de ordem geral ou local, assim co-mo pela 

presença de hábitos bucais deletérios (CAMPOS, 2013).  

O estudo dos principais fatores que caracterizam uma 

oclusão normal é de suma relevância para os ortodontistas. 

Três características têm que estar presentes para se ter uma 

oclusão normal: O total recobrimento do arco mandibular pelo 

arco maxilar, adequada relação sagital entre os dentes 
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posteriores, além de chave molar em classe I (cúspide mesio-

vestibular do 1º molar superior ocluindo com o sulco mesio-

vestibular do 1º molar inferior) e relações incisivas com 

trespasse positivo (ALMEIDA et al., 2011). 

Segundo Baume (1950) a superfície distal dos segundos 

molares decíduos serve de guia para a erupção dos primeiros 

molares permanentes, que podem estar em uma relação de 

topo a topo apresentando o plano reto, degrau mesial mandibu-

lar ou degrau distal mandibular. 

O plano terminal reto se caracteriza quando as faces 

distais dos segundos molares decíduos superiores e inferiores 

estão no mesmo plano vertical. O plano terminal com degrau 

mesial ocorre quando a face distal do segundo molar decíduo 

inferior encontra-se anteriormente posicionada à face distal do 

segundo molar decíduo superior. O plano terminal com degrau 

distal é encontrado quando a face distal do segundo molar 

decíduo superior oclui mesialmente à face distal do segundo 

molar de-cíduo inferior (BAUME, 1950). 

A mordida cruzada é considerada como a incapacidade 

dos dois arcos em ocluir normalmente no relacionamento 

lateral e/ou ântero-posterior, podendo ser causada por 

problemas localizados de posição dentária, de crescimento 

alveolar ou ainda devido à discrepância óssea entre maxila e 

mandíbula (JANSON, 2004). 

A prevalência da mordida cruzada anterior varia entre 

2,2% e 12%, de acordo com a idade, etnia, presença de 

hábitos deletérios e se a relação topo a topo estiver presente 

(THILANDER; MYRBERG, 1973; KESKI-NISULA et al., 2003; 

MONINI et al., 2010; NASCIMENTO; NORONHA, 2012). 

O tratamento ortodôntico precoce é respaudado por 

duas principais razões: a capacidade de impedir que os fatores 
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etiológicos se façam presentes, permitindo assim um novo 

direcionamento do crescimento normal e a capacidade de 

reduzir a severidade da má oclusão antes instalada, facilitando 

posterior tratamento na adolescência (MOYERS,1993). 

Contudo, o tratamento precoce e oportuno da má oclusão 

classe III envolve a remoção de todas as interferências 

oclusais que determinam patologicamente a projeção da 

mandíbula para frente (STADERINI; MEULI; GALLENZI, 

2019). 

As práticas clínicas da ortodontia interceptativa 

compreendem tratamentos precoces de baixa complexidade, 

desde que sejam embasados por diagnósticos específicos e 

precisos, proporcionado benefícios significativos no 

desenvolvimento, desta forma, prevenindo que más oclusões 

se instalem na dentição permanente (LOPESMONTEIRO; 

NOJIMA; NOJIMA, 2003). 

 Interceptar precocemente favorece uma resposta mais 

rápida e de forma eficiente, uma vez que as estruturas ósseas 

e neuromusculares estão em desenvolvimento. A falta de 

tratamento da mordida cruzada anterior precoce pode levar o 

desgaste anormal dos incisivos inferiores, recessões gengivais 

nos incisivos inferiores, além de alterar o desenvolvimento 

normal dos maxilares no sentido ântero-posterior 

(HERNÁNDEZ; PADILLA, 2011). Tornando-se essencial o 

tratamento desta má oclusão para que ocorra o 

desenvolvimento craniofacial de maneira adequada (SELMA et 

al., 2016). 

 O tratamento deve começar assim que seja 

diagnosticada a má oclusão, independente do tipo, para que o 

problema não se agrave trazendo dificuldades no tocante a sua 
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resolução e, ocasionalmente, evitar ou reduzir a necessidade 

de cirurgia ortognática (FILHO; CHAVES; BENVENGA, 2005).   

 Este estudo objetivou relatar o tratamento de classe III 

com cruzamento dentário anterior em uma paciente pediátrica, 

por meio da utilização de um aparelho encapsulado 

confeccionado de resina acrílica com expansor frontal e 

posterior utilização do plano inclinado fixo. 

 

RELATO DO CASO 

 

A paciente A.A.C., do gênero feminino, três anos e três 

meses de idade, acompanhada dos pais, procurou 

atendimento ortodôntico na Clínica Infantil de Odontologia da 

Universidade Federal de Campina Grande, Campus Patos-PB, 

sob queixa de estética comprometida (Figura 1) que, de acordo 

com o relato dos pais, “a mordida estava errada”.  

 

Figura 1. Fotografia extra-oral inicial, vista frontal. 

 
Fonte: Arquivo pessoal. 
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Durante a anamnese foi relatado que na família paterna 

havia casos diagnosticados de classe III e no exame clínico 

intra-oral da criança notou-se que apresentava mordida 

cruzada anterior na dentição decídua (Figura 2). Na análise 

facial de perfil da paciente observou-se face côncava (Figura 

3). 

 

Figura 2. Fotografia intra-oral inicial, vista frontal. 

 
Fonte: Arquivo pessoal. 

Figura 3. Perfil facial côncavo, vista lateral. 
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Fonte: Arquivo pessoal. 

 

Em seguida foram obtidos os modelos de gesso, tipo IV 

(Dentsply® Brasil), por meio da moldagem anatômica 

convencional realizada com moldeiras totais plásticas 

perfuradas (Maquira® Brasil) e alginato tipo II (Dencrigel® 

Brasil) (Figura 4). 

 

Figura 4. Modelos de gesso de trabalho. 

 
Fonte: Arquivo pessoal. 
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Após a obtenção do modelo de gesso, procedeu-se a 

confecção do aparelho por meio da aplicação de isolante (As-

fer® Brasil) em toda a área que receberia a resina acrílica, para 

facilitar a remoção do aparelho, evitando danos ao mesmo e/ou 

ao modelo de gesso. Utilizou-se a técnica padrão de 

acrilização, de incremento de pó e líquido. Após a acrilização 

do aparelho procedeu-se o acabamento e polimento. 

Devido a pouca idade da paciente e consequente falta 

de colaboração optou-se por um aparelho de ancoragem fixa. 

Considerando ser uma paciente em desenvolvimento e com 

fator hereditário envolvido, o objetivo do tratamento foi 

descruzar a mordida para que a maxila fosse liberada 

permitindo um crescimento e desenvolvi-mento harmônico 

entre as bases apicais. 

De acordo com as características descritas, optou-se 

pelo tratamento com expansão frontal maxilar, utilizando um 

aparelho encapsulado confeccionado de resina acrílica (Orto-

Class® Brasil) e monômero líquido (Vipflash® Brasil) com 

expansor unilateral 7mm direcionado para a região frontal 

(Figura 5). O aparelho expansor foi confeccionado por meio da 

técina de gotejamento, pó e líquido, para promover a melhor 

adaptação do mesmo. 
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Figura 5. Confecção do aparelho expansor em modelo de 

gesso.  

 
Fonte: Arquivo pessoal. 

 

O tratamento foi iniciado na sessão seguinte, com a 

adaptação e cimentação do aparelho maxilar com cimento de 

ionômero de vidro, vidrion C (SS White® Brasil) (Figura 6).  

A paciente e sua responsável foram instruídas quanto 

ao protocolo de uso do aparelho com ativação de ¼ de volta 

duas vezes por semana, além de recomendações sobre uma 

dieta mais pastosa e higiene bucal rigorosa após cada refeição. 

A cada ativação completa (4/4 de volta) a parte anterior 

recortada do aparelho provocava expansão da região de pré-

maxila em 0,8mm.  Após quatro meses de expansão maxilar 

foi observado o travamento do parafuso expansor, indicando 

total giro e conclusão. Desta forma o aparelho foi mantido 

dutante um mês como contenção, para consolidação da 

expansão maxilar. 
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Figura 6. Instalação do aparelho expansor fixo. Vista Frontal. 

 
Fonte: Arquivo pessoal. 

Após a remoção observou-se que ainda não havia 

ocorrido o total descruzamento da mordida, obtendo-se uma 

mordida em topo (Figura 7). Visto que apenas a expansão 

maxilar não foi suficiente para correção da mordia cruzada 

anterior, realizou-se nova moldagem para a confecção do 

Plano Inclinado Fixo (PIF) com intuito de corrigir a relação 

remanescente de topo a topo incisal.  

 

Figura 7. Fotografia intrabucal mostrando oclusão em topo 

após a expansão maxilar. 

 
Na seção seguinte foi realizada a instalação do aparelho 

PIF que foi cimentado com cimento ionômero de vidro Vidrion 

C (SS White® Brasil) (Figura 8). Nesta consulta foram 
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reforçadas as orientações de dieta pastosa e higienização 

rigorosa. Após 21 dias de uso o aparelho foi removido. 

Figura 8. Instalação do plano inclinado fixo. Vista frontal. 

 
Fonte: Arquivo pessoal. 

Observou-se que a mordida descruzou, entretanto 

houve a permanência de uma mordida em topo (Figura 9). 

Devido ao recesso das atividades da Clinica escola a paciente 

foi liberada e retornará para acompanhamento do caso. 

Figura 9. Remoção do Plano Inclinado Fixo. Vista Frontal. 
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RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

O conhecimento sobre a oclusão em dentição decídua 

dita como normal, é de fundamental importância para uma 

precisa detecção de alterações que venham a se tornar uma 

oclusopatia. Uma oclusão favorável na dentição decídua 

propiciará uma maior chance para que o indivíduo desenvolva 

uma oclusão normal na dentição mista e/ou dentição 

permanente subsequentes (CÂNDIDO et al., 2010). 

A mordida cruzada anterior implica tanto na estética 

como na função durante o desenvolvimento da dentição 

decídua, sendo fundamental o conhecimento dos 

odontopediatras e ortodontistas a fim de detectar, diagnosticar 

e interceptar precocemente.  

A correção precoce da má oclusão de Classe III 

permanece um desafio complexo, e, as abordagens 

interceptativas incluem aparelhos fixos, removíveis, aparelhos 

funcionais removíveis, mentoneira, máscara facial e sistemas 

de ancoragem esquelética (SEEHRA et a., 2011).  

 A classe III caracterizada por uma discrepância negativa 

ântero-posterior po-de apresentar repercussão estética, sendo 

este um dos principais fatores que levam o paciente a procurar 

tratamento ortodôntico (SOBRAL; HABIB; MATZENBCHER, 

2012).  

No caso clínico apresentado, o comprometimento 

estético foi sinalizado pelos pais precocemente, e motivo de 

procura por tratamento uma vez que, relataram apresentar 

outros casos na família com o mesmo padrão facial.  Esta 

queixa corrobora a literatura vigente onde as etiologias desta 

anomalia podem incluir uma combinação de fatores como a 

hereditariedade, perdas precoces de dentes decíduos ou a 
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retenção prolongada dos mesmos, traumatismos, hábitos 

deletérios, enfermidades, problemas respiratórios e má 

nutrição (MCNAMARA, 1987; TURLEY, 1988; TSAI, 2001; 

MORAES et al., 2008; RHODEN et al., 2012). 

Alguns estudos detectaram a presença da má oclusão 

classe III em crianças de 3 anos de idade corroborando o caso 

clínico relatado (EMMERICH et al., 2004; MORAIS et al., 

2016). 

 As más oclusões exigem conduta terapêutica 

interceptadora precoce, evitando assim a necessidade de 

tratamentos mais longos, dispendiosos e complexos em idade 

futura (SILVA FILHO et al., 2012). 

 O tratamento da má oclusão de classe III, quando iniciado 

nos primeiros anos de vida, é considerado como um método 

eficaz e barato se comparado a tratamentos realizados 

tardiamente. Existe uma enorme variedade de aparelhos que 

podem ser usados respeitando as particularidades de cada 

paciente, bem como da gravidade do seu problema 

(CAMPBELL, 1983; CÂNDIDO et al., 2010; YELAMPALLI; 

RACHALA, 2012).  

O aparelho expansor discutido neste trabalho foi 

idealizado e confeccionado a partir da necessidade de 

tratamento individual da paciente e das limitações 

comportamentais da mesma, advindas da sua idade precoce, 

sendo um aparelho fixo que possui relativa facilidade na 

técnica de confecção e baixo custo, possibilitando correções 

no cruzamento anterior da mordida de vários elementos 

dentários. 

O segundo aparelho utilizado, o PIF, é consagrado na 

literatura como um aparelho também simples, de rápida 

confecção e baixo custo, e só foi incorporado ao planejamento 
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do caso no segundo momento uma vez que sua indicação é o 

descruzamento de 1 ou 2 elementos dentários ou correção de 

relação de topo anterior (JIRGENSONE; LIEPA; ABELTINS, 

2008; FIGUEIREDO et al., 2014). 

 

CONCLUSÕES  

 

O tratamento ortodôntico proposto apresentou uma 

melhora considerável na mordida cruzada, atendendo a 

expectativa dos seus responsáveis, mostrando resultados 

satisfatórios quanto ao relacionamento entre as bases ósseas, 

estabelecendo assim melhorias no perfil facial da paciente.  

Diante do exposto, fica clara a importância do 

tratamento ortodôntico precoce ainda na dentição decídua, na 

tentativa de impedir que estas se instalem na dentição 

permanente.Visto que a mordida cruzada anterior, é um forte 

indicativo de má- oclusão classe III, que não possui 

autocorreção e se não tratada com prontidão pode ter 

repercussões esqueléticas severas. 
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RESUMO: A má Oclusão de classe III caracteriza-se pelo 
relacionamento ântero-posterior anormal entre a maxila e 
mandíbula. É caracterizada por uma discrepância dentária 
anteroposterior que pode ser decorrente de uma deficiência maxilar, 
de um excesso mandibular ou de uma combinação de ambos. O 
tratamento da Classe III depende de vários fatores como idade e fase 
de crescimento em que o paciente se encontra, estruturas 
anatômicas envolvidas, colaboração do paciente e fatores 
hereditários envolvidos. Este trabalho visa relatar, por meio de caso 
clínico, uma alternativa de tratamento, não cirúrgica, para a correção 
da má oclusão de Classe III em adulto, utilizando arcos inteligentes, 
arco base superior, arco de retração inferior e mecânica de elástico 
de classe III, no intuito de descruzar a mordida anterior e 
posteriormente corrigir a má oclusão, devolvendo estética, função e 
autoestima ao paciente. Os objetivos do tratamento ortodôntico 
foram alcançados com sucesso, com o descruzamento da mordida 
cruzada anterior e recuperação dos espaços para reabilitação 
protética posterior. Diante da complexidade do tratamento da má 
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oclusão de classe III em adultos, o uso dos arcos inteligentes com 
mecânica segmentada e associados ao uso de elásticos 
intermaxilares, mostrou-se efetivo no descruzamento da mordida 
cruzada anterior, sendo portanto mais uma alternativa para ser 
usada em casos onde o paciente se mostra resistente ao tratamento 
cirúrgico. 
Palavras-chave: Ortodontia. Maloclusão. Arcos inteligentes. 

 

INTRODUÇÃO 

 

A má Oclusão de classe III caracteriza-se pelo 

relacionamento ântero-posterior anormal entre a maxila e 

mandíbula (FERREIRA et al., 2014). A característica 

determinante na Classe III de Angle é a mesioclusão do 1º 

molar permanente inferior. O perfil facial desses pacientes é 

predominantemente reto para côncavo e a musculatura está, 

em geral, desequilibrada. Os cruzamentos de mordida anterior 

ou posterior são sinais característicos desta maloclusão, seja 

este dentário, esquelético ou até mesmo funcional (ALMEIDA; 

ALMEIDA; CHANG, 2016; JUNIOR et al., 2018; PAVANI et al., 

2017; SILVA et al., 2017). 

A prevalência dessa má oclusão varia de acordo com a 

etnia, sendo mais encontrada em países asiáticos, como Japão 

e Coréia (CASTRO et al., 2015). No Brasil, é estimado que 3% 

da população Brasileira seja portadora de má oclusão de 

Classe III (DILIO et al., 2014), entretanto a literatura relata 

prevalência variando entre 2,9% e 15% (CASTRO et al., 2015; 

ROMERO et al., 2017; SANTOS JUNIOR et al., 2016; VILAIN 

et al., 2016; WOON; THIRUVENKATACHARI, 2017). 

A má oclusão de Classe III é caracterizada por uma 

discrepância dentária anteroposterior que pode ser decorrente 
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de uma deficiência maxilar, de um excesso mandibular ou de 

uma combinação de ambos (FERREIRA et al., 2014). Segundo 

Dilio et al. (2014), clinicamente, o paciente Classe III apresenta 

retrusão da área naso-maxilar e proeminência do terço inferior 

da face. O lábio inferior é geralmente protruído em relação ao 

lábio superior. O arco dentário superior é frequentemente muito 

mais estreito que o arco inferior, e os trespasses vertical e 

horizontal podem variar de reduzidos a invertidos. 

As más oclusões de classe III podem ser esqueléticas, 

dentárias ou ambas (DEROSI; GONÇALVES; MARIANI, 

2016). As esqueléticas e dentárias incluem problemas de 

crescimento, tamanho, forma e proporção dentro do complexo 

dentofacial. As más oclusões esqueléticas são, geralmente, 

consequência de hipertrofia mandibular (OLIVEIRA, 2017). 

Baseado na posição da maxila e da sua relação com o 

esqueleto craniofacial, Park e Baik em 2001 classificaram as 

más oclusões esqueléticas classe III em três tipos básicos: 1) 

verdadeiro prognatismo mandibular, onde a maxila é normal e 

a mandíbula é protruída; 2) pseudo prognatismo mandibular, 

quando a maxila é retruída e a mandíbula normal; 3) 

prognatismo mandibular severo, onde existe a combinação de 

maxila retruída e mandíbula protruída. 

O tratamento da classe III, depende de uma série de 

fatores, como a fase de crescimento em que o paciente se 

encontra, sua colaboração e a hereditariedade, mas 

principalmente, das estruturas anatômicas envolvidas nesta 

má oclusão. (CASTRO et al., 2015; FERREIRA et al., 2014). 

Há diversas opções de planos de tratamentos 

ortopédicos e ortodônticos para tratar a má oclusão de Classe 

III, incluindo aparelhos intra e extra oral como a máscara facial, 
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aparelho de Frankel, Bionator, retrator mandibular removível, 

corretor dupla peça, mentoneira, splints, elásticos de Classe III 

e ancoragem esquelética.  Em crianças, a terapia com 

expansão rápida da maxila associada à máscara facial (ERM 

+ MF) é o protocolo de tratamento ortopédico mais comum para 

a má oclusão de classe III. O tratamento compensatório de 

classe III pode ser aplicado em jovens e adultos, nos quais a 

cirurgia ortognática não está indicada ou não é escolha do 

paciente (DILIO et al., 2014). 

A severidade da maloclusão em adultos é um fator 

determinante para a opção terapêutica, podendo ser realizada 

por meio de tratamento orto-cirúrgico em casos moderados e 

severos, ou camuflagem ortodôntica em casos leves (MOURA; 

CRUZ, 2015). 

Embora muitos dos ortodontistas afirmem que em 

adultos a má oclusão de Classe III esquelética deva ser 

corrigida com uma combinação de ortodontia e cirurgia 

ortognática, o risco e os altos custos dessa combinação fazem 

com que os pacientes se neguem a realizar esse tipo de 

intervenção, sendo dessa forma o tratamento ortodôntico com 

compensações dentárias, uma opção única e viável para a 

correção da Classe III (FERREIRA et al., 2014).  

O diagnóstico adequado é indispensável para a decisão 

do tratamento, uma vez que pode ser observado o 

envolvimento de vários tecidos, tais como dentes, ossos e 

musculatura, que caracterizam respectivamente os tipos de 

classe III dentária, esquelética e funcional (PARK; BAIK, 2001). 

Este trabalho visa relatar, por meio de caso clínico, uma 

alternativa de tratamento, não cirúrgica, para a correção da má 

oclusão de Classe III em adulto, utilizando arcos inteligentes, 
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arco base superior, arco de retração inferior e mecânica de 

elástico III, no intuito de descruzar a mordida anterior e 

posteriormente corrigir a má oclusão, devolvendo estética, 

função e autoestima ao paciente. 

 

RELATO DE CASO 

 

Paciente W.B.L, 22 anos, sexo masculino, pardo, 

procurou a clínica da Funorte para tratamento, tendo como 

queixa principal a mordida cruzada anterior, ”mandíbula 

deslocada” que interferia no aspecto do seu perfil, deixando-o 

com o queixo bem proeminente. O paciente incomodava-se 

com a estética da face, não só com os dentes.  

Ao exame clínico extrabucal (Figuras 1), observou-se o 

Padrão III, com perfil reto tendendo a côncavo, presença de 

selamento labial passivo, ausência de sinais e sintomas de 

disfunção temporomandibular (DTM), terço inferior da face 

aumentado em relação ao terço médio, sulco nasogeniano 

pronunciado, assimetria facial, com desvio para o lado direito, 

projeção do zigomático pouco evidente, ângulo nasolabial reto. 

Ao exame clínico intra bucal (Figuras 2 e 3), constatou-

se mordida cruzada anterior, mordida cruzada posterior 

bilateral, ausência dos elementos 12, 22 e 23, elemento 63 

com retenção prolongada, desvio de linha média inferior de 

2mm para direita, curva de spee bastante acentuada, primeiros 

molares em Classe III de Angle, diastema interincisivos 

centrais superiores,não existia desvio funcional durante o 

fechamento bucal. 

 

Figura 1. Fotos extrabucais iniciais de perfil e frontal. 
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Fonte: O autor. 

 

Figura 2. Foto intrabucal lateral inicial direita (A) e esquerda 

(B).  

 

 
Fonte: O autor. 

 

 

 

 

Figura 3. Foto intrabucal frontal inicial. 

A B 
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Fonte: O autor. 

 

A Radiografia panorâmica (Figura 4) mostrava a 

agenesia dos incisivos laterais superiores (12, 22) e a presença 

de todos os demais dentes permanentes, sendo o canino 

superior direito permanente incluso e em posição desfavorável 

ao tracionamento, sendo dessa forma solicitada a exodontia, 

além de um canino superior (63) decíduo retido.  

 

Figura 4. Radiografia panorâmica inicial.  

 
Fonte: O autor. 
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Na telerradiografia e traçado cefalométrico (USP) 

(Figura 5), podemos observar a mordida cruzada anterior, o 

perfil ósseo e tegumentar Padrão III, relação deficiente das 

bases ósseas, SNA= 78°, SNB= 85°, ANB= -7°, incisivos 

superiores vestibularizado (27°), incisivos inferiores 

lingualizados (11°), predominância do padrão braquicefálico 

(FMA= 20°, NS.Gn=62°). 

 

Figura 5. Telerradiografia lateral inicial (A) e traçado 

cefalométrico padrão USP (B). 

 
Fonte: O autor. 

          

Diante do exame clínico e da análise dos exames 

complementares, foi proposto inicialmente, o protocolo de 

expansão rápida da maxila seguida de tração reversa da 

maxila, sendo utilizado um aparelho Hyrax com ganchos na 

altura dos primeiros pré molares superiores, para fixação dos 

A B 
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elásticos necessários ao uso da máscara facial de petit. Em 

março de 2016, foi instalado o Hyrax (Figura 6) e a máscara 

facial de petit, sendo o paciente orientado a fazer 8 dias de 

ativação do aparelho com 2/4 de volta pela manhã e 2/4 de 

volta à noite e uso da máscara todo o tempo que estivesse em 

casa, com elásticos provocando 500 g de força de cada lado. 

No mês seguinte, o paciente retornou e verificamos que não 

houve disjunção, apenas expansão dentária. Nesta ocasião, 

foram colados bráquetes (Figura 6) nos incisivos superiores, 

prescrição Capelozza Padrão III e tubos simples nos 

elementos 17 e 27, os elementos 16 e 26 possuíam tubos 

simples soldados nas bandas do Hyrax, e colocamos um arco 

base de Ricketts confeccionado com fio TMA 0.017”X0.025” no 

intuito de vestibularizá-los. No mês seguinte, Maio/2016, foi 

colado o aparelho fixo inferior e começado o alinhamento e 

nivelamento com o fio 0,012” NITI. Durante 6 meses o paciente 

usou a máscara facial de Petit, sem sucesso. 

 

Figura 6. Aparelho Hyrax instalado (A) e arco base de Ricketts 

superior (B). 

 

 
Fonte: O autor. 

 

A B 
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Em outubro de 2017, a mecânica contínua inferior foi 

substituída por um arco de retração (Figura 7) confeccionado 

com fio Elgiloy azul 0,016”X0,022”e associado ao uso de 

elástico de classe III (3/16 médio) 180 mg, e no mês seguinte 

o paciente chegou com a mordida descruzada. 

 

Figura 7. Arco base superior e arco de Retração inferior e 

elástico de classe III, mordida descruzada. 

 
Fonte: O autor. 

 

A mecânica de elásticos foi mantida por mais 2 meses, 

e em janeiro de 2017, o Hyrax foi removido, a colagem de 

acessórios dos elementos 14, 24, 16 e 26 foi realizada e a partir 

de então a mecânica com arcos contínuos superior e inferior 

foi continuada, afim de alinhar e nivelar os dentes. Foi 

solicitada a Exodontia do 23 incluso. O paciente ainda se 

encontra em tratamento, com dentes de estoque nos 

elementos 22 e 23 com fins estéticos (Figuras 8 e 9), ao final 

será encaminhado para reabilitação oral com colocação de 

implantes dos elementos ausentes e reanatomização do 13, 

que já foi previamente realizada, com fins estéticos. 
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Figura 8. Foto intrabucail lateral em finalização de tratamento 

direita (A) e esquerda (B). 

 
Fonte: O autor. 

 

Figura 9. Foto intrabucal frontal em finalização de tratamento. 

 
Fonte: O autor. 

 

Por tratar-se de um tratamento inter e multidisciplinar, 

pode-se obervar que os objetivos do tratamento ortodôntico 

foram alcançados com sucesso (Figura 13), com o 

descruzamento da mordida cruzada anterior e recuperação 

dos espaços para reabilitação protética posterior.  

 

Figura 10. Fotografias inicial e final do tratamento ortodôntico. 
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DISCUSSÃO 

 

 Várias são as possibilidades de tratamento para a Classe 

III segundo Castro et al. (2015), Silva et al. (2017) e Venturini 

et al. (2015), todavia, segundo eles, a maioria dos autores são 

unanimes em considerar a protração maxilar associada à 

expansão palatina rápida como a melhor terapia para os 

pacientes em fase de crescimento. Neste relato, o paciente, 

com 22 anos de idade, já havia passado da fase de 

crescimento puberal, não obtendo sucesso com o uso do 

protocolo de expansão rápida da maxila, associada à máscara 

facial de Petit, o que confirma a afirmação dos autores 

supracitados. 

 A terapia de tração reversa da maxila associada à 

mecânica intermaxilar empregada precocemente, resulta não 

só em correção do trespasse horizontal entre os arcos 

dentários, mas também numa melhora significativa no 

relacionamento sagital das bases ósseas e na estética  com os 

tecidos moles adjacentes (CASTRO et al., 2015).  

 Dilio et al. (2014), Castro et al. (2015) e Suassuana et al. 

(2018)  afirmam que há uma grande dificuldade entre os 

ortodontistas no tratamento das más oclusões esqueléticas de 

classe III, estas são difíceis de tratar somente por meios 
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ortodônticos intrabucais, sendo indicadas forças de tração 

reversa extrabucais desde as fases de dentição decídua e 

mista, visando evitar ou facilitar, na idade adulta, um 

procedimento cirúrgico para correção de uma displasia tão 

grave.  

 A má oclusão de classe III não se autocorrige, mas sim 

agrava-se ao longo do crescimento, o que justifica a 

intervenção precoce, visando benefícios como melhora nas 

relações das bases ósseas de maxila e mandíbula, melhora 

nas relações oclusais, faciais e psicossociais, além da 

possibilidade de eliminar ou simplificar uma segunda fase 

terapêutica, ou o tratamento cirúrgico, mesmo que esse não 

seja garantia do último. A identificação precoce dessa 

discrepância esquelética depende da observação minuciosa 

de uma série de características faciais, oclusais e 

cefalométricas que revelam forte tendência de classe III 

(RAMADAN; JUNIOR, 2018; WOON; THIRUVENKATACHARI, 

2017). 

 Ferreira et al. (2014) confrontam a prescrição de 

Capelozza, submetendo sua paciente a um tratamento com a 

técnica biofuncional, usando bráquetes com torque zero para 

incisivos superiores e acentuado torque vestibular, de 10 

graus, para os incisivos inferiores, e utilizando elásticos 

intermaxilares de classe III. Já no presente trabalho, foram 

utilizados bráquetes padrão III da prescrição Capelozza, no 

intuito de utilizar-se do torque embutido nos bráquetes (+14° 

nos incisivos superiores e -6°nos incisivos inferiores) como 

auxílio no descruzamento da mordida cruzada anterior.  

 Almeida et al. (2017) também utilizaram a técnica 

Biofuncional para o tratameto de paciente com má oclusão 
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Classe III, que já havia realizado tratamento ortodôntico e 

apresentava recidiva do caso, e obtiveram sucesso. A paciente 

em questão era braquifacial, apresentava selamento labial 

passivo, ½ classe III, subdivisão esquerda e mordida cruzada 

posterior unilateral direita, além de, desvio de linha média 

inferior. Houve sucesso do tratamento ortodôntico e correção 

da Classe III com 2 anos de tratamento ortodôntico utilizando 

a prescrição Biofuncional juntamente ao arco auxiliar de 

expansão.  

 Primo et al. (2010) concluíram em seu trabalho que o 

protocolo de disjunção rápida da maxila e protração da maxila 

com máscara facial de petit, seguido de ortodontia fixa com 

arco utilidade de avanço maxilar, conseguiu obter os 

resultados esperados em paciente em fase de crescimento, 

sendo o prognóstico do tratamento favorável, deixando o 

paciente com a estética desejada, mastigação favorável e uma 

estabilidade dos resultados obtidos. Da mesma maneira, o 

paciente exposto neste trabalho obteve bons resultados, 

atribuídos ao uso dos arcos inteligentes, arco base de avanço 

superior e arco de retração inferior, associado ao uso de 

elásticos intermaxilares de classe III, resultando no 

descruzamento da mordida anterior e numa melhor estética e 

função mastigatória do paciente. 

 Oliveira (2010) relatou um tratamento compensatório de 

classe III em paciente adulto de 36 anos, realizado de forma 

semelhante ao descrito no presente trabalho, com o uso de 

disjuntor do tipo Hyrax para realizar expansão e 

descruzamento posterior das arcadas e seguido da instalação 

de aparelhos fixos em ambas as arcadas, para alinhamento e 

nivelamento com arcos de 0,014” a 0,020” de aço inoxidáveis 
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e em seguida arco 0,019” x 0,025” para realizar aumento das 

inclinações axiais dos incisivos superiores e retroinclinações 

dos incisivos inferiores e finalização. Para a fase de 

descruzamento anterior da mordida, foi utilizado uso de 

mecânica de elásticos intermaxilares com direção de classe III, 

semelhante ao descrito nesse trabalho. O autor ressaltou que 

manipulação da mandíbula em RC com relação transversa de 

topo entre as arcadas, foi decisiva na correção molar, o que 

também foi observado nesse relato de caso. 

 Em crianças, o protocolo de tratamento com expansão 

rápida da maxila associada à máscara facial (ERM+MF) é o 

protocolo de tratamento padrão ouro, utilizando meios 

ortopédicos para a correção da má oclusão de Classe III (DILIO 

et al., 2014). Este mesmo autor ainda ressalta que a protração 

maxilar via mini placas de ancoragem, pode ser uma 

abordagem promissora no tratamento precoce de pacientes 

com retrusão maxilar grave ou mesmo com falta de dentes 

para ancoragem na máscara facial. Recomenda-se a 

expansão orto-cirúrgica em pacientes com idade acima de 16 

anos, que tenham finalizado seu período de crescimento, com 

discrepância transversa de maxila de 5mm ou mais ou quando 

a expansão ortodôntica não é mais cabível (TOLEDO et al., 

2019). 

 Segundo Valarelli et al. (2015), dependendo do grau da má 

oclusão de classe III, em pacientes adultos, haverá apenas 

duas possibilidade de tratamento: camuflagem ortodôntica 

com aparelhos fixos  e compensação dentária ou tratamento 

ortodôntico associado à cirurgia ortognática. No caso aqui 

relatado, foi escolhido a camuflagem ortodôntica como 

tratamento utilizando arcos segmentados da terapia 
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bioprogressiva de Ricketts para a correção da mordida cruzada 

anterior e recuperação dos espaços dos dentes 22 e 23, para 

reabilitação posterior.  

 

 

CONCLUSÕES  

 

Diante da complexidade do tratamento da má oclusão 

de classe III em adultos, o uso dos arcos inteligentes com 

mecânica segmentada e associados ao uso de elásticos 

intermaxilares, mostrou-se efetivo no descruzamento da 

mordida cruzada anterior, sendo portanto mais uma alternativa 

para ser usada em casos onde o paciente se mostra resistente 

ao tratamento cirúrgico e opta por um tratamento 

compensatório conservador, onde a classe III é camuflada, 

proporcionando estética, função e dessa forma uma melhor 

qualidade de vida ao paciente. 
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RESUMO: A mordida cruzada anterior é uma má oclusão 
caracterizada pela inversão do posicionamento dos incisivos, 
na qual os dentes superiores anteriores encontram-se 
lingualizados em relação aos inferiores. Dentre as 
modalidades de tratamento estão movimentos dentários com 
aparelhos simples e de baixo custo até movimentos que 
envolvem esqueleticamente  a maxila e a mandíbula. 
Baseados na importância do diagnóstico e na interceptação 
precoce da mordida cruzada anterior, este trabalho teve como 
objetivo relatar o tratamento em um paciente na fase de 
dentição mista com esta patologia. O presente trabalho relata 
o caso clínico de um paciente com 11 anos e 07 meses, 
apresentando mordida cruzada anterior, que procurou a clínica 
infantil da Universidade Federal de Campina Grande-PB, com 
queixa estética. O tratamento proposto foi aparelho plano 
inclinado fixo (PIF) confeccionado de forma direta. O PIF é um 
aparelho de baixo custo e tempo de uso de 15 a 21 dias e 
independe da cooperação do paciente, por se tratar de 
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aparelho fixo cimentado aos dentes envolvidos, com Ionômero 
de vidro. O PIF confeccionado de forma direta foi uma escolha 
acertiva para o caso apresentado, favorecendo o 
descruzamento do segmento dentário anterior em apenas 15 
dias, melhorando a autoestima do paciente e renovando a 
crença da mãe e do próprio paciente para seguirem com as 
próximas etapas da terapia ortodôntica. 
Palavras-chave: Má oclusão. Mordida Cruzada. Ortodontia 
Interceptativa. 
 
INTRODUÇÃO 

 

Alterações no crescimento e desenvolvimento 

craniofacial podem desencadear as más oclusões dentárias 

e/ou esqueléticas e são consideradas como problema de 

saúde pública, pois apresentam alta prevalência e podem 

prejudicar a qualidade de vida das pessoas, podendo gerar 

agravos de saúde pública (ANTUNES et al., 2015)  uma vez 

que essas alterações podem resultar em desvios estéticos, 

assim como distúrbios funcionais de oclusão, deglutição, 

mastigação, fonação e respiração. Podendo interferir, 

inclusive, na interação social e no bem-estar psicológico dos 

indivíduos (BELARDO, 2018). 

A mordida cruzada anterior (MCA) é caracterizada pelo 

posicionamento vestibulolingual anormal entre os incisivos 

superiores e inferiores, no qual, os dentes anteriores inferiores 

encontram-se por vestibular em relação aos dentes anteriores 

superiores (SOUZA, 2017). De acordo com a maneira como se 

apresenta clínica e radiograficamente, a MCA pode ser: 

dentária, funcional ou esquelética. Sua etiologia é multifatorial 

e diversificada assim como, o tipo de mordida cruzada e a 

frequência também aprsentam variaçõees nas diferentes 
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faixas etárias  (ALMEIDA; ALMEIDA; CHANG, 2016; JUNIOR 

et al., 2018; PAVANI et al., 2017).  

O tratamento interceptador da MCA deve ser realizado 

logo após a identificação da alteração, de modo que o 

tratamento precoce previna complicações funcionais, estéticas 

e esqueléticas. Além disso, tal tratamento depende do número 

de dentes envolvidos, fase de erupção dos dentes, 

características da oclusão, grau de severidade e colaboração 

do paciente (LAMONATO; PUERARI; BELLATO, 2016).  

As várias modalidades de tratamento usadas para 

corrigir a mordida cruzada anterior incluem o uso de esporões 

linguais, coroas de aço inoxidável invertidas, planos inclinados 

fixos, pistas de resina composta, bite tubos, quad-

hélice/hexahélices e aparelhos acrílicos removíveis que 

incorporam molas digitais (ALVES, 2018).  

A intervenção ortodôntica preventiva/interceptativa 

pode possibilitar a correção integral ou parcial da maloclusão, 

diminuindo a probabilidade de vir a ser necessário um 

tratamento ortodôntico corretivo posterior. Evitando-se assim, 

que a maloclusão se instale na dentição permanente e, 

consequentemente, favorecendo o crescimento harmônico 

entre as bases ósseas (CRUZ et al., 2019).  

O Plano Inclinado Fixo (PIF), foi descrito por Tarpley, em 

1957 como um aparelho que pode ser confeccionado em 

resina acrílica, que  é leve, de construção fácil e simples de 

remover após a cimentação. Atua como um plano guia anterior 

de 45o em relação ao longo eixo do dente, observando-se a 

desoclusão dos dentes posteriores, . Por se tratar de aparelho 

que fica cimentado aos dentes, ele é ativado durante a 
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mastigação e a deglutição do paciente, quando os dentes 

cruzados tocam o aparelho (FARIAS et al., 2017). 

Por apresentar um grande impacto estético-funcional, a 

MCA representa motivo frequente da procura dos pais por 

tratamento ortodôntico durante o estágio de desenvolvimento 

de uma criança, que pode ter sua qualidade de vida afetada 

pela má oclusão além de sobrer bullying na comunidade 

escolar. Sendo  esta, uma das principais responsabilidades do 

odontopediatra e/ou ortodontista na condução do 

desenvolvimento  da dentição a um estado de normalidade, 

considerando o estágio de crescimento orofacial e 

desenvolvimento (PAULA et al., 2017). Sabe-se que quanto 

mais tardio for o estágio de maturidade esquelética, mais 

complexo será o tratamento e menos previsível o prognóstico 

(TAVARES, 2016). 

 Baseados na importância do diagnóstico e na 

interceptação precoce da mordida cruzada anterior, este 

trabalho teve como objetivo relatar o tratamento em um 

paciente na fase de dentição mista com esta patologia, 

tratamento este, realizado na clínica escola de odontologia da 

Universidade Federal de Campina Grande (UFCG).  

 

RELATO DE CASO 

 

 O paciente P.H.C., do gênero masculino, 11 anos e 07 

meses de idade, compareceu à Clínica Escola de Odontologia 

da Universidade Federal de Campina Grande - Campus Patos-

PB, acompanhado de seus responsáveis, em busca de 

atendimento ortodôntico com queixa estética e que já se 

encontrava em tratamento ortodôntico há 2 anos (Figura 1) e 
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relatando como queixa principal "que não estava satisfeito com 

o atual tratamento, pois não via a correção dos dentes de cima 

com os de baixo”, segundo informações da responsável. O 

mesmo portava aparelho ortodôntico fixo, para correção de 

mordida cruzada anterior e ainda apresentava aumento em 

resina na região de molares, para favorecer o descruzamento. 

Na avaliação clínica intraoral (Figura 2) observou-se a 

persistência da mordida cruzada anterior dos elementos 11,12 

e 21 e intensa intrusão do setor molar, ocasionada pelo 

aumento em resina na oclusal dos primeiros molares, 

comparando a condição oclusal de 2 anos atrás (Figura 3, 4).           

Diante do insucesso da primeira intervenção, com aparelho 

fixo, sugeriu-se à mãe do paciente a remoção do mesmo. A 

resina oclusal sobre os molares inferiores também foi removida 

para favorecer a sua reerupção passiva. 

 O plano de tratamento proposto foi a introdução da 

ortodontia interceptativa com a utilização de um Plano 

Inclinado Fixo (PIF) que além de favorecer o descruzamento 

anterior, permitiria a extrusão do setor molar, corrigindo o 

trespasse vertical anterior. 

 Este aparelho foi confeccionado pela técnica direta em 

uma única sessão respeitando os parâmetros para sua 

construção, desoclusão posterior de 3mm e inclinação de 45º 

com plano oclusal na região do cruzamento dentário e sua 

utilização por no máximo 21 dias. 

 A técnica foi iniciada com a adaptação de um papel filme 

sobre os incisivos inferiores do paciente para isolamento dos 

mesmos.Figura 1. Aspecto inicial do sorriso. 
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Fonte: O autor. 

 

Figura 2. Aspecto do sorriso após 2 anos de tratamento. 

 
Fonte: O autor. 

 

Para a confecção do PIF foi realizada a técnica de acrilização 

em massa com resina acrílica (Orto-Class® Brasil) e 

monômero líquido (Vipflash® Brasil). Após a incorporação do 
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líquido junto ao pó, quando o mesmo chega na fase plástica, é 

importante que seja iniciado o manuseio para posteriormente 

levar à boca (Figura 5).  Após a manipulação da resina em pote 

paladon (Preven ®), esta foi posicionada e moldada na boca 

do paciente dando uma inclinação de aproximadamente 45º na 

região dos dentes a serem descruzados (Figura 6). Na fase 

térmica da resina acrílica foram realizados movimentos 

sucessivos de retirada e reposicionamento até sua completa 

polimerização.  
 

Figura 3. Avaliação clínica intraoral lateral esquerda e direita 

inicial.  

 
Fonte: O autor. 

 

Figura 4. Avaliação clínica intraoral lateral esquerda e direita 

após 2 anos de tratamento ortodôntico.  
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Figura 5. Acrilização em massa com resina acrílica (Orto-

Class® Brasil) e monômero líquido (Vipflash® Brasil)  e 

manuseio da incorporação do pó e líquido para posteriormente 

levar à boca (B). 

 
Fonte: O autor. 

 

Figura 6. Posicionamento do bloco de resina, já moldando na 

boca do paciente dando o formato do PIF com uma inclinação 

de aproximadamente 45º na região dos dentes a serem 

descruzados. 

 
Fonte: O autor. 

 

 Depois de finalizada a fase de acrilização, realizou-se a 

marcação das áreas limite com lápis grafite para o acabamento 

onde o plano inclinado foi totalmente ajustado e depois feito o 

polimento (Figura 7). 
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Figura 7. Marcação das áreas limite com lápis grafite, para 

realização dos acabamentos e polimento do PIF, com brocas 

de tungstênio. 

 
Fonte: O autor. 

 

 O PIF foi cimentado com cimento de ionômero de vidro 

vidrion C (SS White® Brasil) e o paciente foi orientado a 

retornar com 21 dias (Figura 8 e 9). 

 

Figura 8. Vista do PIF posicionado nos dentes inferiores, 

pronto para ser cimentado com ionômero de vidro. 

 
Fonte: O autor. 

Após a remoção do PIF observou-se o correto posicionamento 

dos dentes anteriores superiores e inferiores, com trespasse 

horizontal correto (Figura 10) e o descruzamento dos incisivos 
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anteriores e topo do incisivo lateral direito (elemento 12) 

comparados com o aspecto clínico quando o mesmo chegou a 

clínica escola de Odontologia da UFCG (Figura 11).  Observou-

se, também, uma correção por extrusão passiva dos molares 

inferiores e ajuste da dimensão vertical da oclusão. O paciente 

foi então encaminhado para a clínica de especialização em 

Ortodontia da região para dar continuidade ao tratamento com 

ortodontia corretiva. 

Figura 9. Vista Frontal do aparelho após 21 dias. 

 
Fonte: O autor. 

Figura 10. Aspecto clínico logo após a remoção do PIF. 

 
Fonte: O autor. 
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Figura 11. Comparação do aspecto clínico intrabucal da 

oclusão com a evolução da correção da mordida cruzada 

anterior com o aparelho PIF realizado na Clínica Escola de 

Odontologia da UFCG. 

 
Fonte: O autor. 

 

DISCUSSÃO 

 

No âmbito na saúde pública, a ortopedia e ortodontia, 

preventivos e interceptativos, em crianças e pré-escolares, faz 

parte de uma estratégia importante para o alcance da meta de 

promoção da autoestima e bem-estar psicológico, essenciais à 

saúde geral e integral da criança. A ausência de dentes, 

diastemas e más oclusões são motivos recorrentes de bullying 

em âmbito escolar. Nesta perspectiva, cabe ao cirurgião-

dentista, especialista em Ortodontia (ortodontista), atuar de 
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modo a auxiliar e monitorar o desenvolvimento da oclusão, o 

diagnóstico e o tratamento  (PAULIN et al., 2019). 

A MCA, caracterizada como uma má oclusão sagital, 

acomete cerca de 4 a 5% das crianças com dentição decídua 

e o tratamento interceptador deve ser realizado logo após a 

identificação da alteração, de modo que o tratamento precoce 

previne complicações funcionais, estéticas e esqueléticas 

(RAMIREZ-YÃNEZ, 2011). 

 Em geral, a maxila mantém uma relação retrógrada com 

a base do crânio e não se torna menos retrusiva com o tempo. 

Em contraste, a mandíbula sofre estímulo protrusivo mesmo na 

dentição decídua tardia e se torna paulatinamente mais 

projetada com o tempo, fazendo com que a discrepância entre 

o arco superior e o inferior se torne gradativamente mais 

severa. As compensações dentais em ambos os arcos tornam-

se cada vez mais evidentes à medida que o desenvolvimento 

avança, e os desequilíbrios esqueléticos e dentoalveolares 

subjacentes também se refletem no perfil dos tecidos moles 

(VADIAKAS; VIAZIS, 1992). 

 Por possuir um grande impacto estético-funcional 

representando motivo frequente da procura dos pais por 

tratamento ortodôntico durante o estágio de desenvolvimento 

de uma criança uma das principais responsabilidades do 

odontopediatra ou ortodontista é a condução da dentição a um 

estado de normalidade (PAULA et al., 2017). Sabe-se que 

quanto mais tardio for o estágio de maturidade esquelética, 

mais complexo será o tratamento (TAVARES, 2016).  

As características genéticas de cada paciente devem 

ser devidamente consideradas durante a anamnese e 

diagnóstico das más oclusões.. Identificar se a MCA é de 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Vadiakas%2520G%255BAuthor%255D&cauthor=true&cauthor_uid=1636634
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Viazis%2520AD%255BAuthor%255D&cauthor=true&cauthor_uid=1636634
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origem dentária ou esquelética influencia diretamente no plano 

de tratamento abordado e no prognóstico do caso (ARORA et 

al., 2016).  

Segundo Arora et al. (2016) a MCA dentária tem um 

melhor prognóstico do que a MCA esquelética.  Além disso, o 

tratamento da MCA pode ser mais fácil se for feito 

precocemente, caso não realizado pode se tornar difícil de 

corrigir, devido às distrofias da base óssea irreversíveis que 

podem ocasionar (GONZÁLEZ et al., 2016).  

 O caso reportado neste trabalho apresentou como 

principal queixa uma estética desagradável e a insatisfação 

com um tratamento ortodôntico que durava dois anos , até o 

momento ineficiente. Após a remoção do aparelho fixo do 

paciente foi observada uma falta de motivação por parte da 

mãe do menor em reiniciar uma nova proposta terapêutica 

assim, a escolha da terapia a ser seguida precisou ser objetiva 

e realizada com as características individuais do caso. A 

terapia eleita foi a confecção do PIF por atuar como um plano 

guia anterior para o descruzamento dos dentes (MELO et al., 

2017). Este foi confeccionado pela técnica direta, no intuito de 

agilizar o tratamento, e sua escolha foi incentivada pela 

presença de grande trespasse vertical anterior, dentição mista 

(PANÃO et al., 2019) e da necessidade de extrusão na região 

molar ocasionada pela presença, durante quase dois anos, de 

um batente em resina nas oclusais dos primeiros molares 

inferiores, num paciente padrão braquifacial.  

          Outro motivo de escolha foi o fato de ser um aparelho de 

fácil confecção e baixo custo, podendo ser confeccionado pela 

técnica direta com resina acrílica e monômero (PRAKASH; 

DURGESH, 2011). A obetividade promovida pelo tratamento 
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deve ser considerada importante visto a ansiedade da mãe do 

menor na resolutividade do caso. Vale aqui salientar a 

possibilidade de oferecer um resultado em até 21 dias 

(CARVALHO NETO; APOLINARIO; SOARES, 2018). 

 González et al. (2016) ao avaliarem a MCA e o seu 

tratamento na atenção primária, a fim de diagnósticar e tratar 

a MCA precocemente, observaram que, em 55 escolares, com 

faixa etária variando entre 4 e 12 anos, teve uma 

predominancia do sexo masculino com e da MCA simples. 

Obtiveram sucesso em mais de 75% dos casos em apenas 

uma semana de uso do aparelho PIF, tendo o restante 

precisando de mais tempo para resolução completa do 

problema. Tal resultado evidencia a possibilidade de 

resolutividade de casos ortodônticos com o uso de aparelhos 

simples e em um período de tempo curto, algo que é requerido 

pela maior parte dos pacientes que se submetem a estes 

tratamentos.  

 Mendes et al. (2016) ao relatar sobre a utilização de 

bite turbo inferior no tratamento da MCA, com inclinação 

de 30º, procedimento simples e que também dispensa a 

colaboração do paciente como o PIF, demonstraram 

haver  resultado satisfatório de descruzamento da 

mordida após 90 dias de utilização do acessório. A 

diferença entre o tempo requerido para correção da má 

oclusão pode ser justificado pela diferença de 15º de 

inclinação para menos do aparelho utilizado pelos 

autores. Embora seja um tratamento eficaz, esta 

alternativa pode não ser a de primeira escolha para 
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pacientes que estejam cansados de um tratamento 

ortodontico prévio, como o do caso aqui descrito. 

 Felix et al. (2018) ao tratarem um paciente com 

mordida cruzada anterior unitária no elemento 21 

associado à palato ogival com o uso de expansor superior 

encapsulado com mola frontal no elemento cruzado 

também precisaram de 3 meses para o ínicio do 

descruzamento da mordida do paciente. Tal fato embasa 

cada vez mais a utilizadade do PIF como tratamento de 

esoclha em casos que se necessite de rapidez na 

resolutividade, como no caso aqui descrito. Com isso, 

pode-se afirmar ser este, um dos aparelhos de maior 

rapidez em termos de solução ortodôntica para casos 

específicos como este. 

 

CONCLUSÕES  

 

O PIF confeccionado de forma direta foi uma escolha 

acertiva para o caso apresentado, favorecendo o 

descruzamento do segmento dentário anterior em apenas 21 

dias, melhorando a autoestima do paciente e renovando a 

crença da mãe e do próprio paciente para seguirem com as 

próximas etapas da terapia ortodôntica. 
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RESUMO: O tratamento ortopédico dos maxilares, visa a 
correção das más oclusões resultando em uma melhora 
estética e funcional para o paciente, proporcionando o 
desenvolvimento craniofacial adequado. Dentre as 
classificações de má oclusão, a classe II de Angle é 
caracterizada por uma discrepância dentária anteroposterior, 
que geralmente está acompanhada por alterações 
esqueléticas, no qual se observa uma relação distal da 
mandíbula em relação a maxila. Esta alteração tem como 
etiologia a retrusão mandibular, a protusão maxilar, ou a 
combinação de ambas. O presente estudo objetivou relatar um 
caso clínico de um paciente do sexo feminino, com nove anos 
de idade, em fase de crescimento esquelético, e com má 
oclusão classe II de Angle. O paciente foi acompanhado na 
clínica escola de odontologia da Universidade Federal de 
Campina Grande, Campus Patos-PB. O tratamento foi 
realizado com a utilização de Aparelho Extra Bucal (AEB) que 
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teve como protocolo clínico o tracionamento cervical, com força 
de 500g, por 14 horas ao dia, durante um ano. Após a 
finalização do tratamento, pode-se observar a correção da má 
oclusão esquelética através de exames clínico e cefalométrico. 
Conclui-se que o AEB se apresenta como uma excelente 
opção de tratamento para a correção da má oclusão classe II 
de Angle. 
Palavras-chave: Aparelhos de tração extrabucal. 
Cefalometria. Má Oclusão. 
 
INTRODUÇÃO 

 

A busca por ajuda profissional especializada torna-se 

crescente com a conscientização sobre a importância da saúde 

bucal, assim como pelas exigências estéticas da sociedade e 

a popularização do tratamento ortodôntico (McNAMARA, 

2000). 

A identificação de uma oclusão normal atende a 

observação da presença da inclusão total da arcada dentária 

inferior dentro da arcada dentária superior; a relação sagital 

correta entre os dentes do segmento posterior, ou seja, uma 

relação de Classe I (cúspide mesio-vestibular do 1º molar 

superior ocluindo com o sulco mesio-vestibular do 1º molar 

inferior); e a relação de incisivos com trespasses horizontal e 

vertical positivos de no máximo 3mm (ALMEIDA, 2011). 

Dentre as classificações de má oclusão, a Classe II de 

Angle é caracterizada por uma discrepância dentoalveolar 

anteroposterior, que geralmente está acompanhada por 

alterações esqueléticas ou a combinação de ambas (ARTESE, 

2009). Esta discrepância maxilomandibular, pode estar 

relacionada a retrusão mandibular, protrusão maxilar, ou uma 

combinação de ambas, tendo como principal fator etiológico a 
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retrusão (MACNAMARA, 1981), além de não se caracterizar 

como uma entidade clínica simples, originar-se de diversos 

fatores etiológicos, e desencadear problemas estéticos e 

funcionais (HENRIQUES, 1999). 

Ainda que a má oclusão de Classe II de Angle seja 

encontrada em aproximadamente um terço da população, seu 

prejuízo estético talvez responda pela alta prevalência desta 

má oclusão entre os indivíduos que procuram a correção 

ortodôntica. Considerando essa grande proporção de 

pacientes, já seria esperada a existência de inúmeras 

descrições no que diz respeito às técnicas e protocolos para 

tratamento dessa deformidade, além do consenso sobre os 

melhores recursos terapêuticos, e o momento ideal de atuação 

(CALHEIROS, 2008). 

No Brasil, de acordo com o Projeto SB Brasil (2011), 

observou-se que 77,1% das crianças de 5 anos apresentaram 

oclusão normal para chave de caninos (classe I), variando de 

70,3% na região Sul a 82,4% na região Centro-Oeste, porém 

sem variação significativa entre as regiões. As classes II e III 

de caninos foram observadas em 16,6% e 6,4%, 

respectivamente, destacando-se que a região Norte (12,3%) 

apresentou, significativamente, menor prevalência de chave de 

caninos classe II do que a região Sul (22,1%). 

Todos os dispositivos ortodônticos/ortopédicos 

objetivam a correção da discrepância ântero-posterior, vertical 

e transversal. Estes contribuem para a obtenção de uma 

melhoria na relação entre as bases apicais, estabilidade 

oclusal e harmonia do perfil facial. Na tentativa de redirecionar 

o crescimento, restabelecendo a função e fisiologia do sistema 

estomatognático (OLIVEIRA JÚNIOR; ALMEIDA, 2004). 
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O planejamento ortodôntico varia de acordo com a 

natureza da má oclusão, a qual resulta de desequilíbrio entre 

estruturas dentárias, esqueléticas e musculares. Em casos de 

má oclusão Classe II, o planejamento deve ser em função do 

problema específico do paciente, com base em suas 

evidências clínicas e cefalométricas (GIMENEZ; BERTOZ; 

BERTOZ, 2007). Uma ferramenta de diagnóstico útil para 

determinar o tipo facial e seu padrão de crescimento é a 

análise cefalométrica, de modo que o exame clínico auxilia no 

diagnóstico de desarmonias faciais (KURAMAE, 2007). 

Dentre os muitos métodos propostos para o tratamento 

da Classe II, encontra-se o aparelho extrabucal (AEB), que 

promove alteração ortopédica e ortodôntica, sendo eficiente na 

distalização uni ou bilateral de molares superiores 

permanentes (LOPES et al, 2013). Indica-se a utilização 

desses recursos ortopédicos como opção viável de abordagem 

precoce, demonstrando sua eficiência diretamente relacionada 

com o estágio de maturação do indivíduo, o gênero, a direção 

de crescimento das estruturas faciais e o vetor de força 

empregado (definido pela direção, duração e intensidade), 

além, do grau de cooperação e interesse do paciente e 

responsáveis (ARTESE, 2009). 

O AEB tem como seus principais efeitos a distalização 

de molares, restrição do avanço maxilar e redução do overjet 

(SHIMIZU et al. 2004). Seu funcionamento mecânico na 

correção da classe II dental, utiliza uma força ortodôntica 

extrabucal sobre o molar superior para recuperar o espaço 

através da distalização do mesmo, até se restabelecer a 

relação de Classe I; diferindo da ação mais abrangente da 

correção da classe II esqueletal, com seu uso intermitente, 

uma força de ação ortopédica, intermitente e pesada sobre a 



TRATAMENTO ORTOPÉDICO DA MÁ OCLUSÃO CLASSE II COM 

APARELHO EXTRABUCAL: RELATO DE CASO 

447 
 

maxila, poderá restringir o deslocamento da mesma para frente 

e para baixo, reduzindo a protrusão e seu crescimento vertical, 

aumentando a altura anterior da face e o ângulo nasolabial, 

consequentemente os efeitos sobre a mandíbula serão 

benéficos (FERREIRA, 2001). 

Todos os tipos de tração extrabucal trazem benefícios 

ao paciente, desde que corretamente indicados e utilizados, 

podendo muitas vezes evitar correções que necessitem 

realização de exodontias (HENRIQUES, 1999). Visando evitar 

interferências mais invasivas torna-se favorável, para emprego 

de aparelhos ortodônticos/ortopédicos, interferir na fase da 

dentadura mista, período em que o paciente se encontra em 

franco crescimento e desenvolvimento (ARTESE, 2009). 

Desta forma, o objetivo deste estudo consistiu em 

demonstrar um caso clinico de paciente com má oclusão 

Classe II, na fase de crescimento esquelético, tratado com 

AEB. 

 

RELATO DO CASO 

 

Paciente G. F. S., do gênero feminino, com 9 anos e 1 

meses de idade, leucoderma, apresentou-se à clínica escola 

da Universidade Federal de Campina Grande, Campus Patos-

PB, para avaliação na clínica infantil II. Durante a análise facial, 

em norma frontal, verificaram-se terços faciais simétricos e 

interposição labial com selamento forçado, e ao sorrir há pouca 

exposição gengival. Com vista lateral observou-se perfil facial 

convexo, ângulo nasolabial obtuso, uma boa linha queixo-

pescoço (Figura 1). Ao exame clínico intrabucal observou-se 

que a paciente encontrava-se na fase de dentadura mista e 
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apresentava uma relação molar de Classe II, bem como 

sobremordia e sobressaliencia (Figura 2). 

Figura 1. Fotografias extra-orais iniciais. 

 
Fonte: Arquivo pessoal. 

Figura 2. Fotografias intra-orais iniciais. 

 
Fonte: Arquivo pessoal. 
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Na avaliação cefalométrica, observou-se que a 

convexidade do ponto A está a 6,65 mm a frente do plano facial 

(N-Pog) (Figura 3). O paciente foi diagnosticado como sendo 

dolicofacial, Padrão Facial II com relação de molares em 

Classe II de Angle (Tabela 1).  

 

Figura 3. Traçado cefalométrico de Ricketts inicial. 

 
Fonte: Arquivo pessoal. 

 

 

Tabela 1. Dados diagnósticos do paciente Classe II 

esquelética. 

Fatores Valores obtidos Norma 

Protrusão do Incisivo 

Superior 

9,33 mm 3.50 ± 2.50 

Inclinação do Incisivo 

Superior 

45,67 gr 28.00 ± 4.00 

Protrusão do Incisivo 

Inferior 

2.93 mm 2.00 ± 2.00 

Inclinação do Incisivo 

Inferior 

24,16 gr 22.00 ± 4.00 

Convexidade do Ponto A 6,65 mm 1.52 ± 2.00 

Profundidade da Maxila 94,34 gr 90.00 ± 3.00 

Profundidade Facial 86,40 gr 87.80 ± 3.00 



TRATAMENTO ORTOPÉDICO DA MÁ OCLUSÃO CLASSE II COM 

APARELHO EXTRABUCAL: RELATO DE CASO 

450 
 

De acordo com o diagnóstico, o planejamento consistiu 

na utilização de um aparelho extrabucal (AEB) de tração 

cervical, por um tempo aproximado de 14hs/dia, com 450 a 500 

gramas de força, durante 12 meses. 

O tratamento foi iniciado por meio da cimentação de 

bandas que possuíam tubos triplos com slot para o AEB de 

diâmetros 0,045” nos dentes 16 e 26 (1º Molares Superiores) 

e instalado o AEB com o elástico de tração cervical (fivela 

dupla), ambos da marca Morelli, aplicando-se uma força de 

500 gramas. A paciente recebeu orientações quanto aos 

cuidados e ao uso do aparelho por, no mínimo, 14 horas por 

dia, principalmente no período noturno, momento de maior 

ação do hormônio de crescimento. O acompanhamento foi 

mensal e esta fase teve duração de 12 meses, nas quais foram 

conferidas a força e a integridade do aparelho. 

Uma nova documentação foi solicitada após um ano de 

tratamento (Figuras 4 e 5) e os resultados foram comparados 

com a documentação inicial (Tabela 2). 

 

Figura 4. Fotografias extra-orais finais. 

 
Fonte: Arquivo pessoal. 
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Figura 5. Traçado cefalométrico de Ricketts final. 

 
Tabela 2. Comparação entre os dados iniciais e finais. 

Fatores 
Valores 

iniciais 

Valores 

finais 

Protrusão do Incisivo 

Superior 

9,33 mm 9,25mm 

Inclinação do Incisivo 

Superior 

45,67 gr 38,91 gr 

Protrusão do Incisivo Inferior 2.93 mm 3,53 mm 

Inclinação do Incisivo 

Inferior 

24,16 gr 21,92 gr 

Convexidade do Ponto A 6,65 mm 5,23 mm 

Profundidade da Maxila 94,34 gr 91,88 gr 

Profundidade Facial 86,40 gr 86,20 gr 

AFAI 48,68 gr 47,18 gr 

Ângulo Interincisal 110.17 gr 119,17 gr 

SNA 84 gr 81 gr 

SNB 76 gr 76 gr 

ANB 8 gr 6 gr 

FMA  34 gr 34 gr 

SN.Gn 70 gr 69 gr 

Fonte: Arquivo pessoal. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
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O uso do AEB durante o perído de crescimento crânio 

facial pode proporcionar ótimos resultados tanto ortopédicos 

quanto ortodônticos, fazendo com que ocorra a correção dos 

dentes e dos ossos maxilares através da tração do aparelho 

sendo assim, um método eficaz para se corrigir displasias 

maxilofaciais em desenvolvimento (BRUNHARO et al., 2006). 

Segundo Ricketts (1960), muitos profissionais 

consideram o AEB um aparelho de efeito puramente dentário, 

apesar de se enquadrar na categoria de aparelho ortopédico. 

Nesse presente relato de caso, o AEB exerceu mínimo efeito 

dentário, devido à modificação da angulação entre o braço 

externo e o braço interno do arco para obtenção de um ângulo 

de 45º, favorecendo a aplicação da resultante da força 

diretamente no túber da maxila. 

A utilização do AEB requer o conhecimento da 

magnitude de força aplicada, Wheeler et al. (2002) 

recomendaram a utilização de 497 gramas de força para cada 

lado. A força ótima indicada por Ghafari et al. (1998) é de 435 

a 497 gramas por lado. Ricketts (1960) recomendou para 

alterações ortopédicas, em média, 500 gramas de cada lado 

durante a dentição. Observa-se na literatura que os autores 

recomendam aplicação de forças pesadas em valores não 

muito diferenciados, no presente trabalho a força de escolha 

foi a preconizada por Ricketts, de 500 gramas de cada lado, a 

qual foi satisfatória para a obtenção dos resultados esperados. 

O tempo de utilização ideal do aparelho extrabucal é de 

14 horas por dia, sendo removido durante a alimentação, para 

escovar os dentes e durante a prática de esportes Wheeler et 

al. (2002). Por outro lado, Ricketts (1960) advertiu que o tempo 

de uso do AEB com tração cervical não deve exceder 15 horas 
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por dia, pois sobrecarrega a musculatura e gira a mandíbula no 

sentido horário, modificando a resposta do crescimento. 

Concordando-se com a literatura, onde o protocolo da 

aplicação do aparelho foi de uso intermitente durante 14 horas, 

obteve-se efeito inevitável e compensatório do resultado 

ortopédico. 

O posicionamento anteroposterior da maxila em relação 

à base do crânio pode ser observado através da medida SNA 

e convexidade do ponto A, na qual abordada no caso 

observou-se uma diminuição do ângulo, corroborando com 

Baumrind et al. (1979) verificaram que a atuação do aparelho 

AEB sobre a maxila, não apenas restringindo o crescimento 

anterior, mas também alterando sua posição para distal. 

A medida que mostra a posição da mandibula em 

relação à base cranial é representa por SNB. No caso exposto, 

verificou que não houve mudança dessa medida, mantendo a 

mandibula retruída, corroborando com Gandini et al. (2001) e 

Lima et al. (2008). 

Ao início do tratamento, a medida ANB se apresentava 

aumentada, verificando um mau relacionamento 

maxilomandibular. Após o protocolo de tratamento 

estabelecido para o caso verificou-se redução, entretanto a 

essa relação ainda se apresentou deficiente, mesmo com a 

melhora obtida. Esse resultado se assemelha ao de outros 

estudos utilizando o AEB (UNER et al., 1994; ENOKI; 

MATSUMOTO; FERREIRA, 2003; OLIVEIRA; BERNARDES, 

2007;  KIRJAVAINEN; HURMERINTA; KIRJAVAINEN, 2007; 

LIMA et al., 2008; OLIVEIRA JÚNIOR; ALMEIDA, 2009; 

MAZALI et al., 2011; SCARDUA, 2011). 

O paciente apresentava inicialmente um padrão de 

crescimento (FMA) com tendência vertical, não houve 
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alteração significante com o tratamento, ou seja, ao final do 

tratamento a tendência de crescimento para dólico facial desse 

paciente se manteve a mesma, contradizendo os estudos, em 

que relatam que há uma extrusão dos molares, 

consequentemente aumentando o valor de FMA 

(MALTAGLIATI et al., 1999; OLIVEIRA; BERNARDES, 2007; 

LIMA et al., 2008).  

A altura facial ântero-inferior (AFAI) é uma excelente 

medida para avaliar o efeito do tratamento, pois descreve a 

divergência da cavidade bucal, no caso abordado sofreu uma 

leve diminuição nas alterações durante o crescimento normal. 

Diferente dos estudos de diversos pesquisadores em que 

afirmaram que o uso do aparelho extrabucal cervical causou 

um aumento significante da altura facial ântero-inferior, 

promovidos pela extrusão dos molares (OLIVEIRA; 

BERNARDES, 2007; KIRJAVAINEN, 2007; LIMA et al., 2008; 

TAMBURÚS et al., 2011). 

Houve mudança em relação ao posicionamento dos 

incisivos superiores e inferiores, no qual se observou aumento 

e diminuição dos valores, respectivamente. No que diz respeito 

a inclinação houve uma redução significativa nas mensurações 

dos incisivos superiores e inferiores. Esses resultados foram 

diferentes do que explanam alguns autores (URSI; 

MCNAMARA; MARTINS, 1999; ANGELIERI, 2005).  

O ângulo que é formado pelos dois eixos longitudinais 

dos incisivos superiores e inferiores denomisa-se ângulo 

interincisivo, representado no caso com um valor incialmente 

baixo, que foi indicado com protusão dentária, e após o 

tratamento obteve aumento significativo, melhorando a relação 

entre os incisivos superiores e inferiores. 
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A profundidade facial foi diagnosticada com o valor 

muito próximo da norma padrão, verificado que a deficiência 

não é causada pelo mau posicionamento da mandíbula. 

Semelhante a pesquisa de Cardoso (2009), a medida 

SN-Gn conhecida como Eixo Y de crescimento, que indica qual 

é a tendência de crescimento da face, após o tratamento, 

observou-se uma diminuição da medida, porém esse valor 

ainda não está dentro do valor padrão. 

A escolha do tratamento a ser utilizado encontra-se 

diretamente relacionada ao padrão de crescimento facial e ao 

padrão muscular do paciente. Outros fatores a serem 

considerados são o estágio de desenvolvimento da face e dos 

dentes, a intensidade de forças a serem aplicadas e a 

cooperação do paciente. Todos os tipos de tração extra-bucal 

trazem benefícios ao paciente, desde que corretamente 

indicados e utilizados, podendo, às vezes, evitar exodontias. 

 

CONCLUSÕES  

 

Diante do diagnóstico do presente caso, o plano de 

tratamento teve como objetivo o tratamento da classe II 

esquelética com aparelho extrabucal com tração cervical. Visto 

que o AEB utilizado em idades precoces, na fase de 

crescimento e desenvolvimento, possibilita maiores efeitos 

ortopédicos e, portanto, uma melhor relação basal e perfil 

facial, dando maior estabilidade aos resultados, facilitando e 

até abreviando o tratamento ortodôntico fixo posterior. 
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RESUMO: A Classe II esquelética caracteriza-se pelo 
posicionamento da maxila à frente da mandíbula de forma a 
causar uma sobressaliência excessiva do arco superior. Esta 
característica pode alterar o perfil do paciente e gerar um 
desconforto estético, levando-o muitas vezes a procurar 
tratamento precoce. Quando o problema de Classe II 
esquelética é decorrente de uma protrusão de base óssea 
maxilar com má posicionamento mandibular, e o paciente 
busca tratamento antes do surto de crescimento puberal, os 
aparelhos extrabucais para ortopedia facial podem conseguir 
bons resultados na correção de discrepâncias ósseas. O 
objetivo desse trabalho é relatar um caso da utilização do Splint 
Maxilar de Thurow Modificado, no tratamento ortopédico facial 
de maloclusão de Classe II esquelética, durante o período de 
crescimento e desenvolvimento craniofacial. No caso relatado, 
a paciente apresentava um crescimento ósseo atrasado em 
relação a sua idade cronológica, justificando a utilização do 
Splint Maxilar, com protocolo clínico de uso de 14 horas diárias 
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e força de tração de 500g de cada lado, sendo a terapia 
acompanhada por um ano. Após esta etapa, observou-se uma 
melhora na relação das bases ósseas e no perfil da paciente, 
concluindo-se que o tratamento ortopédico facial da Classe II 
esquelética, torna-se bastante eficaz quando suas corretas 
indicações são levadas em consideração na hora de propor o 
tratamento. 
Palavras-chave:Ortodontia. Má Oclusão de Angle Classe II. 
Aparelhos de Tração Extrabucal. 
 
INTRODUÇÃO 

 

As maloclusões a nível esquelético podem 

caracterizar-se por problemas transversais, verticais ou 

anteroposteriores, sendo esses últimos os que costumam 

apresentar maior dificuldade para sua correção (GRABER et 

al., 2017; PONCE, 2018). Estima-se que dois terços das 

anomalias presentes em pacientes ortodônticos, são 

decorrentes de anormalidades nas relações anteroposteriores 

das bases ósseas (FILLIPIN et al., 2017). 

As atualizações da classificação de Angle para as 

maloclusões, descrevem a Classe II como uma desarmonia 

dentofacial complexa, que se caracteriza como uma relação da 

arcada dentária superior à frente da arcada dentária inferior. A 

nível esquelético, ela pode ser consequência de diferentes 

relações entre: maxila, mandíbula e a base do crânio 

(GRABER et al., 2017). 

A Classe II esquelética se caracteriza pelo 

posicionamento da maxila à frente da mandíbula, de forma a 

causar uma sobressaliência excessiva do arco superior 

(GRABER et al., 2017). Clinicamente, por apresentar um 

overjet acentuado, o perfil do paciente pode ser alterado, 
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gerando desconforto estético e levando o paciente a procurar 

tratamento de forma precoce, muitas vezes antes do surto de 

crescimento puberal, o que ajuda muito no decorrer do 

tratamento (ARRUDA et al. 2017). 

Quando o indivíduo é portador de uma Classe II 

consequente de uma protrusão de base óssea maxilar, uma 

alternativa para sua correção é o uso de aparelhos extra bucais 

para ortopedia facial durante o período de crescimento e 

desenvolvimento ósseo (PITHON et al., 2015; PONCE, 2018). 

Entre as diversas opções terapêuticas, temos o Splint 

Maxilar de Thurow Modificado, que se mostra eficaz na 

correção das discrepâncias maxilomandibulares no sentido 

anteroposterior, porém, a ortopedia facial só deve ser indicada 

para pacientes jovens, ainda em fase de crescimento, para que 

o aparelho consiga redirecionar o crescimento maxilar 

liberando o mandibular, gerando um posicionamento mais 

estável das bases ósseas (THUROW, 1975; ANGELINO, 

2016; FILLIPIN et al., 2017). 

É de suma importância a avaliação de cada caso de 

forma particular, atentando as características clínicas e 

cefalométricas, observando o tipo facial, padrões musculares, 

tendências de crescimento e idade óssea, fornecendo assim, 

um correto diagnóstico para posteriormente selecionar os 

componentes mais indicados na confecção do aparelho, assim 

como, o seu protocolo de uso (ANGELINO, 2016). 

O objetivo desse trabalho é relatar um caso da utilização 

do Splint Maxilar de Thurow Modificado, no tratamento 

ortopédico facial de maloclusão de Classe II esquelética, 

durante o período de crescimento e desenvolvimento crânio 

facial. 

MATERIAIS E MÉTODO 
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Paciente A.B.V.A, 13 anos, gênero feminino, 

compareceu para atendimento na Clínica Escola de 

Odontologia da Universidade Federal de Campina Grande 

(UFCG). 

Durante a anamnese, a mesma relatou ser portadora de 

Lúpus Eritematoso Sistêmico estando sob tratamento e 

acompanhamento de um médico Ortopedista. A paciente trazia 

em mãos os recentes exames de Densitometria Óssea do 

corpo inteiro, o qual informava que a sua Densidade Mineral 

Óssea (DMO=0,819 g/cm2) se encontrava abaixo dos limites 

para o adulto jovem na mesma faixa etária da paciente. 

Entretanto, levando em consideração o Desvio Padrão da 

média de DMO para pessoas de mesma idade (Z-score= -

2,4%), pode-se dizer que a Densidade Óssea da paciente está 

dentro do limite esperado. 

Ainda na anamnese, a responsável pela paciente 

relatou que a mesma fez uso de mamadeira até os 9 anos de 

idade e já havia sofrido várias vezes pequenos traumas na 

região de dentes anteriores superiores devido a protrusão 

destes elementos. 

No exame clínico extraoral, notou-se um discreto desvio 

de linha média dentária inferior e um perfil convexo (Figura 1A, 

1B e 1C). Já durante o exame clínico intraoral, foi constatado 

que a paciente estava em fase de dentição permanente, com 

a presença de múltiplas lesões de cárie, anomalias dentárias 

de posição (como por exemplo, vestibularização dos dentes 

anteriores e leve inclinação palatina dos molares 

bilateralmente), desvio de linha média do arco inferior, além de 

uma chave molar estabelecida em Classe II de Angle (Figura 

1D, 1E e 1F). 
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Após tratamento das lesões cariosas, foi solicitada a 

Documentação Ortodôntica Básica e Radiografia de Mão e 

Punho, a qual mostrou que a epífise do rádio apresentava a 

mesma largura da diáfise (Figura 1G), logo concluiu-se que a 

paciente encontrava-se de 1 a 2 anos do seu pico de 

crescimento. 

Com a Telerradiografia Lateral Inicial (Figura 1H), foi 

possível obter o traçado cefalométrico com análise digital de 

Ricketts para que através das mensurações corretas fosse 

feito o diagnóstico final. 

Na avaliação cefalométrica confirmou-se o padrão 

esquelético de Classe II de Angle, apresentando uma 

sobressaliência de 8,29 mm devido à protrusão maxilar. 

Verificou-se problemas esqueletais caracterizados pela 

convexidade do ponto A de 8,27mm (normalidade:  1,10 ± 2,00) 

e altura facial inferior de 39,21 gr (normalidade: 45,00 ± 3,00).  

No que diz respeito aos aspectos dentários, notou-se 

uma protrusão do incisivo superior de 11,65 mm (normalidade: 

3,50 ± 2,50) com inclinação do mesmo de 37,44 gr 

(normalidade: 28,00 ± 4,00), já o incisivo inferior estava bem 

posicionado, apenas com uma pequena inclinação de 26,06 gr 

(normalidade: 22,00 ± 4,00). Como problema estético mais 

significativo, notou-se uma protrusão labial inferior de 6,99 mm 

(normalidade: -1,10 ± 2,00). Na relação crânio-facial, a 

profundidade facial apresentou-se em 87,47 gr (normalidade: 

88,48 ± 3,00) e a profundidade da maxila em 96,99 gr 

(normalidade: 90,00 ± 3,00). 

 

Figura 1. Fotos e radiografias iniciais. Extraorais - A: 

Frontal. B: Perfil. C: Sorriso. Intraorais - D: Perfil direito. E: 
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Frontal. F: Perfil esquerdo. G: Radiografia de mão e punho. H: 

Telerradiografia lateral inicial. 

 

 
Fonte: Arquivo do autor. 

De forma geral, a análise cefalométrica evidenciou uma 

projeção maxilar em relação à base do crânio, além de uma 
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tendência de crescimento vertical e horizontal correspondentes 

(mesofacial), com perfil convexo. Diante de todos esses dados, 

a paciente foi diagnosticada como portadora de Classe II 

esquelética e devido ao seu estágio de crescimento ósseo, 

optou-se assim pela terapia de Ortopedia Facial com o uso do 

Splint Maxilar de Thurow modificado.  

Após obtenção do modelo de trabalho, o aparelho foi 

confeccionado contendo: placa palatina móvel, associada a um 

parafuso expansor para correção de problemas transversais, 

em conjunto também a uma pista oclusal de acrílico para 

promover protrusão de mandíbula (Figura 2A) e um 

componente extraoral junto com o casquete craniano para 

promover um direcionamento do crescimento dos ossos 

maxilares.  

Com o aparelho instalado (Figura 2B, 2C e 2D), e feitos 

os devidos ajustes, foi orientado a paciente utilizar o aparelho 

baseando-se no protocolo proposto por Ricketts (1979, apud 

SHETTY et al, 2017) com as devidas adaptações ao caso, 

estabelecendo assim o uso diário do mesmo por 14 horas, 

principalmente no período noturno devido a maior ação do 

hormônio do crescimento. Ainda seguindo o protocolo, foi 

empregado inicialmente a aplicação de 500 gramas de força 

de cada lado, no componente extraoral, e no componente 

intraoral a ativação do parafuso expansor em um quarto de 

volta a cada 15 dias. 

 

 

Figura 2. Aparelho confeccionado e instalado. A: 

Componente intraoral. Splint Maxilar instalado – B: Perfil 

direito. C: Frontal. D: Perfil direito. 
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Fonte: Arquivo do autor 

A paciente foi acompanhada mensalmente durante um 

ano. Neste período a mesma mostrou uma pequena 

resistência quanto ao uso do casquete craniano, porém como 

ela já percebia os resultados, e já apresentava uma melhora 

na autoestima, foi possível motivá-la a continuar o tratamento. 

Após essa fase, novos exames foram solicitados para 

avaliação das modificações ocorridas até então. 

Devido a condição de portadora de Lúpus Eritematoso 

Sistêmico, foi feita a avaliação nos novos exames de 

Densitometria Óssea do corpo inteiro, solicitada pelo médico 

Ortopedista. Os exames mostraram que sua Densidade 

Mineral Óssea (DMO=0,689 g/cm2) continuou abaixo dos 

limites esperados para o adulto jovem na mesma faixa etária 

da paciente, porém, esse dado não foi preocupante, pois o 

Desvio Padrão da média de DMO para pessoas de mesma 

idade (Z-score= -3,1%) mostrou que a Densidade óssea da 

paciente está no limite esperado, o que não afetaria nosso 

tratamento. 
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Após os 12 meses de utilização do Splint Maxilar, a 

melhoria estética foi notável, apresentando uma redução do 

desvio de linha média dentária inferior e da convexidade facial 

(Figura 3A, 3B e 3C). A relação molar ainda não foi totalmente 

corrigida, porém houve uma importante diminuição da chave 

de Classe II (Figura 3D, 3E e 3F). 

A partir da nova radiografia Cefalométrica de Perfil 

(Figura 3G), foi feito o Traçado cefalométrico com análise 

digital de Ricketts que nos permitiu comparar os valores 

cefalométricos iniciais e finais do tratamento (Tabela 1) e 

sobrepor o traçado final ao inicial para melhor visualização da 

evolução do caso (Figura 3H). 

Observou-se ao fim, uma sobressaliência de 4,29 mm, 

ou seja, uma diminuição de 4,00 mm. No que diz respeito a 

problemas esqueletais, a convexidade do ponto A sofreu uma 

redução discreta de 0,73 mm, estabelecendo-se assim em 7,54 

mm (normalidade = 1,10 ± 2,00); já a altura facial anterior 

finalizou em 40,30 gr (normalidade: 45,00 ± 3,00). Sobre os 

aspectos dentários, notou-se uma amenizada significativa na 

protrusão do incisivo superior, passando de 11,65 mm para 

8,37 mm (normalidade: 3,50 ± 2,50) com inclinação do mesmo 

de 29,53 mm (normalidade: 28,00 ± 4,00); já o incisivo inferior 

protruiu 0,87 mm e demonstrou uma inclinação de 28,83 gr 

(normalidade: 22,00 ± 4,00). A protrusão labial inferior também 

sofreu mudanças significativas, reduzindo de 6,99 mm para 

3,94 mm (normalidade: -1,10 ± 2,00).A profundidade facial 

passou para 88,48 gr (normalidade: 88,48 ± 3,00) e a 

profundidade da maxila para 97,36 gr (normalidade: 90,00 ± 

3,00). 

Figura 3. Fotos e radiografias finais. Extraorais - A: 

Frontal. B: Perfil. C: Sorriso. Intraorais - D: Perfil direito. E: 
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Frontal. F: Perfil esquerdo. G: Teleradiografia lateral final. H: 

Sobreposição do traçado cefalométrico inicial (preto) e final 

(vermelho)  

 
Fonte: Arquivo do autor. 

Tabela 01. Comparativo entre os valores cefalométricos 

iniciais e finais segundo a Análise de Ricketts.  
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Fonte: Elaborada pelo autor 

 

Analisando os resultados obtidos com os aspectos 

clínicos, pode-se dizer que a paciente apresentou melhorias 

esqueléticas e dentárias, refletindo-se principalmente numa 

estética facial mais harmoniosa, porém, necessitando ainda do 

uso do Splint Maxilar, uma vez que a mesma ainda encontra-

se dentro da curva de crescimento puberal, podendo corrigir 

em definitivo a relação da Classe II esquelética. Após esta 

etapa, a paciente será encaminhada para ortodontia fixa 

objetivando as correções individuais das relações dentárias. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

A correção da Classe II esquelética, torna-se efetiva e 

eficaz quando utilizamos terapia ortopédica facial, além do 

tratamento ortodôntico para as correções dentoalveolares 

(ARRUDA et al., 2017; FILLIPIN et al., 2017). Para esta 

finalidade, a literatura traz vários tipos de aparelhos extra 
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bucais acoplados a aparelhos removíveis, que atuam no intuito 

de promover um controle do crescimento anteroposterior da 

maxila (PITHON et al., 2015; PONCE, 2018). Entre estes 

aparelhos, o Splint Maxilar de Thurow Modificado consegue 

alterar a forma e a posição do complexo maxilar devido a ação 

de seus componentes (THUROW, 1975). 

Como toda terapia ortopédica ou ortodôntica, o uso do 

Splint Maxilar de Thurow Modificado possui vantagens e 

desvantagens. Segundo Thurow (1975) a correção da Classe 

II com este aparelho, se dá devido à restrição do crescimento 

vertical da maxila, mas raramente seria uma solução completa 

do problema clínico, necessitando então de uma segunda fase 

para o tratamento. Entretanto, como vantagem, após a 

ortopedia facial, o tempo de uma terapia em segunda fase com 

aparelho ortodôntico fixo seria reduzido. O presente caso 

corroborou com as explicações de Thurow (1975), mostrando 

melhorias ortopédicas significativas, restando ajustes 

dentários à finalizar. 

O aparelho de Thurow é uma ótima alternativa para o 

tratamento ortopédico das discrepâncias ósseas presentes na 

má oclusão esquelética de Classe II, previamente à terapia 

ortodôntica com aparelho fixo. Quando utilizado na fase de 

crescimento proporciona maiores efeitos de correção 

esquelética e pode ser utilizado em todos os padrões faciais, 

principalmente quando há excesso maxilar (NUNES NETO, 

2016; RABELO, 2016).  

O tratamento precoce é sempre o mais desejado, tendo 

em vista que se aproveita o máximo do crescimento das bases 

cranianas já que o objetivo é modificar o crescimento dos 

arcos. Além do que, pacientes jovens são mais cooperativos 

em relação à tração extra bucal e esse é um fato de grande 
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importância, pois mudanças ortopédicas satisfatórias são 

alcançadas por pacientes que usam seus aparelhos quase 

continuamente (BUCH, 2018). 

Segundo Almeida et al. (2018), o que justifica a 

utilização da terapia em duas fases é que em pacientes jovens, 

como no caso relatado, o tratamento pode evitar a necessidade 

de extrações que seriam inevitáveis para a correção da relação 

dentária caso o aparelho ortopédico não fosse utilizado e o 

trespasse vertical fosse corrigido apenas com aparelho 

ortodôntico fixo.  

Sobre a diminuição do overjet, o estudo de Arruda et al. 

(2017) mostrou que, além da atuação esquelética, o aparelho 

também promove interferência dentária, levando a uma 

considerável diminuição na inclinação dos incisivos, porém 

este fator havia sido colocado como desvantagem por Thurow 

(1975). No caso relatado neste artigo, essa inclinação foi 

essencial para diminuição do overjet, já que os incisivos 

superiores estavam vestibularizados. Como utilizou-se como 

arco vestibular o arco de Hawley, através da ativação do 

mesmo, foi possível conseguir uma redução significativa de 

7,91 gr de inclinação do incisivo superior. 

A melhora da relação molar e do perfil da paciente pode 

ser justificado principalmente pelo crescimento fisiológico 

mandibular no decorrer dos 12 meses de tratamento. Isto deve-

se principalmente a liberação mandibular promovida pela pista 

oclusal. Conforme o estudo de Buch (2018) o principal objetivo 

da terapia será eliminar as possíveis interferências oclusais, 

funcionais e musculares de forma que, após a remoção do 

aparelho, estas relações se mantenham estáveis e em 

equilíbrio. A autora enfatiza que os arcos dentários e demais 

estruturas devem apresentar-se em harmonia com o tipo físico 
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e padrão de crescimento do paciente, gerando assim função e 

estética agradável durante o desenvolvimento natural do 

organismo. Ainda a respeito da relação molar, Ponce (2018) 

mostra que a distalização dos molares superiores contribuiu 

para correção desta relação, o que não foi observado nos 

resultados encontrados nesse estudo.  

Há na literatura um consenso de que o tratamento da 

Classe II esquelética na fase de crescimento e 

desenvolvimento craniofacial é o desejável, pois aproveita o 

máximo do crescimento das bases cranianas. Essa atuação, 

além de controlar o crescimento vertical da maxila, permite 

uma alteração favorável no crescimento mandibular para 

frente, melhorando o prognatismo maxilar e gerando um perfil 

menos convexo com consequente estética mais agradável, 

assemelhando-se aos resultados do presente caso após 1 ano 

de tratamento (PITHON et al., 2015; ARRUDA et al., 2017; 

FILLIPIN et al., 2017; ALMEIDA et al., 2018). 

O tratamento relatado não apresentou diminuição 

significativa na convexidade do ponto A. Todavia, vale salientar 

que a resposta a terapia se dá de forma variável, 

provavelmente devido a discrepâncias no padrão de 

crescimento, a resposta ao tratamento e a falta de colaboração 

do paciente, que muitas vezes vê o aparelho como 

desconfortável ou antiestético (PONCE, 2018), diferente do 

estudo de Almeida et al. (2018) onde o tratamento teve boa 

aceitação pela paciente, o que foi essencial para os resultados 

obtidos. Segundo Nunes Neto (2016) os aparelhos fixos são 

mais onerosos, além de oferecer maior risco de cáries ao 

paciente, o que não acontece com o Splint Maxilar removível, 

sendo estes os fatores utilizados como motivacionais para o 

uso pela paciente. 
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CONCLUSÕES  

 

O tratamento ortopédico facial da Classe II esquelética, 

torna-se bastante eficaz quando suas corretas indicações são 

levadas em consideração na hora de propor o tratamento ao 

paciente. 

O Splint Maxilar de Thurow Modificado quando utilizado 

precocemente, aproveitando o surto de crescimento puberal, 

mostrou resultados ortopédicos satisfatórios, proporcionando 

uma melhor relação entre as bases ósseas com consequente 

harmonização do perfil facial.  

A tomada de decisão terapêutica, está relacionada 

diretamente a um correto diagnóstico, pois para escolha do 

tratamento utilizado, torna-se imprescindível avaliar vários 

fatores, como por exemplo: padrão de crescimento ósseo, 

padrão muscular, estágio de desenvolvimento da face e dos 

dentes, intensidade das forças aplicadas e cooperação do 

paciente. 

Com isso, pode-se dizer que é fundamental avaliar cada 

paciente de forma individualizada, prezando por uma boa 

anamnese e sempre que necessário lançar mão de um 

acompanhamento multidisciplinar e da utilização de exames 

complementares que levem aos melhores resultados possíveis 

do caso. 
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RESUMO: A medicina avançou bastante no último século, 
porém o número de casos de câncer a nível mundial continua 
a aumentar, principalmente em países em desenvolvimento, o 
que torna esta doença um dos grandes problemas de 
complexidade pública. O tratamento do câncer ainda afeta 
barreiras, como os efeitos adversos na cavidade oral, 
decorrente da ação secundária da terapia anti-neoplásica. As 
complicações orais em decorrência da terapia, causam 
dificuldade para se alimentar, realizar a higienização oral, dor, 
dificuldade de abrir a boca, podendo gerar ainda fator de 
internação pela perca de apetite e de peso do paciente o que 
dificulta ainda mais o tratamento oncológico. O objetivo deste 
trabalho foi descrever as principais manifestações na cavidade 
bucal em decorrência de tratamento quimioterápico e/ou 
radioterápico. Esta revisão de literatura foi elaborada através 
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de um levantamento bibliográfico de artigos científicos sobre o 
tema, publicados desde 2015 até 2019, em bases de dados 
online como: SCIELO, MEDLINE e PUBMED. A lesões da 
cavidade bucal em decorrência de tratamento quimioterápico 
e/ou radioterápico foram mucosite, xerostomia, disgeusia, 
infecção fúngica por higiene deficiente, úlceras e cáries. Logo, 
é de grande importância a integração da equipe de cuidado 
multiprofissional e com a inclusão de profissional dentista que 
possa acompanhar e tratar as alterações da cavidade oral 
durante o tratamento oncológico. 
Palavras-chave: Câncer, Quimioterapia, Manifestações 
bucais. 
 

INTRODUÇÃO 

 

O câncer é uma doença não transmissível, o qual reuni 

características de complicações de mais de 100 tipos de outras 

patologias, estimasse que até 2030 o câncer possa atingir mais 

de 20 milhões de novas pessoas mundialmente (OMS), com 

altos índices em países em desenvolvimento onde o acesso a 

serviços de saúde é deficiente, no Brasil no biênio de 2018-

2019 estima-se que ocorra 600 mil novos casos (INCA, 2016). 

Fato este que chama a atenção para as políticas públicas 

(VELTEN; ZANDONADE; MIOTTO, 2017).  

As neoplasias malignas diagnosticadas como câncer, 

tem ganhado bastante espaço na pesquisa de patologias de 

alto índice de mortalidade, onde caracteriza-se pelo 

crescimento desordenado e em rápido ciclo celular das células, 

com capacidade de afetar diversos sistemas do organismo, 

sendo considerada também uma doença que não atinge 

apenas adultos, o câncer é a segunda maior causa de óbitos 
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entre crianças, nos adultos é a terceira maior causa de 

mortandade. E em casos de diagnósticos infantis de 

neoplasias, se requer uma maior atenção, uma vez que, o 

organismo possui respostas diferentes em crianças e mesmo 

com avanços na medicina, tratamentos com aplicações de 

novas tecnologias ainda apresentam complicações adversas 

que dificultam a qualidade de vida dos pacientes (JÚNIOR et 

al., 2019). 

As principais formas de tratamento do câncer são 

cirurgia, radioterapia, quimioterapia, as quais podem ser 

utilizadas de modo isolado ou combinadas, ambas podem 

induzir reações ao paciente como: náuseas, vômito, perca de 

peso, lesões bucais, apatia (NEGREIROS et al., 2017). Pode 

ainda gerar lesões como: dor, desconforto, petéquias, 

sangramento espontâneo, xerostomia, mucosite, modificação 

no paladar, comprometimento do estado nutricional do 

paciente, maior vulnerabilidade à infecções oportunistas, e 

ainda possibilitar maior frequência de gengivite aguda e 

necrosante ulcerativa em pacientes submetidos a 

quimioterapia (RAGIOTO et al., 2018).  

A quimioterapia e a radioterapia deveriam eliminar 

apenas células malignas progenitoras do câncer, porém 

poucos são os agentes químicos com alto poder de 

especificidade, logo esses agentes podem destruir também 

células normais, ocasionando lesões aos tecidos saudáveis 

(GUTIÉRREZ-VARGAS et al., 2016). Tomando como base a 

não seletividade de medicamentos antineoplásicos, os 

mesmos podem induzir as células da cavidade bucal a 

desenvolverem respostas mais precoces, induzindo o 

surgimento de lesões orais que são pioradas quando o 



ALTERAÇÕES BUCAIS PRESENTES EM PACIENTES 

SUBMETIDOS A QUIMIOTERAPIA E RADIOTERAPIA: REVISÃO DA 

LITERATURA 

 

478 
 

paciente não possui o correto tratamento, devido a fatores 

como idade, higiene oral precária, tipo de gravidade da 

neoplasia e protocolo de tratamento, o que pode interferir em 

evoluções sistêmicas possibilitando o aumento do grau de 

morbidade desse paciente e consequentemente interferindo 

em sua qualidade de vida (MARÇON; LIMA; SOUZA, 2016).  

Embora seja necessário, no Brasil é deficiente o 

acompanhamento odontológico de indivíduos oncológicos em 

todas as fases da neoplasia e no respectivo tratamento, o que 

aumenta a propensão de morbidade, sendo importante 

destacar que a saúde bucal pode ser um fator de risco durante 

ou após tratamento, quimioterápico e/ou radioterápico, uma 

vez que, as lesões variam em gênero e grau, podendo gerar 

sequelas (FREIRE et al., 2016).  

Os pacientes oncológicos necessitam não apenas de 

tratamento e acompanhamento por equipe médica e de 

enfermagem, e também de acompanhamento de profissional 

dentista para monitoramento da saúde bucal, e este 

profissional deve estar inserido na equipe multidisciplinar que 

deve ter como princípio básico a prevenção, tratamentos das 

lesões diretas da doença e lesões secundárias advindas de 

efeitos adversos do tratamento (DE ARAUJO et al., 2015). 

Logo torna-se um desafio a conduta do cirurgião 

dentista direcionada ao cuidado do paciente oncológico, do 

mesmo modo este profissional necessitar possuir um vasto 

conhecimento para montar protocolos de tratamento 

odontológico exequível ao paciente, partindo de um bom 

planejamento com coleta de informações, planejamento 

baseado em experiências anteriores e exame clínico 

odontológico minucioso, e assim é possível identificar se o 
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paciente irá seguir o plano de prevenção de cuidados orais. 

Deste modo este trabalho objetivou descrever as 

manifestações orais mais comuns em pacientes oncológicos 

após tratamento quimioterápico e/ou radioterápico.  

 

MATERIAIS E MÉTODO 

 

Trata-se de um estudo de revisão sistemática da 

literatura, no qual foram consultadas as bases de dados 

SCIELO, MEDLINE e PUBMED e selecionados artigos 

científicos publicados no período de 2015 a 2019. Os 

descritores utilizados para a pesquisa de artigos nas bases 

foram os seguintes: "câncer" and "quimioterapia" and 

"manifestações bucais". Com a busca identificou-se o número 

de 348 artigos, após aplicação do critério de exclusão se 

chegou ao total de 171 artigos dentre os quais foram 

selecionados, num primeiro momento, 17 artigos de acordo 

com o objetivo dessa revisão, baseado na adequação do título 

e objetivo do trabalho. Posteriormente, realizou-se uma leitura 

minuciosa dos resumos dos artigos filtrados pelo título. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Artigos que descrevem alterações na cavidade oral em 

pacientes oncológicos em decorrência de tratamento 

quimioterápico e/ou radioterápico estão descritos na literatura 

desde a década de 90, o Quadro 1 relaciona os artigos atuais 

que discutem sobre a temática e seus respectivos objetivos 

científicos. 

QUADRO 1.  Relação de artigos científicos inclusos no estudo. 
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AUTOR, ANO TÍTULO  OBJETIVO 

BANDEIRA; 

SABADIN, 2017 

 

Presença de 

candidíase e fungos do 

gênero Candida em 

pacientes submetidos à 

quimioterapia.  

Investigar a presença 

de candidíase e fungos 

do gênero Candida na 

cavidade oral de 

pacientes que estão 

sendo submetidos ao 

tratamento 

quimioterápico no 

Centro de Oncologia do 

Hospital da Cidade de 

Passo Fundo, e fazer 

uma comparação com 

a literatura científica 

atual. 

CAMPOS, 2019 MANIFESTAÇÕES 

BUCAIS 

DECORRENTES DA 

QUIMIOTERAPIA EM 

CRIANÇAS. 

Identificar as principais 

manifestações bucais 

que acometem 

pacientes pediátricos 

em tratamento 

quimioterápico, 

analisando o protocolo 

terapêutico adotado 

para tratar as lesões, e 

correlacioná-las com a 

qualidade da sua 

saúde bucal 

CASTILHO et al., 

2017. 

PROTOCOLO PARA 

CONTROLE DE 

INFECÇÕES ORAIS 

EM PACIENTES SOB 

TRATAMENTO DE 

CÂNCER: UMA VISÃO 

CLÍNICA. 

Discorrer sobre os 

principais protocolos 

adotados no 

atendimento 

odontológico dos 

pacientes que deverão 

se submeter ou 

encontramse em 
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tratamento oncológico, 

bem como relacionar 

com trabalho realizado 

pelo Programa de 

Assistência 

Odontológica ao 

Paciente sob 

Tratamento Oncológico 

na Santa Casa de 

Montes Claros. 

DA SILVA 

GUINTHER; 

SIMONATO, 2018 

Manifestações bucais 

em pacientes em 

tratamento 

antineoplásico. 

Abordar as principais 

manifestações bucais 

em pacientes em 

tratamento 

antineoplásico. 

DE ARAUJO et al., 

2015 

Manifestaciones orales 

en pacientes sometidos 

a quimioterapia. 

Identificar las 

manifestaciones 

bucales en pacientes 

sometidos a 

quimioterapia 

atendidos en el servicio 

de referencia en 

oncología en Estado 

del Ceará-Brasil. 

DE FREITAS 

FLORIANO et al., 

2018 

Complicações orais em 

pacientes tratados com 

radioterapia ou 

quimioterapia em um 

hospital de Santa 

Catarina.  

Avaliar as 

complicações orais em 

pacientes tratados com 

radioterapia ou 

quimioterapia. 

DE OLIVEIRA 

SANTOS et al., 

2019 

Principais 

manifestações bucais 

de pacientes em 

tratamento oncológico.  

Buscar fundamentação 

científica na literatura 

para analisar acerca 

das principais 

condições bucais 
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presentes no paciente 

em tratamento 

oncológico. 

FERRAZ et al., 

2018 

Manifestações orais em 

pacientes submetidos a 

quimioterapia e 

radioterapia: 

estratégias de controle 

e tratamento. 

descrever as 

manifestações orais 

em pacientes 

submetidos à 

quimioterapia e 

radioterapia e suas 

estratégias de controle 

e tratamento através de 

revisão da literatura. 

FREIRE et al., 2016 MANIFESTAÇÕES 

BUCAIS EM 

PACIENTES 

SUBMETIDOS A 

TRATAMENTO 

QUIMIOTERÁPICO NO 

HOSPITAL DE 

CÂNCER DO ACRE 

Associar as alterações 

com os medicamentos 

utilizados no 

tratamento 

quimioterápico de 

maior citotoxicidade 

refletidos na cavidade 

oral, de acordo com os 

relatos literários, além 

da investigação do tipo 

de câncer apresentado 

pelos pacientes, a faixa 

etária mais acometida 

pelas alterações bucais 

e o grau de 

acometimento por 

gênero.  

GANDHI et al., 2017 Prevalence of oral 

Complications 

occurring in a 

Population of Pediatric 

Cancer Patients 

Designed to investigate 

the prevalence and 

nature of orodental 

problems occurring in a 

population of pediatric 

cancer patients 
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receiving 

Chemotherapy 

receiving 

chemotherapy in the 

city of Indore. 

GUTIÉRREZ-

VARGAS et al., 

2016 

Instruments to measure 

the quality of life in 

patients with oral 

mucositis undergoing 

oncological treatment: a 

systematic review of the 

literature 

Identify specific, valid, 

and reliable 

instruments to evaluate 

the QoL of patients with 

OM secondary to 

cancer treatment and to 

determine their content 

and psychometric 

properties. 

JESUS et al., 2016 Repercussões orais de 

drogas antineoplásicas: 

uma revisão de 

literatura. 

Relatar as possíveis 

repercussões orais 

decorrentes da 

utilização de fármacos 

antineoplásicos.  

JÚNIOR et al. 2019 Ações educativas em 

saúde bucal com 

crianças com câncer: 

relato de experiência. 

Relatar ações de 

educação em saúde 

bucal desenvolvidas 

em uma instituição de 

apoio a crianças e 

adolescente 

portadores de câncer 

em um município da 

Amazônia brasileira. 

MARÇON, LIMA, 

SOUZA, 2016 

Emergência médica 

devido agravamento da 

mucosite oral durante 

quimioterapia: relato de 

caso. 

Relatar um caso clínico 

de paciente do gênero 

feminino, com 34 anos, 

com câncer de mama 

em tratamento 

quimioterápico.  

MORAIS et al., 

2017 

Estudo das 

manifestações bucais 

realizar uma pesquisa 

epidemiológica na 

cidade de 
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em pacientes tratados 

com quimioterapia. 

Araguaína/TO, do 

período de 2010 a 

2012, no serviço de 

oncologia do hospital 

regional, observando 

os pacientes em 

quimioterapia com 

diversos tipos de 

câncer e em terapias 

variadas.  

NEGREIROS et al., 

2017 

A importância familiar 

no tratamento do 

câncer infantil: uma 

vivência hospitalar. 

Refletir a importância 

do apoio familiar 

durante o tratamento 

da criança com 

câncer.  

PAIVA et al., 2016 Efeitos da 

quimioterapia na 

cavidade bucal. 

fazer uma revisão 

sobre as 

manifestações bucais 

decorrentes do 

tratamento 

quimioterápico, pois, 

muitas dessas, por sua 

complexidade podem 

determinar a 

interrupção do 

tratamento oncológico. 

Fonte: Próprio autor, 2019. 

 

O intervalo entre o diagnóstico e o início do tratamento 

de diversas neoplasias, independentemente do seu sítio 

anatômico de origem, é curto o que gera uma deficiência e até 

mesmo a ausência do tratamento odontológico preventivo ou 

concomitante, e ainda é importante se levar em consideração 

a fase da doença que geralmente a maioria dos casos é 
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diagnosticado em momento avançado, obrigando o paciente 

ao rápido internamento, dificultando as intervenções do 

profissional de odontologia, possibilitando o surgimento e 

agravo de alterações na cavidade bucal como: mucosite, 

xerostomia, sangramento, petéquias, disgeusia, trismo 

muscular, doença periodontal, infecção fúngica, cárie de 

radiação, ostiorradionecrose ( BANDEIRA; SABADIN, 2017). 

 

Mucosite 

Uma das complicações mais comuns em pacientes 

submetidos a tratamentos antineoplásicos é a inflamação das 

mucosas, também conhecida como mucosite, a qual também 

pode variar sua incidência devido sua relação direta com as 

características do tratamento. A mucosite consiste em uma 

inflamação das mucosas, sendo assim caracterizada pela 

presença de edema, eritema, úlceras e dor. Ela é uma das 

consequências mais comuns do tratamento com 

antineoplásicos, afetando principalmente as regiões da língua, 

palato mole, mucosa bucal e assoalho da boca, após os 

primeiros dias de tratamento para o câncer (GUTIÉRREZ-

VARGAS et al., 2016).  

Segundo estudos de Jesus et al., (2016) a mucosite 

apresenta-se em cinco fases, a primeira ocorre imediatamente 

após a administração da quimioterapia e consiste na iniciação, 

na segunda, a liberação de citocinas pró-inflamatórias é 

responsável por gerar mensageiros, levando a uma 

amplificação e sinalização do local onde está ocorrendo a 

injúria dos tecidos, na terceira fase ocorre a formação das 

úlceras, as quais contém bactérias e infiltrado inflamatório, e a 

quarta e última fase, é na qual se tem estimulação e migração 



ALTERAÇÕES BUCAIS PRESENTES EM PACIENTES 

SUBMETIDOS A QUIMIOTERAPIA E RADIOTERAPIA: REVISÃO DA 

LITERATURA 

 

486 
 

das células epiteliais, as quais se diferenciam, promovendo o 

processo de cicatrização.  

Os pacientes costumam relatar intensa dor, dificuldade 

para falar, para mastigar e para deglutir, complicações essas 

que podem levar a um quadro de desnutrição e desidratação, 

além de afetar a saúde mental do indivíduo. Desse modo, a 

mucosite configura-se como um causador de grande impacto 

na qualidade de vida dos pacientes em tratamento com 

quimioterápicos (CASTILHO et al., 2017). Essas complicações 

são destacas no relato de caso de Marçon, Lima e Souza 

(2016), os quais relataram que a mucosite apresenta relação 

com as infecções sistêmicas, e é responsável por provocar 

odinofagia e dores intensas ao mastigar. Eles destacam que 

essas complicações além de levarem o paciente a necessitar 

de alimentação por via enteral ou parenteral, também podem 

causar a interrupção do tratamento. 

Para o tratamento da mucosite, faz-se necessário uma 

higiene bucal cuidadosa, a qual deve ser realizada com uso de 

creme dental que contenha flúor, fio dental e uso de 

enxaguantes orais; para o controle da dor, pode ser utilizado 

anestésicos tópicos ou analgésicos (GANDHI et al., 2017). 

 

Xerostomia 

A xerostomia é caracterizada pela baixa produção de 

saliva devido a modificações que ocorrem nas glândulas 

salivares, sendo popularmente chamada de “boca seca”, 

podendo ocorrer por fatores externos como a irradiação. Outra 

característica é que a saliva deixa de ter coloração translúcida 

e percebe-se um tom amarelado, fato este ocasionado 

principalmente por alterações no pH salivar, que se torna mais 
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ácido, em decorrência desta alteração ocorre também perca do 

paladar, do apetite e mudanças na microbiota residente 

(CASTILHO et al., 2017).  

O sintoma de boca seca , xerostomia, pode ser 

transitório ocorrendo apenas durante o tratamento 

quimioterápico ou perdurando por toda vida em casos de 

radioterapia, tal situação acaba também se associando a dores 

na região bucal o que promove uma higiene oral deficiente, a 

situação de baixa higiene pode ainda contribuir para situações 

como candidíase oral, doenças periodontais, deficiência 

nutricional e rápida progressão de cárie. A principal forma de 

tratamento da xerostomia é o uso de salivas artificiais e 

aplicação de flúor, associadas a uma minuciosa escovação 

(ROCHA et al., 2017). 

 

Sangramento 

Sangramentos geralmente são observados pelos 

próprios pacientes oncológicos no momento da higienização 

bucal ou de modo espontâneo com ou sem presença de 

coágulos, aglomerados de células sanguíneas, sendo 

relacionado estes fenômenos a baixa de plaquetas e 

alterações de alguns fatores de coagulação, o paciente pode 

apresentar um quadro trobocitopênico induzido pelo processo 

neoplásico maligno e o respectivo tratamento, onde a 

trombocitopenia, redução do numérica de plaquetas, pode 

também induzir sangramentos espontâneos (YAVUZ, YILMAZ, 

2015).  

A trombocitopenia por tratamento neoplásico pode ser 

classificada como estomatotoxicidade indireta, que pode 

apresentar púrpuras, petéquias e hemorragias subcutâneas, 
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podendo ocorrer na mucosa oral, no trato gastrointestinal e 

pele. O níveis de trombocitopenia podem variar e indicar maior 

gravidade de risco de sangramentos, essa variação está 

relacionada a nível menor quando o número de plaquetas total 

igual ou superior 50.000/mm³, risco médio quando apresenta 

valor inferior a 20.000/mm³ e severo se apresentar valor ainda 

menor (RAGIOTO et al., 2018). 

 

Petéquias 

As petéquias são pequenos pontos avermelhados que 

podem surgir por todo corpo inclusive mucosas, cavidade 

bucal, geralmente ocasionadas por hemorragias de pequenos 

vasos, as petéquias se diferenciam de outras manchas 

superficiais não desaparecendo quando pressionadas 

(CASTILHO et al., 2017).  

Segundo Gandhi et al., (2017) as petéquias são 

explicadas pelas mesmas características de sangramentos 

decorrentes de trombocitopenias, principalmente nos 

fenômenos de sangramento bucal , onde na cavidade bucal 

além de pontos avermelhados pode apresentar também 

pontos arroxeados, estes que podem ser ocasionados por 

traumas nos capilares sanguíneos, uma vez que o tratamento 

quimioterápico e/ou radioterápico podem afetar a proliferação 

de células epiteliais evoluindo para atrofia dos tecidos e 

aumentando a facilidade de traumas e lesões vasculares. 

 

Disgeusia 

A disgeusia é caracterizada como alteração ou perda de 

paladar, onde principalmente a percepção de amargo e ácido 

é afetada, seguida da salgada e doce, e esta é a queixa mais 
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comum feita por pacientes que passam por tratamento com 

radiação ionizante, e é considerada uma das complicações 

mais incômodas para esses pacientes, geralmente a perda da 

sensibilidade do paladar ocorre por volta da segunda ou 

terceira semana de tratamento, podendo durar semanas ou 

meses, o que pode também fazer com que os pacientes 

percam o apetite e tenham baixa de peso (FERRAZ et al., 

2018).  

A perca da sensibilidade do paladar se deve ao fato de 

que as papilas expostas a radiação, principalmente em casos 

de câncer cabeça e pescoço, sofrem atrofia que pode levar o 

paciente a dificuldade de percepção não apenas do sabor 

como de percepção de temperatura. E ainda o aumento do 

fluxo salivar auxilia na formação de uma barreira mecânica que 

dificulta o contato físico-químico entre alimento e papilas 

(GUTIÉRREZ-VARGAS et al., 2016).  

Segundo estudos de De Araujo et al., (2015) foi possível 

observar manifestações de que dos 226 pacientes envolvidos 

em seu estudo o quais estavam em tratamento quimioterápico, 

59% destes apresentaram sintomas de xerostomia, 41% 

tinham desconforto oral, 27% possuíam dificuldade de comer 

e em destaque 62% dos pacientes apresentavam perca de 

percepção do paladar. 

 

Infecção fúngica 

As infecções fúngicas mais comuns na cavidade oral é 

a candidíase, ocasionada pelo agente Cândida sp., e ainda 

segundo estudos este tipo de infecção fúngica corresponde à 

85% dos casos de septicemias, caos em que a infecção se 
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dissemina por todo sistema e atinge a circulação sanguínea 

(CAMPOS, 2019; DE OLIVEIRA SANTOS et al., 2019).  

Os principais fatores de ocorrência de candidíase são a 

falta de higiene oral em conjunto com a mucosite, também 

associado a supressão de células sanguíneas, diminuição do 

fluxo salivar, xerostomia, lesão da mucosa, uma vez que, o 

paciente oncológico apresenta maior dificuldade na realização 

da escovação pela presença na maioria dos casos de úlceras 

formadas pela mucosite e causam desconforto e dor, logo o 

paciente evita em realizar a higiene oral por tais fatores (DE 

FREITAS FLORIANO et al., 2018). 

 

Trismo muscular 

O trismo muscular é caracterizado pela limitação de 

abertura da boca, limitação que pode estar acompanhada de 

edema, destruição celular e consequentemente fibrose da 

musculatura da boca, como do músculo orbicular da boca, 

músculos levantadores e outros o que é induzido pela 

radioterapia. E o grau de restrição e de limitação dos 

movimentos é influenciada pelo sítio anatômico de aplicação 

da dose de radioterapia, a quantidade de dose aplicada, pela 

limitação e incomodo o paciente irá sentir dificuldade para 

realizar a higiene oral, comprometendo a saúde dos dentes e 

tecidos da cavidade bucal (BANDEIRA; SABADIN, 2017).  

A principal forma de reverter e tratar o trismo e com 

realização de exercícios de abertura e fechamento da boca 

para fortalecimento da musculatura local, aplicação de 

compressas de calor úmido localmente para auxiliar na 

vasodilatação e melhora da circulação local, e ainda pode se 
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utilizar de anti-inflamatórios ou relaxantes musculares (JESUS 

et al., 2016; JÚNIOR et al., 2019). 

 

Cárie de radiação 

É o resultado decorrente da deficiência e redução na 

produção e secreção salivar na cavidade oral, alteração esta 

que ocorre geralmente em pacientes submetidos há 

tratamentos radioterápicos em região de cabeça e pescoço, 

alterando assim diretamente o funcionamento das glândulas 

salivares. A cárie de radiação decorre pelo desfavorecimento 

do processo DES/RE (desmineralização/ remineralização), 

onde os elementos dentários são afetados diretamente pela 

diminuição da salivação, ocorrendo assim a deficiência na 

limpeza fisiológica pelos fluidos salivares, consequentemente 

contribuindo para a diminuição do pH bucal, tornando-se um 

ambiente extremamente propício para a produção de ácidos 

metabólitos provenientes da elevada atividade bacteriana, as 

quais iram contribuir para fragilidade do elemento dentário, 

principalmente de forma rápida aos quais apresentem dentina 

exposta (NEGREIROS et al., 2017; PAIVA et al., 2016).  

Segundo Rocha et al., (2017), ele relata que a 

progressão desses tipos de cárie ocorrem de forma rápida, 

levando a perda do dente em poucos meses e até em poucas 

semanas do início da radioterapia. Segundo Negreiros et al., 

(2017), ele relata que há cárie dentária é uma doença 

altamente destrutiva, ocorrendo de forma generalizada na 

cavidade bucal, sem predileção por grupos específicos de 

elementos dentário. O tratamento para determinados 

elementos dentário acaba sendo a indicação de exodontia, sua 
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execução durante o período do tratamento pode contribuir para 

o desenvolvimento de osteorradionecrose em pacientes. 

 

Osteorradionecrose 

A osteorradionecrose é uma alteração grave decorrente do 

tratamento radioterápico em região de cabeça e pescoço, 

ocorre por meio de uma hipovascularização dos tecidos, 

ocasionando uma hipoxia, comprometendo assim a atividade 

celular, produção na formação de colágeno e regeneração 

tecidual. Quando acontece uma diminuição do fluxo sanguíne 

o, ocorre uma deficiência na nutrição e oxigenação tecidual, 

reduzindo as células de defesa, ocasionado em uma isquemia, 

levando a uma exposição ósseas, a qual geralmente acomete 

com maior freqüência os ossos maxilares e mandíbula, 

promovendo uma degeneração ósseas, como também o 

desenvolvimento de fraturas patológicas, dor leve a severa, 

supuração local e área edemaciada, podendo desenvolver em 

alguns casos lesões irreversíveis (DE FREITAS FLORIANO et 

al., 2018; PAIVA et al., 2016).  

Desta forma, aconselha-se que procedimentos cirúrgicos 

odontológicos, exodontia, cirurgias periodontais, não sejam 

executadas, pois podem servir como gatilho para o 

desenvolvimento da osteorradionecrose e ocorrimento de 

degeneração óssea tecidual. Desta maneira o cirurgião 

dentista deve analisar e planejar qual o período ideal para 

intervenções, para evitar casos de osteorradionecrose. 

Segundo Goursand et al., 2006 é indicado a utilização de 

oxigênio hiperbárico, o qual pode amenizar o caso de 

osteorradionecrose, promovendo uma melhor oxigenação 
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tecidual, contribuindo para formação de colágeno e reparação 

da ferida (GUTIÉRREZ-VARGAS et al., 2016).  

 

Cárie de radiação 

É o resultado decorrente da deficiência e redução na 

produção e secreção salivar na cavidade oral, alteração esta 

que ocorre geralmente em pacientes submetidos há 

tratamentos radioterápicos em região de cabeça e pescoço, 

alterando assim diretamente o funcionamento das glândulas 

salivares. A cárie de radiação decorre pelo desfavorecimento 

do processo DES/RE (desmineralização/ remineralização), 

onde os elementos dentários são afetados diretamente pela 

diminuição da salivação, ocorrendo assim a deficiência na 

limpeza fisiológica pelos fluidos salivares, consequentemente 

contribuindo para a diminuição do pH bucal, tornando-se um 

ambiente extremamente propício para a produção de ácidos 

metabólitos provenientes da elevada atividade bacteriana, as 

quais iram contribuir para fragilidade do elemento dentário, 

principalmente de forma rápida aos quais apresentem dentina 

exposta (CAMPOS, 2019; JESUS et al., 2016).  

Segundo De Freitas Floriano et al., (2018) e Morais et 

al., (2017), a progressão desses tipos de cárie ocorrem de 

forma rápida, levando a perda do dente em poucos meses e 

até em poucas semanas do início da radioterapia. Segundo 

Machado et al., 2017, ele relata que há cárie dentária é uma 

doença altamente destrutiva, ocorrendo de forma generalizada 

na cavidade bucal, sem predileção por grupos específicos de 

elementos dentário. O tratamento para determinados 

elementos dentário acaba sendo a indicação de exodontia, sua 
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execução durante o período do tratamento pode contribuir para 

o desenvolvimento de osteorradionecrose em pacientes. 

 

CONCLUSÕES  

 

Os pacientes oncológicos apresentam diversas 

manifestações na cavidade bucal, principalmente pacientes 

pediátricos, sendo de todas as manifestações a mucosite a 

mais prevalente. Logo é importante a presença de profissional 

odontólogo engajado na equipe multidisciplinar para que se 

possa tratar o paciente com manifestações bucais de modo 

adequado, com a capacidade de possuir uma visão holística e 

científica sobre as necessidades e bem-estar do paciente 

oncológico que está submetido a tratamento quimioterápico 

e/ou radioterápico. Nesse contexto baseado na descrição e 

momento de manifestações presentes na cavidade bucal de 

pacientes oncológicos se faz importante implementação de 

protocolos/ programas de prevenção individualizados para 

prevenção de lesões na cavidade oral, pensando sempre no 

bem-estar e qualidade de vida do paciente.  
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RESUMO 
 

A cada ano, tem-se notado dentre os diferentes tipos de 
acidentes, a mordedura canina que é uma lesão comumente 
observada em pronto-socorros, principalmente em crianças. 
Estas agressões podem causar morbidade e deformidade, 
além de sequelas estéticas e funcionais, sendo os principais 
sítios afetados a face e o couro cabeludo. O objetivo desse 
capítulo foi relatar por meio de um caso clínico a abordagem 
terapêutica adotada no tratamento de mordida canina em face. 
Paciente do gênero masculino, raça negra, 9 anos de idade 
compareceu ao Hospital Estadual de Emergência e Trauma 
Senador Humberto Lucena (HEETSHL), em João Pessoa – 
PB, apresentando lesão em hemiface direita após mordida de 
animal. Durante a realização do exame físico não apresentou 
dano em nervo facial, como também ausência de lesão 
parotídea. O tratamento preconizado foi realização de sutura 
por primeira intenção após antissepsia vigorosa dos tecidos 
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moles com iodopovidona degermante e soro fisiológico 0,9%, 

seguido por realização de antibioticoterapia com Clavulin 
durante sete dias. O paciente foi acompanhado por dois anos, 
sem qualquer sinal de infecção e com processo de reparo 
tecidual positivo. Ao final do período de acompanhamento foi 
possível observar uma estética natural, sem danos 
significativos para o paciente e melhora no convívio social do 
paciente.  
Palavras- chave: Mordida. Cão. Terapia Combinada.  
 
INTRODUÇÃO 

 

Uma das principais causas de morbidade mundial são 

as injúrias físicas que podem comprometer tanto a estética 

quanto a função dependendo da intensidade e do sítio afetado. 

A etiologia destas injúrias tem como um dos responsáveis a 

agressão de animais, que podem além das consequências de 

perda de função, deformidades, transmitir doenças como 

infecções persistentes caso não seja tratada de forma certa, 

tendo em consideração que alguns tratamentos possuem um 

elevado custo financeiro. (SANTOS, 2014) 

Segundo a Organização de Saúde Mundial, as 

mordeduras caninas são uma das mais comuns entre as 

agressões de animas e correspondem a lesões comuns que 

ameaçam a integridade física da vítima, que podem transmitir 

raiva e infecções graves. Devido a isso é considerado um 

importante problema de saúde pública. Sendo assim, tem 

mobilizado a opinião pública em relação às alterações na 

legislação e campanhas de prevenção e tratamento. As 

principais vítimas acometidas por ataques caninos são 

crianças, acredita-se que metade delas em algum momento da 



ANTIBIOTICOTERAPIA COMO AUXILIAR NO TRATAMENTO DE MORDIDA 

CANINA: RELATO DE CASO 

 

498 
 

sua vida já foi mordida por um cachorro e um dos principais 

locais da lesão são a cabeça e o couro cabeludo. Dessa 

maneira aumentando a morbidade, e é menor proporção, 

letalidade dependendo do caso.  (MACEDO et al., 2016) 

A agressão canina direcionada a humanos por ser uma 

questão pública com etiologia multifatorial fez alguns países e 

comunidades aprovar legislação de proibição de algumas 

raças como forma de amenizar os percentuais de mordida 

canina. Entretanto, a proibição de raças nem sempre resulta 

na diminuição dos ataques de cães. Estudos de pesquisas feita 

na Irlanda mostra que a porcentagem de mordidas aumentou 

21% após a implementação de restrições de 13 raças, em 

contrapartida estudos feitos no Canadá, Toronto e Ontário teve 

resultados positivos após proibição da raça pit bull. Com isso, 

muitos profissionais, assim como Federação de Veterinários 

adotaram uma posição pública contra a legislação específica 

alegando que as proibições implicam de forma negativa para o 

bem-estar dos cães. Dessa forma, muitos países em 

desenvolvimento optaram por suspender leis que proibisse 

algum tipo de raça por não terem alcançado resultados 

eficazes.  (KOGAN et al., 2019) 

Em todos os casos de mordedura canina deve-se avaliar 

a gravidade e a localização, a origem da mordedura, o primeiro 

socorro feito, as lesões relacionadas, as suspeitas de infecção 

e se há alguma doença existente na vítima além de como se 

encontra sua imunização. Dessa forma, levando em 

consideração que as lesões são cortocontusas e alongadas, 

podem envolver lacerações, esmagamento e avulsão dos 

tecidos, tendo desde apenas marcas dentárias até grandes 

perdas teciduais. (PORTO; CAVALCANTE, 2016) 
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A vítima que sofreu mordida de cachorro necessita de 

atendimento médico, sutura, terapia com antibióticos, 

vacinação antitetânica, antirábica e/ou soroterapia, uma vez 

que no Brasil a maior responsável pela transmissão da 

totalidade dos casos de raiva humana são as agressões 

caninas. Em relação aos ferimentos deve ter uma criteriosa 

avaliação tanto do exame físico quanto da anamnese, os 

cuidados na lesão podem ser feitos com anestesia local ou 

geral dependendo da extensão e gravidade. Para os casos 

mais graves, se faz necessário à abordagem multidisciplinar, 

além de procedimentos mais complexos e materiais 

específicos.(MACHADO; SELOW, 2018) 

Nas agressões caninas em face, o antibiótico escolhido 

é a amoxicilina com ácido clavulânico ou cefalexina 

(cefalosporina de primeira geração), só sendo necessário 

realizar cultura para a escolha do antibiótico quando a infecção 

já está instalada. Vale ressaltar que é de caráter obrigatório a 

profilaxia do tétano e da raiva. (ALENCAR et al., 2015) 

Portanto, este capítulo tem por objetivo demonstrar por 

meio da apresentação de um caso clínico as abordagens 

terapêuticas adotadas em caso de mordida canina, atendido 

no Hospital de Emergência e Trauma Senador Humberto 

Lucena (HETSHL) 

 

 

 

 

RELATO DE CASO 
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Paciente do gênero masculino, raça negra, 9 anos de 

idade, compareceu ao hospital de Emergência e Trauma 

Senador Humberto Lucena (HETSHL) em João Pessoa - PB, 

após ser vítima de ataque animal. Ao exame físico de face, o 

paciente apresentou laceração em região de hemiface direita, 

sem comprometimento de nervo facial assim como não 

apresentou lesão em glândula parótida (Figuras 1 e 2). 

   

Figuras 1 e 2 

1-  Aspecto inicial, vista frontal do paciente 

2- Figura 2. Aspecto inicial, vista lateral do paciente. 

Fonte: Autores 

O tratamento foi realizado iniciando pela limpeza do 

ferimento com Iodopovidona degermante, seguido de irrigação 

abundante com soro fisiológico 0,9% para diminuição da 

microbiota bacteriana local (Figura 3). Posteriormente foi 

realizada sutura com fio de nylon nº5-0 após verificar que não 

houve perda de substância (Figuras 4 e 5).  

Figura 3. Coaptação das bordas da ferida com fio Nylon 5-0, 

após limpeza do ferimento. 
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Fonte: Autores. 

Figura 4: Reanatomização da ferida evidenciando que não 

houve perda de substância. 

 
Fonte: Autores 

 

 Figura 5. Pós-operatório imediato após realização da sutura. 
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Fonte: Autores 

Durante o período pós-operatório, foi realizada 

antibióticoterapia profilática com amoxicilina mais ácido 

clavulânico (Clavulin) por 7 dias. O paciente foi acompanhado 

durante dois anos, não apresentando infecção ou dano estético 

(Figuras 6 e 7). 

 

Figura 6. Aspecto final do paciente após dois anos de 

acompanhamento, vista lateral. 
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Figura 7. Aspecto final do paciente após dois anos de 

acompanhamento, vista frontal.                     

 

         

 

 

 

 

 

 

 

                   

 

 

 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

 As mordidas caninas continuam a ser uma causa 

comum e frequente em ambulatórios, boa parte dessas vítimas 

são crianças e o maior índice de sítio da lesão é na cabeça e 

couro cabeludo, acredita-se que seja devido à altura, sendo 

mais propícias essas regiões para o ataque do cão. (MACEDO 

et al., 2016) No presente caso clínico foi uma criança de 9 anos 

vítima de um ataque de cachorro em região estética. 

Famílias que possuem condições socioeconônima mais 

baixa geralmente apresentam um maior risco de lesão 

traumática e complicações, devido à falta de promoções de 

saúde preventiva, pouca informação sobre cuidados de saúde 

e o nível inferior de escolaridade. Em contrapartida, as 
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agressões por mordedura canina mostram que não tem 

diferença significativa em relação às condições 

socioeconômicas ao número de agressão. Porém, esse grupo 

com condições inferiores na maioria das vezes não procuram 

atendimento médico quando são vítimas de lesão menos 

grave, dessa forma neglicenciam o tratamento apropriado e 

consequentemente podem contrair infecção de leve a severa. 

(COOK, et al, 2019) 

Em relação ao alvo infantil, as mordidas caninas 

geralmente localizam-se na cabeça, região frontal e 

bochechas, apresentando 38% em relação às demais, 

seguidas por lábios, nariz e crânio com 12,2%, 5,6% e 5,2%, 

respectivamente. (SANTOS, 2014) O sítio da lesão canina do 

presente caso foi na hemiface direta, região de bochecha, o 

qual coincide com os dados do autor em relação à prevalência 

de mordeduras no local da lesão.  

Os danos causados pela agressão canina podem se 

restringir apenas aos tecidos superficiais, com ou sem perda 

de substância, fraturas ósseas, faciais e cranianas. (SANTOS, 

2014). Em relação ao caso clínico, a lesão foi apenas em 

tecidos superficiais sem perda de substância colaborando para 

um bom prognóstico. 

 Os pacientes ao serem vítimas de uma mordedura 

animal devem procurar atendimento e serem informados pelos 

profissionais que os ferimentos podem ao cicatrizar deixar 

marcas, sobre os riscos de doenças, e infecções no momento  

ou tardia e que corpos estranham pode passar despercebidos 

na avaliação inicial. (SANTOS, 2014) Dessa forma durante o 

atendimento inicial feito no HETSHL, foi informado ao paciente 

os possíveis riscos pós-lesão. 
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Em relação ao intervalo de tempo da mordida canina e 

do tratamento da ferida é de tamanha importância em relação 

às infecções. O período de 24 horas é considerado permissivo 

para o fechamento primário, considerando que quanto mais 

tempo demora à realização da limpeza e desinfecção, mais 

propício a risco de infecção. (PORTO; CAVALCANTE, 2016) 

No atual relato o paciente foi atendido logo após a lesão, o qual 

a conduta escolhida foi a mais apropriada para a diminuição da 

microbiota presente na região da lesão. Dessa forma, foi 

realizada limpeza seguida por irrigação com soro fisiológico 

0,9%, o qual não prejudica o tecido lesionado por não possuir 

produtos químicos, considerado por vários autores a melhor 

opção para irrigação. 

No caso apresentado, ao considerar que sutura de 

segunda intenção geralmente produz cicatrizes, até mesmo 

inaceitáveis e como o sítio atingido pela mordida do cão foi 

uma região estética, optou-se pela sutura de primeira intenção 

para um melhor resultado estético-funcional, além de evitar 

contaminação nos tecidos subjacentes.  

A saliva de um cão apresenta uma diversidade de 

bactérias mista, tanto aeróbica como anaeróbicas além de 

vírus como o da raiva que podem ocasionar infecção na vítima 

caso não seja tratada ou se o tratamento for mal conduzido. 

Assim, é essencial a escolha de um antimicrobiano ideal. 

(ALENCAR, et AL, 2015)  

Da mesma maneira que as infecções após mordedura 

canina são comuns, elas também podem sofrer influência por 

vários fatores, como: o agente agressor, o sítio da agressão, 

os fatores inerentes ao indivíduo, às características da lesão e 

o tempo esperado para a realização do atendimento. Em 
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relação aos microrganismos aeróbicos mais frequentes que 

são isolados dos ferimentos infectados pela flora oral do animal 

agressor ou da pele da vítima são os 

estafilococos, Pasteurella spp. (principalmente P. canis e 

Pasteurella multocida), estreptococos, Neisseria spp. 

e  Corynebacterium spp. Enquanto entre os anaeróbios, 

destacam-se Fusobacterium, Porphyromonas, Prevotella, 

Propionibacterium, Bacteroides e Peptostreptococus; 

(MACEDO, et  al, 2016) 

Na literatura existem alguns relatos de infecções 

disseminadas, choque séptico, endocardite e meningite após 

mordida de cachorro. Os microrganismos mais prevalentes 

nestes tipos de agravo são Capnocytophaga 

canimorsus e Pasterurella multocida.. Dentre eles, deve ser dada 

atenção especial para a Capnocytophaga canimorsus caso tenha 

febre após mordedura. A incidência de infecções sistêmicas 

graves é comumente relacionada a lesões nas mãos ou dedos, 

raramente na cabeça. (MACEDO, et al, 2016). O paciente não 

apresentou sintomas de infecção como a febre, assim como 

não teve nenhuma infecção. 

Segundo Machado e Selow (2018) a situação da raiva 

no Brasil entre 2001 e 2006 ocorreram 110 casos. Os 

seguintes gráficos apresentam as porcentagens em relação ao 

sexo, faixa etária e a comparação de duas espécies sobre a 

raiva. 

 

 

 

Gráfico 1. Porcentagem de vítimas da raiva em relação 

ao sexo. 
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Fonte: (MACHADO;SELOW, 2018) 

 

Gráfico 2. Porcentagem da raiva em relação às faixas 

etárias mais atingidas. 

 
Fonte: (MACHADO;SELOW, 2018) 

Gráfico 3. Porcentagem da transmissão da raiva em relação a 

espécie. 

  

 
    Fonte: (MACHADO;SELOW, 2018) 

A Raiva conhecida popularmente conhecida como 

doença do cachorro louco é caracterizada por encefalite viral 
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aguda, que apresenta uma letalidade próxima de 100%. O 

vírus se encontra na saliva e secreção do cachorro infectado 

que ao morder a vítima, penetra nos tecidos, multiplica-se no 

ponto de inoculação, atinge o sistema nervoso periférico e 

migra para o sistema nervoso central. Posteriormente, 

dissemina para diversos órgãos e glândulas salivares, se 

replicando e permanecendo presente na saliva da pessoa ou 

animal infectado. (MACHADO; SELOW, 2018). O animal do 

caso em questão foi acompanhado para possível 

aparecimento da lesão, bem como o paciente. Para minimizar 

o risco de infecção pós-operatória foi realizada 

antibioticoterapia de caráter profilático com amoxicilina mais 

ácido clavulânico (Clavulin) por 7 dias, respeitando o 

protocolo mais recomendado pelo Ministério da Saúde para a 

diminuição de risco de infecção em caso de agressão canina. 

 Mordedura de cães tem um elevado percentual de 

contaminação que podem provocar infecções capazes de 

causar necrose e destruição celular até mesmo em tecidos 

mais profundos. Com isso, pode influenciar na estética do 

paciente mesmo depois da cura, se caso existir um quadro toxi-

infeccioso grave.  Devido a isso é muito importante se fazer o 

manejo diante da situação de forma correta, para evitar 

infecções persistentes, diminuir as máximas possíveis 

sequelas estéticas e monitorar o paciente por um tempo 

determinado para evitar retrocessos operatórios. (PORTO; 

CAVALCANTE, 2016). Dessa forma, o paciente foi 

acompanhado durante dois anos, sem apresentar nenhuma 

infecção e com cicatrização eficiente.  

Algumas medidas preventivas contra mordidas de cães 

são o registro e a vacinação em dia dos cachorros, o controle 
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dos que vivem nas ruas, castração do animal e notificar os 

casos após agressão. Além do mais, a promoção de um 

trabalho educativo e de conscientização sobre medidas 

preventivas, os riscos de contaminação por infecções, sobre a 

raiva, assim como os cuidados que devem ter após mordedura 

canina são importantes para a diminuição da incidência desses 

acidentes. (SANTO, 2014) 

 

CONCLUSÃO 

 

Mediante a apresentação deste caso clínico podemos 

concluir que o resultado foi satisfatório. O aspecto final 

demonstrou uma estética natural e funcional com adequada 

reparação tecidual. Além do mais, que em casos de mordida 

animal, a antibioticoterapia age de maneira coadjuvante no 

combate a infecção, sendo a limpeza do ferimento essencial 

para o bom prognóstico.  

Consideramos que devido à quantidade significativa de 

mordidas de cães se faz necessário a implantação de medidas 

preventivas contra essas eventualidades que acontecem no 

meio domiciliar ou em lugares públicos para diminuir a 

incidência dessas agressões. Algumas iniciativas como 

intervenções abordando os riscos de contaminação por 

infecções e sobre os cuidados necessários após mordedura 

canina é de extrema importância. 
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RESUMO: O trauma em face é uma situação de alta 
prevalência nos hospitais com serviços de urgência e 
emergência. A cavidade orbitária é geralmente afetada nesses 
tipos de fraturas, envolvendo ossos, tecidos moles e 
neurovasculares, apontando uma incidência de mais de 40% 
dos traumas maxilofaciais. Uma vez estabelecidos, os traumas 
orbitários necessitam de exame clínico minucioso e rápido 
diagnóstico, afim de permitir a melhor abordagem terapêutica, 
evitando complicações estéticas e/ou funcional. O objetivo 
desse estudo é analisar os traumas orbitários e suas 
repercussões clínicas, levando em consideração etiologia e 
possíveis complicações. Esta revisão integrativa apresenta 
abordagem temática referente à fratura de órbitas e suas 
repercussões clínicas como referências para decisão 
terapêutica cirúrgica ou conservadora.  Foi realizado uma 
revisão bibliográfica de artigos relevantes, indexados na base 
de dados Pubmed/Medline, nos últimos 5 anos. Através desse 
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estudo, pode-se observar que diplopia, equimose periorbital e 
enoftalmo foram os achados clínicos mais prevalentes, bem 
como a violência interpessoal apresentou maior incidência 
para fraturas de órbita com alterações no volume orbitário. 
Logo, conclui-se que as repercussões encontradas no exame 
físico, exames de imagem e volumometria influenciam 
diretamente na eficácia do diagnóstico, na presivibilidade de 
complicações e no plano de tratamento, selecionando assim o 
tipo de abordagem terapêutica em cirúrgica ou conservadora. 
Palavras-chave: Fraturas orbitárias. Alterações no volume 
orbital. Achados clínicos.  
 
INTRODUÇÃO 

 

A face apresenta uma elevada taxa de traumas e 

fraturas, devido à grande exposição e pequena proteção da 

área. São caracterizadas, cotidianamente, como situações de 

ocorrência comum e com potencial de causar problemas 

estéticos e funcionais. Traumas envolvendo maxila, complexo 

zigomático-maxilar e/ou a órbita estão presentes nesses 

episódios, sendo o trauma ocular uma situação frequente nos 

serviços de urgência e emergência. A cavidade orbitária é 

frequentemente afetada nesses tipos de fraturas, envolvendo 

tecido ósseo, tecido moles e neurovasculares, apontando uma 

incidência de mais de 40% dos traumas maxilofaciais 

(LOZADA; CLEVELAND; SMITH, 2019; EBRAHIMI et al., 

2018). 

As lesões de órbita podem apresentar padrões isolados 

de fraturas, acometendo somente as estruturas que compõe a 

cavidade orbitária, assim como envolvendo outras estruturas 

de tecido mole e ósseo, como por exemplo, fraturas do 

complexo zigomático-maxilar, maxilares, naso-orbito-
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etmoidais, dentre outros padrões de lesões (HARTWIG et al., 

2019; RAJKUMAR et al., 2015). 

Uma vez estabelecidos, os traumas orbitários 

necessitam de um rápido e minucioso exame clínico, que 

permita um adequado diagnóstico para escolha da melhor 

abordagem terapêutica. Para isso, uma equipe multidisciplinar 

se faz necessário para que o planejamento terapeutico seja 

sequenciado, contribuindo assim, com o prognóstico. Nessa 

perspectiva, as especialidades do panejameto variando de 

acordo com a complexidade da fratura, incluem principalmente 

a cirurgia e traumatologia buco-maxilo-facial, oftalmologia, 

otorrinolaringologia e neurocirurgia (LOZADA; CLEVELAND; 

SMITH, 2019). 

Ainda nesse contexto, a Tomografia Computadorizada 

(TC) é atualmente considerada um exame complementar 

indispensável para o diagnóstico de fraturas faciais. No que diz 

respeito às fraturas de órbita, este fato é considerado ainda 

mais substancial, devido à complexa anatomia local, que não 

é evidenciada com tanta nitidez nas outras técnicas 

radiográficas. Além do mais, a TC se mostra vantajosa por 

possibilitar a identificação de complicações de fraturas de 

órbita, como encarceramento de músculos e síndrome do 

compartimento orbital resultante de hemorragia retrobulbar ou 

hematoma. Os avanços dos exames de imagens descrevem 

também a relevância da ressonância magnética como possível 

ferramenta para analisar detalhadamente o arcabouço 

estrutural e sinematica das fraturas orbitárias (ALLISON; 

KEARNS; BANKS, 2019; HARTWIG et al., 2019). 

Segundo Scolozzi (2017), as fraturas orbitárias (FO) têm 

sido classificadas, desde o final da década de 60, como puras 
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(quando restritas às paredes orbitárias) e impuras (quando 

concomitante aos ossos faciais adjacentes). 

Independente de sua classificação, estes padrões de 

fraturas requerem um tratamento rápido e adequado, em 

virtude de apresentar complicações estéticas e funcionais de 

forma precoce ou tardias, caso não abordada adequadamente 

(SCOLOZZI; JACQUIER; COURVOISIER, 2017). 

Fraturas em paredes orbitárias podem alterar o volume 

orbitário e desencadear complicações de alta morbidade 

devido à estreita relação com o globo ocular e estruturas 

adjacentes. Como possíveis complicações desse tipo de 

fratura, podemos citar a enoftalmia, amaurose, hipoestesia do 

nervo infraorbitário, oftalmoplegia, diplopia persistente e 

irritante, equimose, hemorragia subconjuntival (NILSON et al., 

2018; YOUNG et al., 2017). 

Por isso, a determinação quantitativa do volume orbital 

é imprescindível para a análise, apreciação e manejo de muitas 

situações que afetam a diretamente a estrutura orbitaria. Logo, 

as intervenções realizadas nos pacientes acometidos por tais 

alterações têm como intuito restaurar a anatomia lesada, 

restabelecendo então a forma e funções orbitárias, otimizando 

o prognóstico dos casos (OLIVEIRA; CÂMARA; COELHO, 

2019). 

A avaliação e interpretação dos achados clínicos de um 

paciente que apresenta fraturas orbitárias é determinante para 

a tomada de decisões em tratamentos cirúrgicos ou não-

cirúrgicos pertinentes às condições (MARANO et al., 2019). 

Devido às diferentes abordagens em fraturas orbitárias, 

sejam elas devido às especialidades distintas ou à falta de 

protocolos semelhantes, esses padrões de fraturas ainda 
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encontram controvérsias no que diz respeito a tratamento 

cirúrgico ou conservador. A interpretação dos achados e a 

provável resolubilidade espontânea faz com que muitos casos 

sejam gerenciados de forma conservadora, o que apresenta 

taxa de sucesso em variados estudos (ALHAMDANI et al., 

2015). 

 Em contrapartida, a restrição da motilidade ocular por 

encarceramento de músculos e enoftalmia superior a 3 mm são 

repercussões clínicas relevantes, uma vez que indicam o 

tratamento cirúrgico para pacientes com esses 

acometimentos, prevenindo complicações tardias 

consideráveis. Nesses casos, a intervenção cirúrgica se dá 

num intervalo de até 2 semanas (EBRAHIMI et al., 2018). 

As avaliações oftalmológicas por meio dos exames 

fundoscópicos e um exame periocular, apresenta sua devida 

importância devido a eficácia na avaliação da acuidade visual, 

motricidade ocular e resposta pupilar, e devem ser realizados 

por profissionais especializados (KOVAR et al., 2018).  

Diante do exposto, o presente estudo tem por objetivo 

analisar as principais repercussões clínicas após alterações no 

volume orbitário pós trauma em face, abordando com ênfase 

os mecanismos etiológicos, suas possíveis complicações e 

abordagens terapêuticas. Por fim, pretende estabelecer uma 

relação direta entre os traumas faciais e as respectivas lesões 

oculares. 

 

 

MATERIAIS E MÉTODOS 

O estudo caracterizou-se por um levantamento 

bibliográfico, utilizando-se de artigos científicos originais e de 



AVALIAÇÃO DAS REPERCUSSÕES CLÍNICAS APÓS ALTERAÇÕES NO 

VOLUME ORBITÁRIO PÓS TRAUMA: UMA REVISÃO INTEGRATIVA 

 

516 
 

revisão indexados na base de dados PubMED/Medline, 

publicados no período dos últimos 5 anos.  

Os descritores utilizados para busca e seleção dos 

artigos foram “alteração do volume orbital” (change in orbital 

volume), “fraturas orbitárias” (orbital fractures), “achados 

clínicos” (clinical findings) e “blow-in”/“blow-out”.Também foi 

utilizado o sistema de formulário avançado “AND” para 

filtragem dos artigos relacionados ao tema. As palavras chaves 

utilizadas e os resultados encontrados são descritos na tabela 

1. 

 

Tabela 1. Distribuição dos artigos encontrados de acordo com 

os critérios de busca (palavras-chaves) utilizados na base de 

dados PubMED/Medline. 

Base de dados Palavras-

chaves 

Resultado 

da busca 

Artigos 

selecionados 

 

 

 

 

 

PubMed/Medline 

“orbital 

fracture AND 

clinical 

findings” 

“change in 

orbital volume 

AND clinical 

finginds” 

“blow-

in/blow-out 

AND clinical 

findings” 

 

1295 

 

 

 

36 

 

 

 

207 

 

7 

 

 

 

6 

 

 

 

5 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Como critérios de inclusão, foram adotados os artigos 

escritos em Inglês, que se enquadravam no enfoque do 

trabalho e os mais relevantes em termos de delineamento das 
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informações desejadas. Ainda assim foram observados 

aspectos como: disponibilidade integral do texto do estudo e 

clareza no detalhamento metodológico utilizado. Foram 

excluídos da amostra os artigos que não apresentaram 

relevância clínica e bibliográfica sobre o tema abordado e os 

que não se enquadravam nos critérios de inclusão, como por 

exemplo o ano de publicação. 

Os artigos obtidos através das estratégias de busca, 

que tiveram como temática principal “repercussões clínicas 

após alterações de volume orbitário”, foram avaliados e 

classificados em elegíveis (estudos que apresentaram 

relevância clínica e tinham possibilidade de serem incluídos na 

revisão) e não elegíveis (estudos sem relevância, sem 

possibilidade de inclusão na revisão). Foram consultados 

1.538 trabalhos e, destes, 18 foram selecionados após 

criteriosa filtragem. A seleção dos artigos, com base nos 

critérios de exclusão, está esquematizada na figura 1. 

 
Figura 1.  Esquema ilustrando a seleção dos artigos. Portanto, dos 1.538 

produtos bibliográficos encontrados, 18 foram selecionados para o estudo. 

 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 
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Diante à literatura selecionada, as fraturas orbitárias são 

descritas, em toda a sua totalidade, como situações comuns e 

de grande incidência nos serviços de Cirurgia e Traumatologia 

Buco-Maxilo-Facial, apresentando aproximadamente de 40% 

a 50% de todos os casos de trauma em face, variando de 

acordo com a população estudada. Sendo assim, deve-se 

compreender que a interpretação e o entendimento para com 

as variáveis envolvidas na cinemática dessas fraturas são de 

suma importância para o correto manejo do caso (KOVAR et 

al., 2018). 

Nesse contexto, existem duas teorias que explicam as 

fraturas de órbita que causam alterações no volume orbitário: 

a primeira teoria é denominada Teoria da Flambagem, descrita 

por Le Fort no ano de 1972, caracterizando a situação em que 

a órbita e seus constituintes transferem as forças aplicadas 

pelo trauma para as estruturas mais delgadas e frágeis da 

cavidade. A segunda teoria é tida como a Teoria Hidráulica, 

que afirma que as forças do trauma provocam a movimentação 

do globo na direção posterior, ocasionando fraturas das 

paredes orbitais mais delgadas; descrita pela primeira vez no 

ano de 1943 por Pfeiffer (EBRAHIMI et al., 2018).  

Nessa perspectiva, os fatores etiológicos das fraturas 

em órbita merecem atenção devido à importância de se 

conhecer o mecanismo do trauma e o quanto isso influencia na 

tomada de decisões cirúrgicas ou não cirúrgicas (FELDING et 

al., 2016). 

 Hartwig et al. (2019) concluiu em seu estudo que a 

violência interpessoal configura-se como a principal causadora 

de fraturas de órbita, com mais de 40% dentre as outras 

etiologias. Fato este que corrobora com vários outros estudos 
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sobre o tema (SCOLOZZI; JACQUIER; COURVOISIER, 2017; 

FELDING et al., 2016). As demais causas estão descritas na 

Figura 2. Sua pesquisa constituiu de 169 pacientes, com idade 

média de 36 anos (variando de 6 a 90 anos), constatando-se 

que, além da violência interpessoal, causas como queda da 

própria altura caracterizam o segundo fator causal mais 

prevalente na população estudada. Acidentes de trânsito, 

ciclístico, esportivo e no trabalho também foram citados. É 

válido ressaltar que a diferença entre as populações estudadas 

pode alterar os fatores etiológicos das pesquisas. 

 

Figura 2.  Principais causas de fraturas que órbita que 

causaram alterações no volume orbitário desencadeando 

complicações. 

 

 
 

Fonte: Hartwig et al., 2019. 

 As alterações sofridas no volume orbitário variam de 

acordo com os padrões de fraturas estabelecidos e o 

mecanismo etiológico, como visto anteriormente. Muitos 

estudos citam que a anatomia da órbita, assim como as 

estruturas adjacentes, predispõem às injúrias oculares, 
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variando de acordo com a complexidade e grau de 

envolvimento das lesões (SNÄLL et al., 2019; MARANO et al., 

2019). 

A tomografia computadorizada é, sem dúvidas, 

fundamental para o diagnóstico e tratamento de fraturas 

faciais. Isso se deve, ao fato de que a TC permite a 

visualização dos padrões de fraturas, bem como sugere 

possíveis complicações advindas dos traumas (HARTWIG et 

al., 2019). 

Um estudo feito por Allison et al. (2019), tinha como 

objetivo analisar a significância dos sinais e sintomas na 

previsão de uma fratura por meio da TC em pacientes que 

apresentaram fraturas de órbitas. Nesse estudo, descreveu-se 

que os sinais/sintomas mais prevalentes em 47 pacientes 

incluídos na amostra, foram a alteração na posição do globo 

ocular,  baixa acuidade visual, hemorragia subconjuntival e 

alteração da sensibilidade da divisão maxilar do trigêmeo, 

caracterizados como os mais específicos para fraturas. A partir 

disso, a análise da TC permitiu aos pesquisadores estabelecer 

a correlação dos achados clínicos com a previsibilidade da 

analise do exame de imagem, concluindo assim que a TC 

apresenta-se como uma ferramenta essencial para guiar os 

cirurgiões diante o manejo dos diferentes casos de fraturas 

facial que acometem estruturas da órbita. 

No que diz respeito à conduta em fraturas “blow-out”, a 

volumometria apresenta-se como um modelo matemático para 

calcular o volume dos tecidos moles que sofreram prolapso 

nessas lesões, capaz de auxiliar de forma significativa na 

escolha do tratamento mais eficaz imediatamente após o 
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trauma (SCHÖNEGG et al., 2018; KOVAR et al., 2018; JUNG 

et al., 2017). 

Em relação à eficácia da volumometria, Kovar et al. 

(2018) descrevem no seu estudo prospectivo com 29 pacientes 

acometidos por fraturas blow-out, que 18 (62%) foram tratados 

de forma conservadora e 11 (38%) foram tratados de forma 

cirurgica. Assim, os 18 pacientes tratados de forma 

conservadora se recuperaram totalmente e sem diplopia. Da 

mesma forma que os 11 pacientes operados também estavam 

livres de diplopia e somente 1 (3%) desses últimos exibia 

diplopia pós-operatória. Concluíram então que a seleção 

adequada do tratamento permite que a taxa de repercussão 

clínica, tal como a diplopia e motricidade ocular, varie de 91 a 

97%.  

Como citado anteriormente e de acordo com o que foi 

analisado nos artigos selecionados, as forças e mecanismos 

dos traumas podem promover diferentes padrões de fraturas, 

cada uma com suas próprias características e repercussões 

(LOZADA; CLEVELAND; SMITH, 2019). 

Fraturas envolvendo a órbita concomitantemente com o 

complexo zigomático-maxilar podem apresentar repercussões 

como enoftalmia e defeitos estéticos. As fraturas do assoalho 

orbitário apresentam maior prevalência do encarceramento de 

músculos, com maior frequência o musculo reto inferior, e 

diplopia. Já as fraturas que envolve a parede medial da órbita 

apresentam um maior desafio para o diagnostico clínico pos as 

repercussões de tal alteração pode estar imperceptível ao 

exame físico (LOZADA et al., 2019; SHAH et al., 2018). 

Diante as classificações das fraturas de órbita, a mais 

comum de ocorrer, segundo Lozada (2019) são as fraturas do 
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tipo “blow-out”, em que a borda permanece intacta, porém, 

perde-se o apoio do segmento inferior, invaginando tecidos 

para dentro do seio maxilar. Nesse padrão de fratura, ocorre 

alteração no volume orbitário, o que pode levar a quadros de 

enoftalmia e diplopia. Nesse contexto, é imprescindível que se 

conheçam quais são as repercussões clínicas mais 

prevalentes em alterações no volume orbitário pós trauma.  

Alhamdani et al. (2015) descreveu em seu estudo 

retrospectivo de 10 anos, a porcentagem dos casos e a 

apresentação dos respectivos achados clínicos (Figura 3). 

Foram incluídos no estudo 87 pacientes, variando de 9 a 80 

anos de idade, com idade média de 35 anos. Destes, 19 eram 

do sexo feminino e 68 eram do sexo masculino. Como 

demonstrado na figura 3, a diplopia foi a repercussão clínica 

mais encontrada nesse grupo, com baixa incidência de 

enoftalmo. As injúrias oftalmológicas relatadas incluíram 

hifema, midríase traumática, abrasão da córnea e quemose 

conjuntival. Mais de 50% dos casos cirúrgicos foram tratados 

nas 2 primeiras semanas e 12,5% foram tratados mais de um 

mês após a lesão.  

 

Segundo Lozada et al. (2019), as fraturas do teto orbital 

são raras e apresentam incidência de 1 a 9% de todas as 

fraturas em órbita. Geralmente estão associadas a traumas na 

borda orbitária ou também por forças hidráulicas, resultando 

em fraturas do tipo “blow-in”. As fraturas “blow-in” podem estar 

associadas a lesões intracranianas, no entanto, na ausência 

de diplopia, má posição do globo, vazamento de líquido 

cefalorraquidiano (LCR) ou colapso muscular, intervenções 
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cirúrgicas não são necessárias (LOZADA; CLEVELAND; 

SMITH, 2019). 

 

Figura 3.  Principais repercussões clínicas após alterações do 

volume orbitário em fraturas “blow-out”, com a respectiva 

porcentagem dos casos. 

 

 
 

Fonte: Alhamdani et al., 2015. 

O objetivo do tratamento dessas fraturas que 

desencadeiam alterações no volume orbitário é preservar a 

acuidade visual, motricidade ocular e estética facial através da 

manutenção correta do conteúdo orbital, evitando assim, 

complicações/sequelas funcionais e/ou estéticos (OLIVEIRA; 

CÂMARA; COELHO, 2019).  

Muito se tem descrito na literatura sobre fraturas 

orbitárias e, dentro do campo da cirurgia bucomaxilofacial, 

essa lesão apresenta certas controversas em termos do 

tratamento conservador ou  cirurgico. Isso se deve pelas 

diferentes abordagens por especialidades distintas ou ainda 

pela falta de protocolos com metodologias semelhantes. Essas 

alternâncias dificultam, portanto, uma padronização 
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necessária para revisões sistemáticas sobre o assunto 

(MARANO et al., 2019).  

Algumas complicações, como diplopia, podem 

apresentar tratamento conservador, com resolubilidade 

espontânea. No entanto, para essa tomada de decisão, deve-

se avaliar a má posição do globo ocular, encarceramento 

muscular, alterações visuais persistente, bem como 

expectativas do paciente. É válido ressaltar que as diretrizes 

clínicas para indicação da terapia cirúrgica variam e a literatura 

é baseada em estudos retrospectivos e prospectivos, 

alternando suas amostras e protocolos (BYEON; CHOI, 2017; 

FELDING et al., 2016). 

O olho é considerado componente essencial da face, 

apresentando-se como prioridade diante de qualquer lesão 

periorbital. Portanto, para a tomada de decisão entre 

tratamento de forma conservadora ou tratamento cirúrgico 

para correção de deformidades, características clínicas e 

radiográficas devem ser observadas e equiparadas de forma a 

subsidiar o manejo adequado (MARANO et al., 2019). 

Nesse sentido, a restrição da mobilidade ocular é um 

achado clínico  altamente relevante, visto que há a 

possibilidade dos músculos extra-oculares e tecidos 

perioculares ficarem encarcerados nas linhas de fraturas ou 

por pedaços irregulares de osso. Logo, a limitação de 

motricidade ocular pode indicar o encarceramento de 

músculos, podendo gerar necrose tecidual, indicando assim, o 

tratamento cirúrgico para este tipo de lesão (ALHAMDANI et 

al., 2015). 

Alhamdani et al. (2015) investigaram diplopia e 

motricidade ocular em pacientes com fraturas blow-out no 
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período de 2000 a 2010. De um total de 183 pacientes, 106 

foram tratados cirurgicamente e 77 foram gerenciados de 

forma conservadora. A partir dos resultados, observou-se que 

não houve melhora significativa da diplopia no pós-operatório 

em pacientes tratados cirurgicamente, enquanto que houve 

evolução favorável para pacientes tratados de forma 

conservadora. Portanto, concluíram que a intervenção 

cirúrgica não é recomendada para fraturas blow-out, com teste 

de visão única binocular moderado, para correção somente da 

diplopia. 

Entretanto, pacientes tratados conservadoramente que 

evoluem com diplopia persistente no pós-operatório, devem 

ser operados assim que detectados a repercussão clínica 

posteriormente (FELDING et al., 2016). 

De acordo com muitos estudos, defeitos do assoalho 

orbital onde se espera enoftalmia considerável ou diplopia não 

decrescente após 14 dias da lesão, o tratamento cirúrgico é 

indicado para reconstrução do assoalho (KOVAR et al., 2018).  

Dessa forma, respalda o que foi preconizado por 

Ebrahimi et al., (2018), que concluiu que enoftalmia superior a 

3mm deva ser gerenciada cirurgicamente dentro de 2 

semanas. Exceto em casos de riscos agudos ao globo ocular, 

os casos tratados cirurgicamente devam ser operados entre 4-

5 dias, após redução do edema periorbital. 

As complicações, sejam elas tardias ou agudas, podem 

estar presentes em fraturas orbitárias que apresentaram 

alterações no volume da órbita. Felding et al. (2016) descreveu 

em seu estudo com 60 pacientes tratados de forma cirúrgica e 

conservadora, algumas complicações operatórias. Delas, uma 

mulher de 86 anos desencadeou hemorragia retrobulbar num 
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pós-operatório de 4h após a cirurgia, o que levou à perda da 

visão, apesar de ser realizada cantólise lateral aguda e 

subsequente evacuação do hematoma sob anestesia geral. 

Ainda dessa amostra, 3 pacientes persistiram com dor pós-

operatório por mais de um mês, desaparecendo no intervalo de 

3 meses. Infecção tratada com sucesso a partir de 

antibioticoterapia intravenosa também esteve presente em 1 

paciente. 

Visto isso, é válido enfatizar a necessidade de uma 

abordagem individual para cada paciente com fratura orbitária, 

seja ele tratado de forma cirúrgica ou conservadora. O intuito 

da intervenção cirúrgica é a reconstrução anatômica da órbita, 

com acessos adequados e materiais reconstrutivos; enquanto 

que o objetivo do tratamento conservador é, caso seja 

indicado, observar sinais/sintomas como fatores predictivos 

para a evolução do paciente sem nenhuma sequela 

estética/funcional, evitando uma abordagem um pouco mais 

invasiva (MARANO et al., 2019). 

 

CONCLUSÕES  

 

As repercussões ao exame físico encontradas em 

alterações de volume orbitário pós traumas influenciam 

diretamente no diagnóstico e plano de tratamento dos 

pacientes acometidos. Os exames de imagem e volumometria 

auxiliam o exame fisico na escolha da abordagem terapêutica 

cirúrgica ou conservadora.  

Saber identificar e interpretar os achados físicos 

associados aos exames complementares, designa ao cirurgião 
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responsável uma maior acurácia do trauma e suas 

repercuções precoces e/ou tardias. 
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RESUMO: A trombose venosa profunda (TVP) pode ocorrer 
por meio da formação de trombos no sistema venoso ou 
profundo e pode ser influenciada por fatores genéticos e 
fenotípicos. O processo pode acontecer de maneira 
espontânea ou como resultado de uma lesão traumática ou 
inflamatória, levando a obstrução parcial ou total de vasos 
sanguíneos. As mulheres são as principais atingidas e isso se 
deve a fatores hormonais, ao uso de anticoncepcionais e riscos 
na gestação. Quando se atrela ao uso do tabaco, o risco é 
ainda maior, devido às substâncias contidas no cigarro que 
promovem lesão ou disfunção no endotélio venoso. O trabalho 
teve como objetivo o estudo dos fatores de riscos dos 
anticoncepcionais e do tabagismo na influência do 
desenvolvimento de eventos trombóticos. Foi realizado um 
levantamento da literatura por meio das bases de dados 
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PubMed, SciELO e Google scholar, no período de 2014 a 2019 
e uma busca de patentes no site online PatentInspiration®. 
Resultados: Com a comparação dos estudos científicos, 
entende-se que a necessidade da prescrição correta do 
contraceptivo a cada paciente e a suspensão do uso do tabaco, 
de modo que os riscos sejam amenizados e anulados ao 
máximo. Observou-se que o uso de anticoncepcionais e o 
tabagismo são fatores de riscos ligados ao desenvolvimento da 
trombose venosa profunda.  
Palavras-chaves: Tromboembolismo, Anticoncepcionais, 
Cigarros. 
 
INTRODUÇÃO 

 

 A trombose venosa profunda (TVP) é uma doença 

complexa e silenciosa que ocorre quando, no sistema venoso 

ou profundo, existe a formação de trombos agudos 

(MAGALHAES & MORATO, 2018). O processo pode 

acontecer de maneira espontânea ou como resultado de uma 

lesão traumática ou inflamatória, levando a obstrução parcial 

ou total de vasos sanguíneos. Os trombos formados, os quais 

podem conter em sua composição plaquetas, fibrina, eritrócitos 

e leucócitos, podem soltar-se e gerar uma oclusão embólica 

em vasos pulmonares, por meio do aumento da pressão 

venosa, ou mesmo, de forma espontânea (MAGALHAES & 

MORATO, 2018). Cerca de 80 a 95% dos casos dessa 

patologia ocorrem nos membros inferiores, atingindo as 

regiões ílio-femoral, femoral e poplítea, podendo evoluir para 

uma embolia pulmonar (EP) (PORTO et al., 2015; BRANDÃO 

et al., 2018). 

 A TVP se apresenta com uma alta incidência no Brasil, 

com valor aproximado anual de 60 casos para cada100 mil 
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habitantes, representando mais de 600 mil internações 

(TÓFANO et al., 2014). A morbimortalidade por EP é um 

problema de saúde mundial. Só nos Estados Unidos (EUA) 900 

mil pessoas são acometidas por tromboembolismo venoso 

anualmente, sendo considerado a principal causa de morte 

hospitalar, com registro de cerca de 60 a 100 mil óbitos 

(TÓFANO et al., 2014; LURIE et al., 2019).  

Dessa forma, a trombose venosa profunda é complexa 

e multifatorial, sendo classificado como doença de grande 

gravidade, sendo a enfermidade vascular mais comum após o 

infarto agudo do coração e acidente vascular cerebral 

(SANTOS, 2017). 

A organização Mundial da Saúde (OMS) recomenda 

que mulheres com mutação trombogênica reconhecida não 

devam fazer uso de anticoncepcionais orais combinados, 

sendo indicada a utilização de anticoncepcionais apenas com 

orientações adequadas de profissionais da saúde e outros 

métodos de barreiras, para não influenciar negativamente o 

sistema endócrino (SENA, 2019).  

O comitê da organização de saúde mundial em 1998 

desenvolveu uma pesquisa envolvendo o uso de 

contraceptivos orais de baixa dose, chegando à conclusão que 

as principais utilizadoras destes fármacos apresentam um 

risco de trombose venosa de 3 a 6 vezes superior em relação 

às não consumidoras. Com ênfase nos seis primeiros meses e 

no primeiro ano de utilização do contraceptivo oral, em 

comparação ao uso prolongado, o risco de desenvolvimento de 

trombose venosa profunda foi de cerca de três vezes superior 

nos seis primeiros meses de utilização e duas vezes elevadas 

nos dois primeiros semestres de utilização (LIMA et al., 2019). 
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O tabagismo além de provocar infecções, doenças 

cardiovasculares e câncer de pulmão também é um 

contribuinte para o desenvolvimento de trombose. Tudo isso é 

resultante das substâncias contidas no cigarro que possui mais 

de 4.700 substâncias tóxicas como amônia, agrotóxicos, 

alcatrão, arsênico, nicotina e monóxido de carbono, no qual 

estes dois últimos têm um nível de toxicidade maior, 

provocando no sangue uma diminuição da capacidade aeróbia 

de até 12%. Isso promove uma lesão no endotélio venoso, 

dessa forma, entram em contato com o sangue e acaba 

gerando uma agressão plaquetária por meio da adesão das 

plaquetas que, assim, reduzem os elementos anticoagulantes 

ocasionando o desenvolvimento da trombose, ou seja, a 

nicotina acaba que alterando a regulação da gênese dos 

trombócitos por ocasionar uma mudança dos genes das 

células edoteliais (LOWERI et al., 2017; BILLERBECK; 

BORGES, 2019). 

A realização deste trabalho foi motivada pela relevância 

do entendimento dos riscos relacionados ao uso de 

anticoncepcionais e ao tabagismo sobre o desenvolvimento de 

eventos trombóticos em mulheres. 

 

MATERIAIS E MÉTODOS  

 

O presente trabalho trata-se de um estudo documental, 

descritivo, qualitativo e quantitativo, construído por meio de 

revisão bibliográfica, possibilitando, assim, uma síntese do 

estado de conhecimento do mesmo. Traz a construção de uma 

análise ampla da literatura, em conjunto na elaboração para 
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uma discussão sobre os riscos malignos vindos do uso de 

anticoncepcionais orais compostos e do uso do tabaco.  

Para elaboração da pesquisa foram utilizados como 

base artigos científicos, sendo todas as buscas feitas entre os 

dias 10 de setembro de 2019 e 29 de setembro de 2019, entre 

os artigos 90% foram dos anos entre 2014 e 2019 10% entre 

2009 e 2013 de alta relevância de maneira a completar os 

artigos previamente selecionados. Abordando os efeitos 

estimulantes do tabagismo e anticoncepcionais no organismo 

humano para o surgimento da trombose. Na escolha dos 

bancos de dados foram usados os critérios de confiabilidade e 

pelas amplas colaborações de revistas da área da saúde, 

assim foram: SciELO e PubMed. A escolha de materiais foi 

realizada a datar de leituras de títulos e resumos, tendo como 

principal foco na seleção revisões clínicas com conteúdo 

voltando para pesquisas no campo da saúde. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Trombose venosa atinge quase que igualmente os 

homens e as mulheres, entretanto, quando é feita uma 

avaliação pela faixa etária de 20 a 40 anos é possível perceber 

que as mulheres são as principais atingidas, isso se deve pela 

exposição do uso de anticoncepcionais e riscos na gestação 

(SOUSA et al., 2018). Em 2015, cerca de 80% das mulheres 

brasileiras faziam uso de algum método contraceptivo como 

meio de planejamento familiar, isso indica um índice 28% ainda 

maior do que o registrado em 1970, merecendo atenção 

(RIBEIRO et al., 2018). 
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A ameaça do desenvolvimento do tromboembolismo 

venoso (TEV) de acordo com a Agência Europeia de 

Medicamentos diversifica de cinco a 12 casos para cada 

10.000 mulheres ao ano de usuárias de contraceptivos 

hormonais combinados (CHC), contrastado com dois casos 

para cada 10.000 mulheres não usuárias. O ano de 1960 foi 

quando chegou no Brasil esses medicamentos. Sua introdução 

gerou as mulheres um maior controle de natalidade, sendo seu 

uso incentivado pelo governo, visando políticas voltadas para 

a redução da natalidade. Benefícios como a redução da 

menorragia e da dismenorreia, do fluxo menstrual, redução do 

risco de câncer no ovário e no endométrio, redução de acne e 

hisurtismo vieram com a utilização dos COC, no entanto, a sua 

utilização em longa escala resulta em vários efeitos colaterais, 

dentre eles o elevado risco de trombose venosa, no qual, pode 

ser influído pelo o tempo de uso e a dose hormonal 

(MAGALHAES et al., 2018). 

 

Via de ação 

Uma lesão na parede vascular ou mesmo uma 

disfunção endotelial pode, por mecanismos físicos e 

intermediários químicos, estimular o início da coagulação e a 

formação de um trombo (ALVES et al., 2015). A exposição do 

tecido conjuntivo subendotelial ao sangue leva a adesão de 

plaquetas ao local danificado por meio de várias interações 

(SILVA & MELO, 2016; PAZ et al., 2017). A exposição da 

camada subendotelial vascular também desencadeia a 

ativação de mecanismos secundários da coagulação 

sanguínea a partir da interação de proteínas plasmáticas com 
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diferentes superfícies celulares (FERREIRA et al., 2010; SILVA 

& MELO, 2016). 

A estase venosa pode ser favorecida por condições 

como repouso prolongado no leito, imobilização de membros 

inferiores e a insuficiência cardíaca e, propicia a TVP por meio 

da redução do fluxo sanguíneo, permitindo um aumento na 

concentração dos fatores coagulantes e aumentando o 

acúmulo de sangue nas veias, dilatando-as passivamente.  

(ALVES et al., 2015; PAZ et al., 2017). 

Os distúrbios trombolíticos congênitos são ocasionados 

pela deficiência de proteínas C e S, a mutação G20210A da 

protrombina, a deficiência de antitrombina (quantidade e 

função ou só função), a existência de fator V de Leiden, a 

hiperhomocisteinemia, aumento do fator VIII e do fator IX. 

Existem também alterações obtidas, como a síndrome dos 

anticorpos, por exemplo, o lúpus eritematoso sistêmico ou 

outra doença autoimune, resistência adquirida à proteína C e 

a trombocitopenia induzida pela heparina (SENST et al., 2019). 

A hipercoagulabilidade representa uma predisposição 

ao desenvolvimento de uma trombose e retrata a condição 

patológica da escassez de sangramento ou exagerada na 

coagulação, estando normalmente associadas à trombofilias 

genéticas hereditárias ou adquiridas (PAZ et al., 2017; SENST, 

et al., 2019).  A trombofilia genética mais comum é a mutação 

do fator V R306Q (Fator V Leiden), que causa resistência à 

ação da proteína C, presente em 10 a 50% dos pacientes com 

EP. Outras, menos comuns, estão associadas à deficiência de 

anticoagulantes naturais como antitrombina III, proteína S e 

proteína C, sendo responsáveis por no máximo 15% de casos 

de EP (TÓFANO et al., 2014). A hipercoagulabilidade adquirida 
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pode acontecer devido a alterações na hemostasia geradas 

por influência de uma série de fatores adquiridos, ao exemplo 

de anticoagulante lúpico ou de anticorpos antifosfolipídicos, 

hiper-homocisteinemia, neoplasias, gravidez, uso de 

anticoncepcionais orais ou de estrógenos (PAZ et al., 2017). 

 

Anticoncepcional  

Os hormônios sexuais femininos exercem um grande 

efeito sobre o sistema cardiovascular, uma vez que os vasos 

sanguíneos possuem receptores de estrogênio e progesterona 

em todos os níveis de camadas existentes em sua constituição 

(SANTOS, 2017). 

A trombose pode ser de origem hereditária ou adquirida, 

vindas de algum agente exterior. A interação entre estrógeno 

e receptor estrogênico nas células endoteliais é responsável 

por diversas ações regulatórias nos componentes da parede 

do vaso, mas o exato mecanismo através do qual os 

estrógenos agem, promovendo ativação da coagulação, ainda 

não está esclarecido. O tipo de hormônio usado na 

combinação pode aumentar ou diminuir a existência de 

desenvolvimento dos trombos, estando as pílulas com baixas 

doses de estrogênio associadas a um menor risco de trombose 

assim como aquelas com tipos de progesterona chamados de 

levonorgestrel ou noretisterona. As pílulas que não possuem 

estrogênio e os dispositivos anticoncepcionais intrauterinos 

não se mostraram associados ao aumento de risco de 

trombose. Apesar de existir uma relação entre maior tempo de 

uso da pílula e maior risco de trombose, a época de maior risco 

ainda são os primeiros noventa dias de uso (MAGALHAES et 

al., 2017).  
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Os pesquisadores vêm investindo e se dedicando a 

investigação de novas formulações com doses mais baixas e 

a síntese de novos esteroides, com perfil bioquímico cada vez 

mais seguro para a população (MONTEIRO, 2018). 

Segundo a ANVISA (2015), o risco de trombose na 

população feminina que faz uso de anticoncepcionais orais 

vem aumentando, naquelas que além de usar este tipo de 

medicamento, fumam, são obesas ou possuam predisposição 

genética e mais de 35 anos de idade. E nas fumantes que 

também fazem uso de anticoncepcionais orais tem um risco 

8,8 maior das não fumantes que não utilizam essa medicação. 

Dessa forma, é evidente que o uso isolado do tabaco possui 

um risco um pouco moderado para o desenvolvimento da 

trombose venosa quando é comparado com as não fumantes. 

Entretanto, ainda é um risco que merece atenção, uma vez que 

aumenta as chances da doença com cerca de 10,2% para o 

uso de dez cigarros fumados por dia ou de 6,1% para cada dez 

maços‐anos (CALLAI et al., 2017). 

Os anticoncepcionais orais podem ocasionar uma 

depressão da ativação da proteína C, através do complexo 

trombina-trombomodulina, essa proteína possui um inibidor 

fisiológico da via da coagulação, além do mais exercem 

atividade fibrinolítica, assim, ao ativá-la ocorre o 

desencadeamento maléficos vindos de problemas 

tromboembólicos. Com isso, pode-se afirmar que um 

parâmetro para identificar a presença de trombofilia em caso 

de trombose venosa profunda é a dosagem da proteína C 

(MOREIRA et al., 2016). 

Os progestagênios são uma classe de hormônios 

esteroides usados como anticoncepcionais orais apresentam 
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efeitos sistêmicos diferentes, devido à afinidade a receptores 

de outros esteroides (estrogênios, androgênios, 

glicocorticoides e mineralocorticoides), além dos próprios 

receptores de progesterona, podendo levar a diferentes riscos 

para trombose. Os riscos maiores estão nos contraceptivos 

orais combinados com progestagênios de terceira geração, 

uma vez que estimulam a resistência a proteína C, a 

diminuição da fribrinólise, o aumento concentração de fatores 

de coagulação e a diminuição dos anticoagulantes naturais, 

quando compara aos contraceptivos de segunda geração com 

progestogênios (WENDER et al., 2017; SENST et al., 2019). 

Na ausência de um sistema latente de classificação, os 

progestagênios foram introduzidos como “gerações”, 

possuindo como base na época em que apareceram. Assim, 

só anticoncepcionais orais combinados (AOCs) da década de 

60 contendo em sua formulação farmacêutica progestagênios 

de primeira geração, como a norestiterona, linestrenol e 

noretinodrel e estes com elevada dosagem de estrogênios. Na 

década recorrente, os progestagênios de segunda geração 

foram introduzidos em conjunto com a redução das doses 

estrogênicas para 50ug de etinilestradiol e, posteriormente, 

30ug, a exemplo do levonorgestrel e o norgestrel (DUARTE, 

2017).  

As pílulas de terceira geração foram projetadas com 

intuído de conter os efeitos adversos associados a pílulas de 

gerações antigas, como a mastalgias, náuseas e acne. Tem 

sido demostrado que o consumo das pílulas de terceira 

geração está sendo associado a um alto risco de 

tromboembolia em comparação as pílulas de segunda 

geração, já as pílulas de quarta geração, dentro efeitos 
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colaterais similares aos de terceira geração, entretanto com a 

intensidade mais branda, estes foram introduzidos no mercado 

por meio de farmácias comunitárias nos anos 2000, possuindo 

uma nova progesterona, a drospirenona (CMM, 2017). 

De modo geral, a “pílula” foi concebida para ser usada 

de forma periódica, ou seja, um tratamento cíclico 

desenvolvido em decorrer de 28 dias. Logo nas três primeiras 

semanas administram-se doses fixas de estrógeno e 

progesterona seguidas de uma semana de pílulas inertes, 

contudo, este sistema sofreu pequenas alterações: enquanto a 

pílula monofásica envolve doses fixas de hormônios 

administrado a cada sete dias, mimetizando o ciclo menstrual 

normal da mulher (DUARTE et al., 2017). 

Existe ainda os critérios para a utilização dos métodos 

que são disponibilizados pela Organização Mundial de Saúde, 

caracterizando-se como critérios de elegibilidade médica para 

o uso desses. São divididos em 4 categorias, organizados em 

classificação e julgamento clínico. A categoria 1 abriga a 

condição para a qual não há restrição ao uso do método 

contraceptivo podendo utilizar o método em quaisquer 

circunstâncias. A categoria 2 recorre a condição quando as 

vantagens em se utiliza o método geralmente superam aos 

riscos, teóricos ou provados e pode utilizar de modo geral o 

método. A categoria 3 corresponde a condição na qual os 

riscos, comprovados ou teóricos, geralmente superam as 

vantagens do uso do método, sendo assim não é recomendado 

uso do método, a menos que, métodos mais adequados não 

estejam disponíveis ou, não sejam aceitáveis. A categoria 4 

leva a condição que representa um risco de saúde inaceitável 
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caso o método anticoncepcional seja utilizado, portanto não 

pode utilizar o método (DUARTE, 2017). 

Diante disso, ainda deve-se levar em conta diversos 

fatores para a escolha do método, como idade, nível 

socioeconômico e de escolaridade como também os 

antecedentes pessoais e familiares, ou seja, é preciso 

corresponder as necessidades de cada uma de acordo com a 

verificação dos riscos e benefícios que o método pode gerar 

(LIMA, 2017). 

A análise dos artigos do quadro 1 permite inferir que o 

uso de contraceptivo oral está ligado ao uso contínuo que 

possuem em sua formulação combinação de estrogênio e 

outro hormônio, causando a formação de trombose, 

principalmente quando ocorre a associação de fatores de risco 

de idade, tabagismo, sedentarismo, varizes e hereditariedade. 

Com a comparação dos estudos científicos, entende-se que a 

necessidade da prescrição correta do contraceptivo a cada 

paciente, de modo que os riscos sejam amenizados e anulados 

ao máximo, podendo ser feito essa analise com a 

farmacogenética, que leva em consideração diversos fatores 

do genoma humano, levando em consideração 0,01 da 

diferença entre os seres humanos, mapeando como cada 

organismo reagiria em determinações sendo exposto por 

determinados fármacos ou tratamentos como o caso dos 

anticoncepcionais compostos e o tabaco que leva a 

desencadear diversos fatores indesejáveis (MONTEIRO; 

SANTOS; HEINEN, 2018). 
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Quadro 1. Análise da relação entre uso de anticoncepcionais 

orais e o risco da Trombose Venosa Profunda de artigos 

pesquisados. 

AUTORES OBJETIVO PRINCIPAL PRINCIPAIS 

RESULTADOS 

Santos, Vanessa, 

2017. 

Realizar um estudo 

bibliográficos comparativo 

sobre a frequência do 

efeito colateral dos 

anticoncepcionais orais no 

desenvolvimento de 

trombose venosa. 

 A utilização contínua de 

anticoncepcionais orais 

pode influenciar o 

desenvolvimento de 

trombose em conjunto 

com fatores genético e 

externos levando em 

consideração condições 

de saúde individual.  

Magalhaes, 

Amanda, 2018. 

Levantamentos de dados 

quantitativos do uso de 

anticoncepcional oral 

combinado com o risco de 

desenvolvimento de 

trombose em mulheres 

jovens da cidade 

paraibana de Patos. 

25% das mulheres que 

fazem uso de 

anticoncepcional oral, 

tiveram a apresentação de 

dosagem de TIPA e TP 

reduzidas que em 

conjunto com os fatores 

hereditários podem levar o 

desenvolvimento da TVP. 

Sena, Carla; 

Gonçalves, 

Priscila, 2019. 

Levantamentos de relatos 

do uso de 

anticoncepcionais orais 

com o surgimento de 

trombose venosa 

profunda pegando como 

base deste a década de 

90. 

Deferência de proteínas 

anticoagulantes e 

mutações pro-trombóticas 

e anticoncepcionais orais 

estão ligados no aumento 

das chances do 

desenvolvimento da 

doença, o exame Dímero 

D aponta pra o risco de 

trombose sendo muito 

eficiente, simples e rápido 

com o resultado saindo 



EFEITOS DO USO DE CONTRACEPTIVOS ORAIS E DO TABAGISMO SOBRE 

O DESENVOLVIMENTO DE TROMBOSE EM MULHERES 

 

542 
 

depois de 15 minutos após 

a coleta.  

Silva, Josseiene, 

2017. 

Discutir os principais 

efeitos sobre os fatores de 

risco para trombose 

venosa profunda 

evidenciando e expondo 

os riscos disponíveis 

gênicos. 

O risco do estímulo de 

trombose venosa 

profunda em mulheres, 

dependendo da via de 

administração do 

anticoncepcional. 

Monteiro, Bruna; 

Santos, Marcos; 

Heinen, Reneta, 

2018. 

Constatar o 

desenvolvimento de 

eventos trombóticos a 

partir do uso de 

anticoncepcionais orais, 

apresentando-se em geral 

como um risco de baixa 

frequência. 

Verificou-se que os 

benefícios do uso de 

anticoncepcionais orais 

são superiores aos riscos, 

porém não diminui a 

importância de ter atenção 

especial com a prescrição 

para esse tipo de 

medicamento, sendo 

necessária a realização 

de algum exame 

farmacogenético. 

Fonte: Autores (2019). 

 

Os estudos clínicos e científicos abordados no quadro 

1, avaliam a associação do uso de contraceptivos ao 

desenvolvimento de trombose e relatam que devido ao risco, 

as mulheres devem procurar orientações de um serviço de 

saúde para a escolha do método contraceptivo adequado ao 

seu perfil e às suas necessidades (SANTOS, 2017). 

Segundo o comitê de Avaliação do Risco de 

Farmacovigilância (PRAC) da AEM, o uso dos 

anticoncepcionais orais pode apresentar mais benefícios do 

que malefícios. Contudo, os fatores de riscos associados como 

o tabagismo, a obesidade, a idade, o consumo de álcool e de 
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comidas gordurosas, dentre outros, devem ser avaliados, no 

intuito de minimizar os riscos de trombose (MONTEIRO et al., 

2018). 

 

Tabagismo 

O tabagismo pode influenciar negativamente a saúde 

global e contribuir para o surgimento de doenças 

cardiovasculares, devido à facilidade de provocar danos 

endoteliais (LIU et al., 2016). O contato direto do subendotélio 

com o sangue leva à agregação plaquetária, à diminuição dos 

efeitos anticoagulantes e a ativação de mecanismos 

secundários da coagulação sanguínea, resultando no aumento 

do risco de desenvolvimento de trombose venosa profunda 

(SILVA & MELO, 2016; PAZ et al., 2017). 

Esse evento ocorre quando as coagulopatias sofre 

liberação de catecolaminas estimuladas pela nicotina, assim, 

os endotélios arteriais lesionados propiciam a aterogênese. 

Além disso, a nicotina diminui a prostaciclina, sendo este, o 

principal inibidor da aglomeração plaquetária, em 

consequência esse processo contribui para a formação de 

trombos. O óxido nítrico também tem relevância já que tem sua 

síntese reduzida pelos radicais livres e compostos aromáticos, 

no qual, prejudica o relaxamento do tecido das artérias. Com 

isso, os usuários do tabaco desenvolvem uma mudança no 

balanço vascular biológico, contribuindo para o 

desenvolvimento da trombogênese, como também alterações 

no comando do tônus vascular, colaborando para a 

vasoconstrição (CALLAI et al., 2017). Entretanto quando o 

fumante suspende o uso do tabagismo, independente de 

tempo e idade (mesmo que tenha mais que 65 anos), a 



EFEITOS DO USO DE CONTRACEPTIVOS ORAIS E DO TABAGISMO SOBRE 

O DESENVOLVIMENTO DE TROMBOSE EM MULHERES 

 

544 
 

disfunção endotelial é revertida, sendo assim o tratamento do 

tabagismo melhora a homeostase vascular, uma vez que o 

óxido nítrico deixa de atuar o organismo (DE SOUSA, 2015). 

Os danos no endotélio ocasionam uma elevação na 

produção de citocinas, incluindo IL-6, IL1B e TNFα e o 

desenvolvimento de processos pró-trombóticos e pró-

inflamatórios. O papel dessas citocinas é de regulação, sendo 

de grande importância na fase aguda de síntese hepática de 

proteínas, juntamente com o fibrinogênio. Dado que a IL-6 

demonstra ser a citocina procoagulante fundamental nos seres 

humanos, é capaz de existir uma relação importante para o 

TEV. Ademais, encontra-se uma relação clara de dose-efeito 

entre a expansão da concentração plasmática de fibrinogênio 

e a quantidade de cigarros consumidos por dia e, ao contrário, 

uma diminuição com a suspenção do tabagismo (CARRUZZO 

et al., 2015). 

Por consequência, a suspenção do tabagismo ou a sua 

redução podem induzir a anticoagulação excessiva e um risco 

ainda maior de sangramento. Os indícios apontam que 

pacientes idosos vítimas de um TEV agudo podem apresentar 

um risco elevado de sangramento, recorrência e morte do TEV 

em comparação a pacientes mais jovens (CARRUZZO et al., 

2015). 

O Quadro 2, apresenta os estudos clínicos que 

demostraram, acompanhar e analisar a associação do 

tabagismo ao desenvolvimento da trombose venosa profunda. 

Dos artigos consultados, cinco foram selecionados pela melhor 

abordagem do tema (MARCHETTI et al., 2015).  
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Quadro 2. Estudos Clínicos que avaliam a associação do 

tabagismo com o desenvolvimento de trombose. 

AUTORES OBJETIVO PRINCIPAL PRINCIPAIS 

RESULTADOS 

CALLAI, Tássia; 

DARONCO, 

Franciel, 2017. 

 

  Coleta de casos e de 

revisão da literatura para a 

investigação de fenômenos 

tromboembólicos quando 

usado anticoncepcionais 

orais e do tabagismo, com 

caso clínico de trombose 

proximal de artéria 

mesentérica superior e com 

extensa necrose. 

  Resultados vindos e 

comparados dos bancos 

de dados SciELO, 

PubMed e Lilacs foi 

possível estabelecer 

relação provável do uso 

de COC a risco 

aumentando de doenças 

tromboembólicas, já o 

tabagismo isolado 

apresenta risco 

moderadamente 

aumentando de 

trombose venosa em 

comparação a não 

fumantes. 

Nasir, Khurram; 

Barr, Graham, 

2015. 

 Relacionar o tabagismo 

com inflamação e doenças 

vasculares subclínicas, 

buscando avaliar o impacto 

do tabagismo, anos 

cumulativos e tempo desde 

a interrupção em 3 

domínios; inflamação, 

dinâmica e função vascular   

 Benefícios 

cardiovasculares com a 

cessação do tabagismo, 

medidas subclínicas 

demostram 

reversibilidade com o 

aumento do tempo 

decorrido desde a 

cessação do tabagismo, 

pode trazer uma 

recuperação vascular 

pós-cessação do 

tabaco.  

Marchetti,Daniela

; Spagnolo, 

Angelico, 2015. 

  Relatos qualitativos e 

quantitativos em base de 

caso e revisão narrativa da 

  Nenhum composto 

volátil foi detectado no 

tecido sanguíneo, o 
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literatura cientifica, em 

relação a trombose 

coronariana e tabagismo 

interligados. 

infarto do miocárdio 

recente ocorreu por 

causa da trombose e 

pelo consumo de tabago 

e maconha, resultantes 

dos testes toxicológicos. 

Santos, Lucas; 

Lima, Luiz; 

Bastos, Talita, 

2017. 

 O objetivo deste estudo é 

analisar e ratificar 

cientificamente através de 

uma revisão de literatura a 

relação entre o tabagismo e 

o risco de trombose. 

Relação etiológica do 

tabagismo no processo 

de inflamação e na 

capacidade de 

impulsionar a atividade 

plaquetária aumentando 

o risco trombótico ao 

expor proteínas 

adesivas de superfície e 

perder o sinal 

antitrombótico. 

Fonte: Autores (2019) 

 

Ao analisar o Quadro 2, pode-se observar que o 

tabagismo, hábito que tantas vezes é iniciado de forma 

recreativa, pode levar ao vício e, o uso abusivo do cigarro, 

associado ao uso de fármacos anticoncepcionais, pode trazer 

consequências maléficas ao corpo. 

Foi encontrada uma maior quantidade de casos clínicos 

e pesquisas mais recentes sobre o uso de contraceptivos orais, 

em comparação aos casos provenientes do tabagismo. Apesar 

desses dois fatores de risco atuarem de formas diferentes no 

organismo, ambos promovem alterações no sistema 

circulatório, estimulando a coagulação sanguínea dentro dos 

vasos. 

 

Diagnóstico e tratamento  
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A trombose venosa profunda pode evoluir para 

hipertensão portal, o diagnóstico da trombose venosa 

profunda, possui diversas técnicas para determinados 

pacientes, normalmente é realizado por meio métodos de 

imagem ou por meio angiografia tomografia computadorizada 

e ressonância magnética. A angiografia esplenoportal é 

considerada a forma mais confiável no diagnostico, porém é 

um procedimento invasivo que necessita de intubação, após o 

diagnóstico são reportados três principais desfechos possíveis: 

recanalização do vaso com desaparecimento do trombo, 

obstrução extra-hepática da veia porta com hipertensão portal 

e atrofia do lobo hepático esquerdo (LOPES et al., 2017). 

 

CONCLUSÃO 

 

A trombose venosa profunda (TVP) pode ocorrer por 

meio da formação de trombos no sistema venoso ou profundo 

e pode ser influenciada por fatores genéticos e fenotípicos. A 

deficiência de proteínas anticoagulantes, a presença de 

mutações protrombóticas, o uso de anticoncepcionais orais e 

o tabagismo são fatores de riscos ligados ao desenvolvimento 

dessa doença.  

As mulheres são as principais acometidas pela 

trombose, devido aos fatores hormonais, ao uso constante de 

anticoncepcionais e aos riscos em decorrência da gestação.  

Pacientes que apresentem história pessoal de TVP ou que 

forem previamente identificadas com risco para o 

desenvolvimento desta doença deverão ser rigorosamente 

orientadas a não fazer o uso de contraceptivos orais 

combinados com progestagênios e também de cigarros. 
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Sendo assim, é de suma importância que os 

profissionais da área da saúde façam uma avaliação nas 

pacientes que irão utilizar um método contraceptivo hormonal, 

levando em consideração a relação desse fármaco com fatores 

genéticos hereditários previamente identificados, com fatores 

externos e variantes como idade e peso, dentre outros.  

A promoção de campanhas sobre o correto uso de 

anticoncepcionais e contra o tabagismo também são 

necessárias, apontando os riscos do uso de contraceptivos e 

do cigarro como desenvolvimento da trombose. 
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RESUMO: Os traumas por arma de fogo ainda são reputados 
como uma desordem de saúde pública mundial. O complexo 
maxilofacial tem sido alvo contínuo desse tipo de injúria, em 
consequência do aumento considerável dos índices de 
violência. O objetivo deste trabalho é apresentar um caso 
clinico sobre fratura de mandíbula por projétil de arma de fogo 
(PAF) em um paciente do sexo masculino, 21 anos, 
melanoderma, atingido acidentalmente na face. Após 
realização dos exames clínicos e tomográficos, verificou-se a 
presença de desoclusão dentária e fraturas cominutivas 
extensas. Estabeleceu-se como tratamento a redução cruenta 
por acesso extraoral e estabilização dos fragmentos ósseos 
com placas e parafusos do sistema 2.0mm e em seguida 
fixação com placa do sistema 2.4mm, optando pela 
permanência do projétil para evitar morbidade ao paciente. O 
processo de redução da fratura com placas e parafusos foi 
realizada de modo eficiente, sem nenhuma sintomatologia 
dolorosa. Assim, não ocorreram complicações pós-cirúrgicas e 
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não houve comprometimento estético ou funcional seguido de  
proservação e acompanhamento do caso. 
Palavras-chave: Fraturas mandibulares. Ferimentos por arma 
de fogo. Cirurgia bucomaxilofacial. 
 
INTRODUÇÃO 

 

A face é composta por um conjunto de ossos que se 

articulam com estabilidade entre si, a mandíbula em especial 

apresenta várias inserções musculares e é caracterizada como 

sendo um único osso móvel. Esse osso em particular oferece 

um aspecto peculiar, de maneira que existe a possibilidade de 

descolar cotos ósseos em determinadas áreas e tipos de 

fratura, podendo ser classificadas como favoráveis e 

desfavoráveis conforme a disposição desses fragmentos 

(LAMOUNIER et al., 2014; OLIVEIRA et al., 2019).  

Os traumas em região de face, comumente, são 

decorrentes de uma sobrecarga mecânica em que a 

completude estrutural e a rigidez do tecido ósseo são de 

alguma forma cessados, ocasionando a perda e transmissão 

de forças. As consequências desse impacto afetam o indivíduo 

lesado em diversos âmbitos; seja psicológico, já que haverá 

um dano estético, como social e funcional avassalador. Os 

distúrbios da articulação temporomandibular, dificuldades 

mastigatórias, alterações salivares, maloculsão dentária, dor 

crônica e infecção são exemplos desse tipo de trauma (SILVA 

et al., 2015; PAVELSKI et al., 2019; LAMOUNIER et al., 2014). 

Nos últimos tempos devido ao aumento da violência 

mundial e juntamente com o aumento do acesso a armamentos 

em nossa população tem sido rotineiro, a entrada de casos em 

serviços de emergência com vítimas de tentativas de roubo, 
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agressões físicas, tentativas de suicídio, além de outros 

traumas de face por projétil de arma de fogo. Na maioria dos 

casos há lesões cominutivas de difícil resolução por uma alta 

incidência de comprometimento dos tecidos moles. Esse tipo 

de atendimento é um desafio para cirurgiões bucomaxilofaciais 

e sua equipe (TRINDADE et al., 2016).  

A conduta em relação ao atendimento destes pacientes 

ainda permanece suficientimente controvérsio em relação à 

reconstrução cirúrgica. Poucos autores indicam em realizar 

intervenção agressiva na etapa inicial da reconstrução das 

estruturas envolvidas. Apesar disso vários estudos apotam um 

tratamento mais conservador, sem a  necessária realização de 

procedimentos cirúrgicos (BERMEJO et al., 2016). 

Para uma avaliação mais específicas dessas fraturas é 

crucial a utilização de exames de imagem. As radiografias em 

geral e as tomografias computadorizadas por feixe cônico 

(TCFC) concedem uma avaliação dessas estruturas 

deslocadas e o seu exato posicionamento anatômico (NETO et 

al., 2016). 

Após a penetração do projétil, esses tecidos lesionados 

tendem a obliterar o trajeto penetrante, atrapalhando sua 

identificação sucedendo ocasionalmente, sua migração pelos 

tecidos. Esses projéteis de arma de fogo quando confinado nos 

tecidos podem originar sérias complicações. Essa presença do 

projétil nos tecidos constituirá um impecilho para a correta 

consolidação da lesão, visto que os metais utilizados na 

confecção passam, pelos líquidos do organismo humano, 

ataques eletroquímicos tendo potencial de levar à corrosão, 

acarretando um processo infeccioso (LIMA et al., 2014) 
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Assim, o objetivo desse estudo é relatar o caso clínico 

sobre a reconstrução da mandíbula de um paciente acometido 

acidentalmente por um projétil de arma de fogo, retratando 

todo o manejo requerido desde o atendimento emergencial até 

as técnicas mais aplicadas, constatando que com uma equipe 

multidisciplinar, um correto atendimento emergencial e um 

planejamento cirúrgico preciso as possibilidades de 

morbimortalidade da vítima podem ser reduzidas e uma fixação 

mandibular adequada pode ser alcançada, restituindo ao 

paciente a sua estética e suas funções habituais anteriormente 

comprometidas. 

 

RELATO DE CASO CLÍNICO 

 

Paciente 21 anos, gênero masculino, melanoderma 

compareceu ao Hospital Estadual de Emergência e Trauma 

Senador Humberto Lucena (HEETSHL) em João Pessoa, 

Paraíba, vítima de ferimento na face provocado por projétil de 

arma de fogo. O protocolo de ATLS com todos os seus 

procedimentos emergenciais foram adotados.       

Durante realização do exame extraoral, notou-se edema 

em região submandibular esquerda seguido por ferimento 

perfuro-contuso na região de parassínfise se estendendo até 

ângulo mandibular esquerdo com aproximadamente 2 cm em 

seu maior diâmetro correspondente ao orifício de entrada do 

projétil (Figura 1A e 1B).  
Figura 1. A) Exame extraoral com vista frontal, evidenciando aumento de 

volume em região submandibular esquerda. B) Exame extraoral com vista 

lateral evidenciando orifício de entrada do projétil. 
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O exame intraoral evidenciou alteração oclusal, 

crepitação óssea entre os elementos 36 e 37, discreto desvio 

a esquerda e mobilidade acentuada do processo alveolar da 

região equivalente aos elementos dentário 36 e 37 (Figura 2A 

e 2B).  

 
Figura 2. A) Alteração oclusal e mobilidade dos fragmentos de corpo 

mandibular esquerda. B) Coto ósseo mandibular com exposição intraoral. 

 

 
 

Fonte: Autores 

A tomografia computadorizada revelou imagem 

compatível com fratura complexa de mandíbula envolvendo as 

regiões de parassínfise, corpo e ângulo mandibular esquerdo, 

além da presença de um projétil elíptico, circunjacente ao 

 
 

A B 

A B 
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bordo anterior do músculo masseter, efisema subcutâneo na 

região provocado pela trajetória do projétil (Figuras 3A, 3B, 4A 

e 4B). 

 

Figura 3. A) Corte axial demostrando enfisema subcutâneo 

causado pelo projétil. B) Trajeto do projétil demostrando a 

fratura complexa de mandíbula.  

 
Figura 4. A) Reconstrução 3D revelando a área envolvida no 

trauma. B) Vista lateral com reconstrução 3D mostrando as 

áreas acometidas pelo projétil. 

 

 
O tratamento proposto para esse paciente foi cirúrgico, 

realizado sob anestesia geral e terapia antibiótica prévia com 

fins profiláticos, além da utilização de anti-inflamatórios e 

analgésicos, por via endovenosa. Durante a realização do 

transoperatório, inicialmente as feridas foram lavadas 

A B 

B A 
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exaustivamente, com solução de clorexidina a 2%, seguida de 

solução fisiológica a 0,9%, seguido por um amplo acesso 

submandibular para visualização de toda área fraturada e 

remoção dos fragmentos ósseos fragmentados pelo projétil 

(Figura 5). Em seguida  foi realizada redução cruenta e 

bloqueio maxilomandibular. Após exposição e redução da 

fratura, uma placa do sistema 2.0mm foi utilizada para 

simplificação da fratura e seguida por fixação com placa de 

reconstrução do sistema 2.4mm devolvendo o contorno 

mandibular do paciente devido a perda óssea, como também 

a melhora da estabilização da fratura (Figura 6).  

 

Figura 5. Aspecto inicial da lesão mandibular após acesso 

submandibular. 

 
Fonte: Autores. 

 

Figura 6. Redução e estabilização dos segmentos ósseos com 

instalação de placas e parafusos. 
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 No final do procedimento a oclusão do paciente foi 

avaliada, devolvendo a oclusão antecedente do trauma (Figura 

7A, 7B e 7C) e o mesmo submetido a exame tomográfico para 

avaliação da redução e fixação dos cotos fraturados, 

devolvendo o cotorno mandibular da região fraturada (Figuras 

8A, 8B e 9). 

 

Figura 7. A) Oclusão pós-operatória em vista frontal na qual 

verifica-se o perfeito encaixe oclusal e remoção do fragmento 

ósseo intraoral. B) Oclusão pós-operatória em vista lateral 

direita na qual verifica-se o perfeito encaixe oclusal e remoção 

do fragmento ósseo intraoral. C) Oclusão pós-operatória em 

vista lateral esquerda na qual verifica-se o perfeito encaixe 

oclusal e remoção do fragmento ósseo intraoral.  

 

 

A 

B 
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Figura 8. A) Tomografia Computadorizada do pós-operatório 

após redução e fixação da fratura. B) Reconstrução em 3D da 

Tomografia Computadorizada após redução e fixação da 

fratura, vista frontal.  
 

  
Fonte: Autores. 

Figura 9. Aspecto final em vista frontal do paciente com pós 

operatório de 7 dias .  

 

A 

B 

C 
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Fonte: Autores. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

Os ferimentos por projetil de arma de fogo (PAF) são 

assim apontados, dentro do segmento trauma, o segundo 

colocado em índices de mortes, sendo superado unicamente 

por acidentes automobilísticos. Majoritariamente os traumas 

em região maxilofacial ocorrem por agressão física e, em sua 

grande maioria, compreende pacientes jovens do gênero 

masculino. Geralmente está relacionado a esses tipos de 

ferimento a extensão destruição como fraturas cominutivas, 
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avulsão de tecidos e lesões vasculares (ZAMBONI et al., 

2017). 

Segundo Neto (2016), essas lesões consistem em um 

transtorno de saúde pública mundial, sendo essa zona de 

frequente injúria afetando diretamente os gastos públicos. São 

perfuro-contundentes de perfil variado de acordo com o tecido 

acometido, a distância do disparo e o calibre da arma em 

questão usado para causar a lesão. No decorrer do trauma, é 

comum o deslocamento das estruturas que foram afetadas, 

podendo até serem alojadas em outros espaços, acarretando 

danos as estruturas adjacentes como nervos, vasos, artérias e 

até as menbranas que fazem a proteção cefálica.  

Para que aconteça uma avaliação mais precisa é de 

fundamental importância a utilização dos exames de imagem 

na qual a tomografia computadorizada por feixe cônico (TCFC) 

é padrão ouro, ela é uma técnica volumétrica com 

representação tridimensional das estrututas anatômicas em 

geral fornecendo cortes sagitais, coronais e axiais de uma 

região de interesse do profissional, que pode ser o terço médio 

da face, de uma região especifica dos maxilares ou ate mesmo 

de toda a cabeça permitindo uma avaliação do deslocamento 

e seu preciso posicionamento, propiciando estimar com 

precisão as fraturas e a existência de corpos estranhos, 

especialmente quando estão demasiadamente alojados 

(SALDEZAS et al., 2015).  

Vale ressaltar também que em locais remotos que a 

estrutura hospitalar não comporta um tomografo, pode ser 

lançado  mão de outros tipos de radiografias para oferecer ao 

profissional um auxilio em seu diagnóstico. As panorâmicas, 

telerradiografia frontal e lateral, além da PA de mandíbula 
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podem ser usadas. Durante o tratamento do referido caso, foi 

optado pela permanência do projétil, pois ocorreria maior 

morbidade e complicações caso tentasse removê-lo em virtude 

da proximidade com estruturas nobres do pescoço como 

artérias e vasos de grande calibre (LAMOUNIER et al., 2014).  

Pode ser que além da fratura aconteça lesões 

vasculares, que a depender da localização anatômica que foi 

acometida. Em carater de suspeita de lesão ou da proximidade 

delas é necessário a realização do exame de angiografia para 

confirmamento ou não dessa hipótese, sendo necessário a 

presença de um cirurgião vascular na equipe cirúrgica atuante 

(OLIVEIRA et al., 2019). 

A escolha da abordagem cirúrgica correta, a intervenção 

precoce da fratura, uma higiene bucal satisfatória e a remoção 

dos dentes próximos a linha de fratura que determina um 

melhor prognóstico ao acometido por fraturas em região 

mandibular. Como tratamento inicial deve ser estabelecido a 

manutenção da saúde em nível sistêmico do paciente 

prevenindo  qualquer lesão que possa ocasionar risco 

eminente de morte ou que gere algum tipo de sequela 

irreversível, pois um dos grandes riscos nesses pacientes é o 

comprometimento das vias aéreas provocado ou por trauma 

direto ou por edema subsequente nessa região (LAMOUNIER 

et al., 2014; RESENDE et al., 2015; GONZÁLES et al., 2015).  

A retirada do dente ou do projétil é feita se estiverem 

superficialmente na lesão ou ocasionando limitação funcional 

ao paciente, próximo a estruturas nobres para evitar o 

lesionamento ou locais anatômicos de difícil acesso com 

necessidade de grandes incisões e rebatamento dos planos 

anatômicos. O mesmo pode ser sepultado, se proservado por 
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meio dos diversos exames de imagens como a tomografia 

computadorizada por feixe cônico (TCFC), já que o tratamento 

desse trauma não deverá ser mais prejudicial que a causa 

(PAVELSKI et al., 2019). 

O emprego de placas de reconstrução no tratamento 

das fraturas de mandíbula apresenta diversas vantagens sobre 

os outros sistemas de osteossíntese. A utilidade de sistemas 

de fixação interna, viabiliza que o paciente possa mastigar e 

falar, cooperando para um melhor estado nutricional, anulando 

ou reduzindo a necessidade de fixação intermaxilar. Sendo a 

utilização das placas de reconstrução o método de fixação que 

trouxe as menores possibilidades de infecção ao paciente 

(TRINDADE et al., 2016). 

A respeito do tratamento dessas feridas ocasionadas 

por arma de fogo vem a ser de difícil resolução devido ao alto 

poder destrutivo das mesmas, quando correlacionadas a 

lesões provenientes de etiologias diversas como queda de 

nível, fratura por exodontia dentre outras (NOGUEIRA et al., 

2015). 

Em suma, essas lesões são reputadas na literatura 

como “sujas” em vista da disseminação de substâncias que 

compõe a estrutura do projétil como a pólvora, dentre outras, 

advindas da explosão no interior da lesão exigindo da equipe 

responsável lavagem e irrigação vigorosa para que o paciente 

alcance um bom prognóstico e uma melhor recuperação (LIMA 

et al., 2015).  

No presente caso, após a exposição da ferida, soluções 

de irrigação foram utilizadas, como também a remoção 

mecânica de ossos e fragmentos das substâncias de projétil. 

Nesses ferimentos na região de face utiliza-se o uso da técnica 
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da redução aberta estendida, além da fixação rígida com o 

sistema de placas e parafusos se avalia a necessidade da 

reconstrução dos ossos danificados por esse trauma por 

enxerto ósseo imediato, em casos mais severos, trazendo 

resultados satisfatórios a longo prazo (OLIVEIRA et al., 2019). 

Além de optar por em segundo momento realizar a 

enxertia, enquanto que na abordagem das fraturas 

mandibulares aplica-se a redução fechada da fratura com a 

barra de Erich e o BMM (bloqueio maxilomandibular) rígido ou 

semirrígido, a fixação com placas e parafusos de material 

nobre, como o  titânio, e finalmente a utilização de enxertia 

autógena, a depender da necessidade e severidade do caso, 

retirado de sítios cirúrgicos secundários como a crista ilíaca do 

próprio paciente (RESENDE et al., 2015).  

A utilização de placas cada vez mais delgadas, menores 

e parafusos consistem em uma alternativa mais adaptável com 

a prática clínica, visto que a resistência à deformação vertical 

não tem correlação com o padrão de colocação ou tamanho 

dessas placas (RAMOS et al., 2018). 

Para o caso em questão, não foi utilizado enxertia 

óssea, pois conseguiu-se uma boa redução e contatos ósseas 

em toda extensão da fratura, com exceção da basilar da 

mandíbula. 

 

 

CONCLUSÕES  

 

Em suma podemos concluir que no processo de 

reconstrução da fratura, não ocorreram complicações pós-

cirúrgicas, não havendo comprometimento estético ou 
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funcional. Quanto a fixação das placas e dos parafusos foi 

realizada de modo eficiente, sem nenhuma sintomatologia 

dolorosa ou risco infeccioso no paciente. 

Em virtude das suas características peculiares, os 

ferimentos provocados por arma de fogo não apresentam um 

padrão de tratamento. É valoroso a experiência clínica da 

equipe responsável para adotar a melhor abordagem para 

cada situação.  

O tratamento cirúrgico primário com a estabilização dos 

cotos ósseos é essencial para que possa diminuir a contratura 

dos tecidos moles e a manutenção do perímetro mandibular 

permitindo uma restauração de tecido ósseo simplificada no 

processo laborioso de reconstrução mandibular e reabilitação 

de pacientes traumatizados. 
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RESUMO: Lesões no complexo zigomático-maxilar são 
relativamente comuns de ocorrer. A redução precisa dessas 
fraturas, muitas vezes, pode ser difícil devido a visualização 
limitada dos ossos fraturados. Agressões físicas, quedas, 
acidentes de trânsito e lesões esportivas representam as 
etiologias mais comuns, sendo os homens mais afetados que 
as mulheres de acordo com a maioria dos estudos. O objetivo 
do capítulo foi relatar um caso clínico de um tratamento de 
fratura do complexo zigomático-maxilar decorrente de acidente 
desportivo, com uma abordagem minimalista e que preservou 
a estética e a funcionalidade da estrutura afetada. Esse tipo de 
fratura tem incidência em pacientes jovens devido ao fato 
desse grupo realizar exercícios e esportes perigosos. Paciente 
23 anos, compareceu ao Hospital Estadual de Emergência e 
Trauma Senandor Humberto Lucena (HEETSHL) após ter 
sofrido um trauma, na região zigomática, com sintomatologia 
dolorosa, sendo realizado um tratamento cirúrgico para 
correção da fratura. Concluiu-se que foi obtido sucesso na 
reconstrução da fratura, na qual não houve complicações pós-

mailto:amqueiroz07@gmail.com
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cirúrgicas e nem comprometimento estético ou funcional para 
o paciente. A fixação das placas e dos parafusos foi realizada 
de forma eficaz, sem sintomatologia dolorosa ou infecciosa no 
paciente, essa abordagem obteve resultados satisfatórios, sem 
complicações e com pouco risco de lesionar nervos e vasos 
importantes. 
Palavras-chave: Traumatismo. Fratura. Zigomático. 
 

INTRODUÇÃO 

 

O Complexo zigomático-maxilar (CZM) e o arco 

zigomático (AZ) são lesões relativamente comuns de ocorrer. 

Muitas dessas fraturas requerem redução e fixação cirúrgica 

para restaurar a função ou a forma estética ou uma 

combinação das duas. A redução precisa das fraturas de CZM 

e AZ, muitas vezes, pode ser difícil devido a visualização 

limitada dos ossos fraturados. (HIGGINS et al., 2019) 

 A exposição cirúrgica das fraturas é mantida no mínimo, 

de forma intencional, para reduzir cicatrizes faciais e proteger 

estruturas vitais em uma região estética do corpo. Devido as 

abordagens cirúrgicas atuais geralmente produzirem cicatrizes 

mínimas e há a proteção adequada das estruturas vitais, 

muitas vezes, como consequência dessa abordagem 

minimalista, a exposição das fraturas ocorre de forma restrita. 

Dessa forma, uma sequela potencial de exposição mínima à 

fratura é uma redução inadequada, o que pode levar a maus 

resultados estéticos, como assimetria facial, cicatrizes, 

abertura limitada da boca, má restauração do perfil facial ou 

movimento restrito dos olhos. (HIGGINS et al., 2019) 

Somados a isso, outras complicações pós operatórias 

ocasionadas por essa fratura são a diplopia, distopia e 

enoftalmia e perda de projeção do osso malar. Assim, a falta 
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de uma adequada redução anatômica na moldura orbitária e 

um aumento do volume orbital por deficiência na reconstrução 

de suas paredes, são os principais motivos para sequelas e 

complicações do pós-operatório. (PEREIRA et al., 2017) 

 Agressões físicas, quedas, acidentes de trânsito e 

lesões esportivas representam as etiologias mais comuns, 

representando 39%, 31%, 11% e 11% de todas as fraturas do 

CZM, respectivamente. Os homens superam o número de 

mulheres na maioria dos estudos, com uma proporção de 

3,6/1. A idade média das vítimas é entre 30 a 40 anos. (GIRAN 

et al., 2019) 

O complexo zigomático-maxilar por ser uma das 

estruturas mais proeminentes da face, e por apresentar essa 

particularidade, torna-se vulnerável, estando frequentemente 

envolvido no trauma facial. (PEREIRA et al., 2017) 

 O osso zigomático é composto por quatro pilares, no 

qual, esses pilares, que são o processo zigomático do osso 

frontal, o processo zigomático do osso maxilar, a borda orbital 

e a asa zigomático – malar, podem ser fraturados. No 

tratamento, visa melhorar a projeção malar e a forma simétrica 

da órbita. O tratamento conservador com redução simples 

usando um gancho transcutâneo é comumente usado para 

fraturas com descolamento mínimo. A fixação cirúrgica é 

indicada para fraturas que envolvem um grau significativo de 

luxação e a redução aberta com fixação interna é usado 

quando as fraturas são instáveis, assim expõe osso para uma 

avaliação direta. (GIRAN et al., 2019) 

 Diante de uma fratura como essa, o diagnóstico 

realizado pelo cirurgião bucomaxilofacial deve constatar 

informações acerca da história do trauma (tipo, intensidade e 

tempo decorrido), realizar o exame físico e solicitar exames de 
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imagem, fundamentais para o diagnóstico e tratamento 

adequado. (SANTOS et al., 2017) 

 Os exames comumente realizados incluem a radiografia 

em posição de Waters e de Hirtz e tomografia 

computadorizada, a qual representa um grande avanço e 

facilita a localização precisa das fraturas, visto que não há 

sobreposição de imagens como nas radiografias. (SANTOS et 

al., 2017) 

A osteossíntese pode ser realizada usando uma 

ligadura de fio, parafuso ou titânio ou mini placa reabsorvível, 

dessa forma, por possuir uma abordagem rápida e 

minimamente invasiva, a redução fechada com a fixação 

transfusional percutânea de fio de Kirchner, é proposta como 

uma alternativa de fixação zigomática. (GIRAN et al., 2019) 

 O objetivo desse artigo é demonstrar como foi realizado 

o tratamento da fratura ocorrida no complexo zigomático-

maxilar, com uma abordagem minimalista e que preservou a 

estética e a funcionalidade da estrutura afetada. Com isso, 

resultando num procedimento sem sequelas e sem 

desconfortos para o paciente. 

 

RELATO DE CASO CLÍNICO  

 

Paciente do gênero masculino, 23 anos de idade, 

leucoderma, sem histórico de alergias ou comorbidades, 

chegou ao Hospital de Emergência e Trauma Senador 

Humberto Lucena em João Pessoa, Paraíba, vítima de um 

acidente desportivo. Durante o exame clínico de face 

observou-se equimose periorbitária direita, degrau em rebordo 

infra-orbitário e em pilar zigomático maxilar, os movimentos 

oculares se mostravam preservados e sem complicações 



FRATURA DO COMPLEXO ZIGOMÁTICO – MAXILAR DEVIDO A UM 

ACIDENTE DESPORTIVO: UM RELATO DE CASO 

571 
 

oftalmológicas, com ausência de limitação de abertura bucal e 

com a oclusão mantida. (FIGURA 1 e FIGURA2).  

 

Figura 1: Vista frontal evidenciando equimose periorbitária 

direita. 

  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2: Análise da oclusão do paciente mantida após a 

fratura. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 Durante realização de exame tomográfico foram 

observadas imagens compatíveis com fratura do complexo 

zigomático-maxilar direito, além de deslocamento e rotação 

medial. Dessa forma, segundo a classificação de Knight e 

North (1961), a fratura foi classificada como tipo IV (FIGURA 3 

e FIGURA 4). 
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Figura 3: Corte axial evidenciando perda da projeção anterior 

do complexo zigomático-maxilar direito (a). Corte coronal 

evidenciando fratura no rebordo infraorbitário, pilar zigomático- 

maxilar e sutura zigomático – frontal (b). 

 

 
Fonte: Autores. 

 

Figura 4: Reconstrução tomográfica em 3D com vista anterior 

evidenciando a fratura na região zigomático – maxilar (a) e uma 

vista lateral evidenciando a fratura na sutura zigomático – 

frontal e na região região zigomático – maxilar (b).  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 O paciente foi submetido a procedimento cirúrgico 

realizado sob anestesia geral, onde após a antissepsia intra e 

extra – oral e montagem dos campos estéreis foi realizado o 
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acesso cirúrgico em fundo de sulco vestibular superior e 

acesso subciliar do lado direito, além de outros acessos que 

ainda serão descritos. 

 Devido o deslocamento dos fragmentos e instabilidade da 

fratura, foi realizado tratamento cirúrgico através da redução 

aberta e fixação das três zonas de resistência do osso 

zigomático promovendo maior estabilidade da fratura. Foram 

utilizados os acessos na região zigomáticofrontal, subciliar e 

no pilar zigomáticomaxilar, seguida por redução da fratura com 

gancho de ginestet e instalação de placas e parafusos do 

sistema 2.0mm em pilar zigomáticomaxilar e sutura 

frontozigomática e do sistema 1.5mm em rebordo infraorbitário 

(FIGURA 5). A abordagem cirúrgica foi planejada de acordo 

com a localização e o descolamento da fratura, assim, foi 

definido o tipo e o número de abordagens necessárias para 

tratar adequadamente a fratura. 

 No pós - operatório não houve sinais e sintomas e 

infecção, o edema foi compatível ao procedimento cirúrgico 

realizado, com bom aspecto estético após a redução da fratura, 

devolvendo a projeção do complexo zigomático-maxilar e 

corrigindo a assimetria facial, restabelecendo a estética e 

funcionalidade. A figura 6 mostra as imagens tomográficas do 

pós operatório. 
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Figura 5: Fixação dos fragmentos após redução da fratura. (a) 

sutura frontozigomática, (b) rebordo infraorbitário, (c) pilar 

zigomático maxilar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6: Imagens tomográficas anterior e lateral do pós 

cirúrgico, mostrando a reconstrução do osso através das 

placas fixadas no local da fratura. 

 

Fonte: Próprio autor. 
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RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

A facilidade de ocorrer fraturas no complexo zigomático-

maxilar é comum devido à sua localização e projeção no 

esqueleto facial, o complexo zigomático apresenta uma 

incidência significativa de leões, além de desempenhar um 

papel fundamental na estética facial. Existem controvérsias na 

literatura quanto à incidência das fraturas ósseas zigomáticas, 

enquanto alguns estudos afirmam que essas fraturas são a 

segunda ou a terceira mais frequente, outros estudos relatam 

que elas são as primeiras mais frequentes de ocorrer. 

(GIONGO; GIOVANELLA; TORRIANI, 2014) 

O osso zigomático têm um importante papel em três 

regiões da face: na estética, estabelecendo o contorno facial e 

a projeção anteroposterior do terço médio da face; proteção 

por apresentar uma posição primária para absorção de 

impactos de estruturas importantes como o cérebro e a 

cavidade orbitária, e por fim a função, devido a problemas nas 

funções oculares, do nervo infraorbital e também na abertura 

bucal que podem ser causadas por esse tipo de fratura. 

(PEREIRA et al., 2017) 

Esse tipo de fratura tem incidência em pacientes jovens 

devido ao fato desse grupo realizar exercícios e esportes 

perigosos, além do uso de meios de transporte em alta 

velocidade. A maior vitimização dos jovens é preocupante, pois 

pode gerar sequelas que podem comprometer o desempenho 

das suas atividades diárias. (FARIAS et al., 2017) 

Existem algumas classificações para a fratura do 

complexo zigomáticomaxilar (CMZ), porém a mais utilizada é a 

de Knight e North proposta em 1961 que consagraram as 

fraturas do complexo zigomático através do grau de 
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cominuição e deslocamento apresentados na radiografia de 

Waters, de acordo com a TABELA 1. (SANTOS et al., 2017) 

 

Tabela 1: Classificação das fraturas do complexo zigomático,               

segundo Knight e North. 

 

Grupo Descrição 

I Sem deslocamento do zigoma 

II Fraturas do arco zigomático  

III Com deslocamento, sem rotação 

IV Com deslocamento, com rotação medial 

V Com deslocamento, com rotação lateral 

VI Complexas  

Fonte: SANTOS et al., 2017 

 

Dessa forma, o caso em questão foi uma fratura do tipo 

IV com deslocamento e com rotação medial. 

Diferentes técnicas e dispositivos são descritos por 

muitos autores sobre a avaliação e tratamento de fraturas do 

complexo zigomáticomaxilar e do arco zigomático, por isso é 

importante selecionar a técnica e o instrumento adequado no 

tratamento para evitar instabilidade e redução inadequada que 

pode resultar em desunião ou assimetria, causando defeitos 

estéticos na face. (KORKMAZ et al., 2016) 

Existem algumas desvantagens na abordagem de 

acesso mínimo por meio extraoral, intraoral ou acessos 

percutâneos que são usados na maioria dos casos de fratura 

do osso zigomático, pois a redução da fratura é obtida 

tracionando por meio da força o que pode levar a complicações 

como dificuldade de manipulação, especialmente em 

depressões graves e fraturas tardias, bem como inadequada 
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redução e fraturas extras que podem ser causadas devido ao 

esforço excessivo e descontrolado da força nas fraturas. Na 

tabela 2, apresenta algumas complicações que podem ocorrer 

em fraturas do complexo zigomáticomaxilar por meio de 

detalhes demográficos e operatóriosda média de pacientes 

vítimas desse tipo de lesão. (CINAL et al., 2019) 

 

Tabela 2: Detalhes demográficos e operatórios dos pacientes. 

 

Etiologia  

     Acidente de trânsito 71% 

     Queda 66% 

     Lesão esportiva 12% 

Complicações  

     Parestesia persistente 9% 

     Remoção de pinos 4% 

     Retratamento 4% 

   Aplicação de enxerto de gordura 3% 

   Enoftalmia  2% 

 De um total de 

22% 

Fonte: CINAL et al., 2019 

 

As fraturas complexas do osso zigomático representam 

um desafio para qualquer cirurgião bucomaxilofacial. Dessa 

forma, o grande deslocamento das paredes e molduras 

orbitárias dificulta a redução e aumentam o risco de 

deformidades e sequelas pós-ciúrgicas. A redução aberta e 

fixação interna estável representam o método mais indicado 

para essas fraturas, por apresentar maior estabilidade e 
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melhores resultados, porém não existe consenso no número e 

posição das placas para fixação. (PEREIRA et al., 2017) 

A redução de fraturas pode ser alcançada através de 

abordagens cirúrgicas fechadas e abertas. Lesão de baixa 

velocidade podem ser feitas em redução fechada. A imagem 

intraoperatória ajuda a definir e dá indicações para reparação 

fechada, confirmando a precisão da redução sem a 

necessidade de visualização direta. (STRONG; GARY, 2017) 

Muitas vezes há uma tentativa inicial de redução 

fechada seguida de confirmação com imagem intraoperatória 

ou confirmando a redução aberta. Fazer redução aberta é 

necessária apenas quando uma redução fechada não pode ser 

alcançada ou é instável. Lesões superiores por velocidades 

são mais propensas a exigir redução aberta e fixação interna. 

(STRONG; GARY, 2017) 

A redução da fratura do CZM deve ser deduzida olhando 

contrafortes individuais, sem completa visualização. Existe a 

opção de utilizar a imagem intraoperatória para melhor 

visualização, e embora, a imagem intraoperatória seja usado 

principalmente em cirurgia ortopédica, é igualmente eficaz na 

reconstrução maxilofacial. Ela fornece uma avaliação em 

tempo real da redução da fratura que é impossível com a 

visualização direta, permitindo assim para correção 

intraoperatória da má redução óssea. (STRONG; GARY, 2017) 

A média intraoperatória da reconstrução maxilofacial em 

procedimentos com o uso de imagens intraoperatórias é de 

aproximadamente 22% (intervalo de 14% a 28%). Porém, as 

vantagens da imagem intraoperatória incluem custo, exposição 

à radiação e aumento na duração da operação. Embora os 

avanços técnicos continuem a minimizar esses problemas, 
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eles ainda limitam o acesso e a utilidade na reconstrução 

maxilofacial. (STRONG; GARY, 2017) 

No que se diz respeito ao tratamento da fratura do osso 

zigomático, não há consenso quanto a melhor técnica 

cirúrgica, pois depende do estado da fratura. O grau de 

deslocamento e da fragmentação dos cotos fraturados, 

acrescido da escolha do material para fixação, seja ele rígido 

ou o uso de fios de aço para esse fim, incluindo a experiência 

do cirurgião no uso do material adequado, enquadram-se como 

requisitos essenciais para o sucesso do tratamento. Assim, a 

utilização de fios de aço como fixação semi-rígida mostrou ser 

um tratamento de grande aplicabilidade e sucesso, 

restabelencendo o paciente funcional e esteticamente, porém 

esse tipo de tratamento está diminuindo, em virtude da 

utilização do sistemas de placas e parafusos de titânio. 

(MENDONÇA; CRIVELLI, 2012) 

No presente estudo, foi utilizada fixação de placas e 

parafusos numa redução aberta do complexo zigomático 

devido a extensão da fratura e o degrau infraorbitário que foi 

observado na tomografia computadorizada. Essa abordagem 

foi realizada com resultados satisfatórios, sem complicações e 

com pouco risco de danificar nervos e vasos importantes. 

(KORKMAZ et al., 2016) 

Sabe-se que a movimentação dos cotos de uma fratura 

é fator predisponente para o aumento da taxa de infecção e da 

união óssea. Assim como na fratura do complexo 

zigomáticomaxilar, temos também como exemplo disso, as 

fraturas mandibulares onde forças musculares e mastigatórias 

tem ação direta, favorecendo o deslocamento dos cotos. O uso 

de miniplacas oferece uma série de vantagens sobre a 

osteossíntese, porque a fixação interna rígida resiste melhor 
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às forças musculares e mastigatórias e promove uma melhor 

consolidação óssea em fraturas. (MENDONÇA; CRIVELLI, 

2012)  

A presença de algumas consequências que podem 

afetar a funcionalidade da face do paciente é bastante comum 

no pós - trauma, como a parestesia, os problemas visuais, a 

dor, os hematomas e a deformidade facial. Assim, como 

também é visto que em pacientes com esse tipo de fratura não 

exibia apenas características físicas, mas também sintomas e 

sinais de comprometimento em algumas dimensões como a 

vitalidade que é uma das dimensões psicológicas. Além disso, 

também é percebido pacientes que manifestam sintomas 

psiquiátricos pós –traumático e problemas sociais. (KAUKOLA 

et al., 2017) 

Associado a isso, muitos pacientes podem sofrer uma 

complicação comum na fratura do complexo zigomático-

maxilar, que é a lesão no nervo infraorbital, devido o 

deslocamento dos ossos zigomáticos deslocados que 

geralmente comprimem o nervo causando a lesão. 

Dependendo da gravidade da lesão, os sintomas variam da 

parestesia transitória à dormência prolongada ou até 

permanente na área de distribuição do nervo infraorbital. As 

áreas afetadas por essa lesão são o nariz, a pálpebra inferior, 

a bochecha, o lábio e partes da gengiva e dos dentes, assim o 

paciente pode relatar parestesia nessas áreas mencionadas. 

Porém, grande parte dos pacientes, podem relatar uma 

melhora neural ao passar das semanas ou em até alguns 

meses, depende da gravidade do dano neural. (KAUKOLA et 

al., 2017) 

Dessa forma, é necessário compreender os exames 

físicos, incluindo a oftalmologia, para obter o diagnóstico 
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correto, pois qualquer diagnóstico ou reconstrução incorreta da 

anatomia pode causar deformidades pós-traumáticas da órbita 

que poderia ter levado a complicações graves, como a 

enoftalmia e diplopia. Com isso, durante a análise da fratura, 

no pré-operatório e no transoperatório, foi realizado o manejo 

dessa lesão para evitar atrasos no tratamento e possível 

desconfiguração permanente. (WAHDINI et al., 2019).  

 

CONCLUSÕES 

 

 De acordo com o relato descrito, as fraturas que envolvem 

o complexo zigomático são bastantes frequentes, 

necessitando de um exame clínico apurado objetivando 

detectar e prevenir maiores complicações, além de nortear o 

correto diagnóstico, consequentemente chegando ao 

tratamento adequado na maioria dos casos. Dessa forma, 

podemos concluir que foi obtido sucesso na reconstrução da 

fratura, na qual não houve complicações pós-cirúrgicas ou 

ausência de comprometimento estético e funcional para o 

paciente. A fixação das placas e dos parafusos foi realizada de 

forma eficaz, sem sintomatologia dolorosa ou infecciosa no 

paciente durante o pós-operatório. Podemos concluir que a 

redução aberta e a fixação das placas mostrou-se efetiva para 

restabeler o adequado posicionamento e projeção do 

complexo xigomático-maxilar. Ademais, o tratamento cirúrgico 

realizado conferiu melhores condições funcionais estéticas e 

psicológicas ao paciente. 
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RESUMO: O côndilo da mandíbula é a porção proximal deste 
osso, é a parte que se articula com a base do crânio e 
representa uma zona de fragilidade. Dessa forma, as fraturas 
do processo condilar da mandíbula ocorrem com significativa 
frequência e merecem uma atenção especial. Isto se deve pela 
dificuldade e controvérsia do tratamento, bem como pelas 
sérias sequelas que dele poderão advir se mal conduzido, tais 
como má oclusões  e distúrbios de crescimento. Basicamente 
o tratamento pode ser cirúrgico ou conservador e vários são os 
fatores que influenciam na indicação da abordagem, entre eles: 
Idade do indivíduo, localização anatômica da fratura, grau e 
direção de deslocamento do segmento fraturado. Além disso, 
se há fraturas de face associadas, assimetria facial em repouso 
e durante a abertura de boca, ausência ou presença de dentes, 
possibilidade de reestabelecer a oclusão, presença de corpo 
estranho no local traumatizado, experiência do cirurgião e o 
estado geral do paciente. O objetivo desse trabalho é 
apresentar uma revisão de literatura acerca deste tema, e 
objetiva destrinchar os aspectos etiológicos, diagnósticos e de 
tratamento e interrelacionar com a literatura a partir de uma 
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revisão narrativa/crítica da literatura, dos últimos cinco anos, 
com foco sobre as características clínicas, tratamento e 
prognóstico.   
Palavras-chave: Côndilo Mandibular. Cirurgia. Mandíbula.  
 
INTRODUÇÃO 

 

As fraturas faciais são frequentes em nosso meio e 

devem ser tratadas de forma adequada, pois podem resultar 

em sequelas físicas, estéticas, emocionais, funcionais e sócio-

econômicas intensas para o paciente no seu convívio social.   

Dentro das fraturas de face, as fraturas de mandíbula 

costumam ser as mais prevalentes e nestas, as fraturas de 

côndilo apresentam uma incidência que varia largamente entre 

os diversos autores, mas figura sempre entre as mais 

frequentes (ALENCAR et al., 2015).  

Devido à posição ocupada pela mandíbula na face, os 

traumas atingem essa região com grande frequência, surgindo 

em algumas estatísticas como sendo o osso fraturado com 

maior incidência tanto em adultos quanto em crianças. Das 

fraturas mandibulares, as condilares são encontradas com 

maior frequência, ressaltando a fragilidade da região de colo 

do côndilo em relação à parede posterior, bastante densa, da 

cavidade glenóide. De modo que este tipo de fratura, 

raramente, ocorre por golpes diretos, e sim, mais 

frequentemente, por golpes indiretos, principalmente na região 

de sínfise (ORTIZ et al,. 2019).  

Diversos fatores influenciam na indicação da 

abordagem cruenta ou incruenta, entre eles: Idade, localização 

da fratura, grau e direção de deslocamento do segmento 

fraturado, fraturas de face associadas, assimetria facial em 

repouso e durante a abertura de boca, ausência ou presença 
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de dentes, facilidade em estabelecer a oclusão, presença de 

corpo estranho, experiência do cirurgião e o estado geral do 

paciente (SASSI et al., 2016).  

Seu diagnóstico e indicação de tratamento devem ser 

precisos para se evitar as disfunções dessa articulação ou 

ainda sequelas mais graves que alterem o crescimento da face 

e da mandíbula ou impossibilitem a abertura satisfatória da 

boca, como as anquiloses temporomandibulares (ELLIS et al, 

2015). 

Sequelas como anquilose e maloclusão são 

complicações resultantes da fratura condilar e estão 

relacionadas à limitação da função mastigatória, osteoartrite, 

dor crônica, má união do traço de fratura, alterações no 

crescimento mandibular e reabsorções condilares (ELLIS et 

al., 2015).  

A crescente incidência, nas últimas quatro décadas, tem 

ocorrido devido ao aumento dos acidentes de trânsito e da 

violência urbana, que continuam sendo as principais causas do 

traumatismo facial em indivíduos jovens (FLANDES et al., 2019). 

Os acidentes com veículos automotores se destacam, 

em todo o mundo, como os principais e mais agressivos 

agentes do traumatismo de face. Entre os traumatismos 

decorrentes de acidentes automobilísticos, a cabeça é 

envolvida em mais de 70% dos casos (FLANDES et al., 2019). 

Quedas de nível, acidentes automobilísticos, agressões 

físicas, acidentes motociclísticos e os esportivos são os 

principais fatores etiológicos associados às fraturas condilares 

(ALENCAR et al., 2015). 

Para melhor diagnóstico e localização das fraturas, 

exames complementares, como as radiografias do tipo 

panorâmicas, lateral oblíqua de mandíbula direita e esquerda, 

postero-anterior (PA) de mandíbula ou de face, towne reversa 
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(AP modificada) e articulação temporomandibular (ATM) são 

utilizadas. Porém o padrão ouro para identificação e 

localização das fraturas, assim como para determinar a 

extensão e visualização tridimensional são as tomografias 

computadorizadas de face (BOUCHARD et al., 2017). 

Historicamente, estas fraturas têm sido tratadas de 

maneira não cirúrgica. A preferência de uma grande parte dos 

cirurgiões por este tipo de tratamento baseia-se nos muitos 

casos de resultados satisfatórios, além do receio de 

complicações que podem advir do tratamento cirúrgico, como 

no caso da paralisia do nervo facial. Porém o tratamento 

cirúrgico, quando bem executado, pode trazer resultados 

satisfatórios para muitos casos e, ainda, reestabelecer 

precocemente a função do sistema estomatognático (SASSI et 

al., 2016). 

Apesar do grande número de trabalhos que abordam o 

assunto, na literatura mundial não existe consenso na 

indicação do tratamento conservador ou cirúrgico das fraturas 

condilares em todas as situações. Devido à infinidade de 

fatores capazes de alterar o resultado do tratamento, a escolha 

do plano de tratamento deve sempre respeitar as 

características específicas de cada caso (ALENCAR et al., 

2015).  

Diante disso, o presente trabalho objetivou analisar, a 

partir de uma investigação da literatura introdutória, textos 

acadêmicos disponíveis em bases de pesquisa, que 

considerassem  classificar as fraturas do côndilo mandibular de 

acordo com o seu tratamento, analisando as indicações e 

contra-indicações do tratamento cruento e conservador, bem 

como as vantagens e desvantagens.  

   

MATERIAIS E MÉTODO 
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 Esse trabalho foi elaborado a partir de uma revisão 

bibliográfica de artigos nacionais e internacionais disponíveis 

em plataformas acadêmicas. Sendo utilizados tanto artigos 

científicos open acesses quanto restritos, além de dissertações 

e teses de acesso livre.  

 O levantamento dos estudos primárias se deu através do 

acesso às bases de dados PubMed (Medline), Web Of 

Science, Scopus e Lilacs utilizando os termos do vocabulário 

controlado do MeSH e os descritores utilizados foram: Côndilo 

Mandibular, Cirurgia e Mandíbula. 

 Os fatores de inclusão dos artigos baseou-se no que tange 

a maior relevância para o tema, ou seja, os   periódicos com 

maiores fatores de impacto com preferência por artigos dos 

últimos cinco anos. 

 Além disso, procurou-se por artigos com maior 

relevância no tratamento das fraturas condilares e ensaios 

clínicos. Devido ao desenvolvimento da estratégia de busca 

baseada nos termos-chave conferiu-se objetividade na busca 

pelos artigos.  

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Apesar da existência de indicações para a redução 

aberta das fraturas do processo condilar da mandíbula, o que 

irá definir a eleição de um ou outro método de tratamento serão 

as características clínicas apresentadas pela fratura, mais 

especificamente, com relação à limitação dos movimentos 

mandibulares (abertura bucal, lateralidade e protrusão) e 

alterações na oclusão, bem como as condições inerentes ao 

paciente em si. Assim, as fraturas devem ser tratadas de 

acordo com a particularidade de cada caso, sempre avaliando 
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os riscos e os benefícios de cada intervenção (ELLIS et al., 

2015).  

Spiessl e Schroll7 (1972) estabeleceram uma 

classificação para fraturas côndilares assim distribuída: Tipo I 

(fraturas côndilares sem deslocamento), Tipo II (fraturas baixas 

com deslocamento), Tipo III (fraturas altas com deslocamento), 

Tipo IV (fraturas baixas com deslocamento da cabeça do 

côndilo para fora da cavidade glenoidea), Tipo V (fraturas altas 

com deslocamento da cabeça do côndilo para fora da cavidade 

glenoidea) e Tipo VI (fraturas intracapsulares). Outra forma de 

classificação deve considerar o nível em que ocorre a fratura, 

podendo ser denominadas fraturas altas, médias e baixas 

(CASTRO et al., 2019). 

 

Figura 01: Níveis de fraturas condilares. 

 
Fonte: Atlas Oral Maxillofac Surg Clin North Am. 1997. 

 

As fraturas em côndilo mandibular dividem-se em 

intracapsulares e extracapsulares. As intracapsulares ocorrem 

acima das inserções da cápsula articular, e classificam-se em 
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horizontais, verticais ou compressivas. As extracapsulares 

(colo/pescoço do côndilo e as subcondilares) ocorrem fora dos 

limites da cápsula articular, subclassificadas em fraturas com 

deslocamento (para região medial, lateral e exterior da 

cavidade glenóide) ou sem deslocamento (DANTAS et al., 

2017). 

O objetivo de maior relevância no tratamento de fraturas 

mandibulares é restaurar a estrutura para que volte a ter uma 

função adequada, com a técnica de menor morbidade, que 

proporcione uma união sólida dos focos de fratura, com uma 

boa oclusão dentária. Para isso, as duas modalidades de 

tratamento que podem alcançar esse objetivo são motivo de 

debate, pois haverá indicações precisas para cada modalidade 

de tratamento. Bons resultados podem ser obtidos, porém se 

respeitadas essas indicações (HAUG et al., 2007). 

As indicações absolutas para adoção de abordagem 

aberta de fraturas côndilo são: deslocamento do côndilo para 

o interior da fossa craniana média, impossibilidade de 

obtenção de uma adequada oclusão pela técnica fechada, 

deslocamento extracapsular lateral do côndilo, presença de 

corpos estranhos dentro de a cápsula articular, obstrução 

mecânica impedindo a função da articulação têmporo-

mandibular, fraturas expostas que requerem tratamento 

imediato (ARAÚJO et al., 2019). 

 

Figura 02.  A: Má-oclusão dentária típica causada pela 

fratura de côndilo. Devido ao encurtamento do ramo e perda 

da altura facial posterior há contato prematura no mesmo lado 

da fratura o que gera desoclusão no outro lado. Perceba no 

canto que a imagem do corte tomográfico coronal aponta para 

um deslocamento em 90 graus do côndilo mandibular e saída 

da fossa glenóide.  Este deslocamento é fruto da tração do 
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músculo pterigoideo lateral e gera uma dificuldade de 

remodelação óssea quando se opta por tratamento 

conservador. Por isto foi optado por uma redução aberta. 

B: O acesso retromandibular transparotídeo foi 

empregado para abordagem da fratura. Observe o 

realinhamento entre os segmentos fraturados e a sua 

estabilização com os dispositivos de fixação (placas e 

parafusos de titânio). Seguiu-se neste caso o protocolo de 

fixação da AO a qual postula que devem ser empregadas duas 

placas e com pelo menos dois parafusos em cada lado da 

fratura por placa. 

C: Resultado oclusal da paciente após 6 meses de 

acompanhamento pós-operatório. Observe o perfeito encaixe 

oclusal. Além disso, a paciente evoluiu com abertura bucal de 

cerca de 40mm nesta mesma época, sem desvios à abertura. 

A cicatriz do acesso cutâneo tornou-se virtualmente invisível. 

D: Radiografia panorâmica de controle pós-operatório 

exibindo realinhamento dos segmentos, boa disposição dos 

dispositivos de fixação e boa inserção dos parafusos no osso. 

O tratamento aberto almeja que, através da abordagem 

cirúrgica, a redução anatômica e fixação do foco de fratura, 

possibilita o restabelecimento funcional mais precoce e a 

diminuição da incidência de problemas decorrentes de uma 

consolidação viciosa. Este tratamento é, comprovadamente 

por vários estudos, eficaz para muitos casos (ELLIS et al, 

2015).  
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Fonte: Arquivo próprio (2018). 

 

No entanto, a intervenção cirúrgica traz várias perigos 

inerentes ao procedimento como o risco de infecção, de lesão 

ao nervo facial, bem como o próprio trauma cirúrgico aos 

tecidos moles da região, entre eles a cápsula articular (HAUG 

et al., 2007).  

Figura 03. A: Má-oclusão dentária causada pela fratura de 

côndilo direito. Perceba o contato prematuro típico no lado 

ipsilateral a fratura e desoclusão no lado contralateral.  Note 

ainda as fraturas coronárias com exposição pulpar nos dentes 

anteriores. 

B: Reconstrução tridimensional da tomografia 

computadorizada helicoidal exibindo traço de fratura em região 

subcondiliana direita com pouco deslocamento. Observe a 

permanência do côndilo dentro da cavidade glenóide. 

C: Tratamento conservador da fratura de côndilo através de 

redução fechada (sem acesso e exposição da fratura) 
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utilizando parafusos de bloqueio intermaxilar e elásticos para 

tracionamento para a oclusão correta. Este bloqueio foi 

mantido por 15 dias.  

D: Resultado oclusal da paciente 3 meses após o trauma.  

Além disso, a paciente conseguiu retornar à abertura bucal 

prévia ao trauma, no entanto ainda com certo desvio durante a 

manobra de abertura bucal. 

 

 
Fonte: arquivo próprio(2017). 

 

O tratamento conservador, que se baseia no fato de que 

mesmo com pouco contato ósseo, geralmente as fraturas de 

côndilo se remodelam e se ossificam, e que nem todas as 

fraturas consolidadas de forma viciosa acarretarão problemas 

funcionais ou estéticos, não traz estes riscos, mas traz grandes 

incovenientes ao paciente pelo fato do bloqueio maxilo-

mandibular (BMM) deixar o paciente com a boca fechada por 
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vários dias, o que traz implicações sociais e impactos na 

qualidade de vida do indivíduo  (HAUG et al., 2007).  

Autores ainda concordam que a vantagem do 

tratamento cirúrgico ao tratamento não cirúrgico, possa ser 

devido à redução anatômica dos fragmentos, estabilidade 

oclusal, restauração precoce da função, além de proporcionar 

melhor simetria facial, restabelecendo a dimensão facial 

posterior nos casos onde ocorre encurtamento mandibular 

(BELLI  et al.,2015). 

Ainda assim, o tratamento conservador ainda é usado 

para a maioria dos casos como cita (JOEL JR et al., 2015). No 

entanto, se há uma fratura condilar, baixa por exemplo, e esta 

pode ser tratada tanto cirurgicamente quanto 

conservadoramente, porquê não operar e, assim, restaurar a 

função precocemente e evitar os inconvenientes do BMM? É 

porquê, muitas complicações podem surgir em decorrência da 

redução aberta de fraturas do processo condilar, tais como: 

infecção, paralisia facial, fístula salivar, síndrome de Frey, 

disfunção do nervo auriculotemporal e aparecimento de cicatriz 

hipertrófica ou quelóide, como já supracitado. 

Portanto, o procedimento cirúrgico, só deve ser indicado 

se realmente for necessário, de forma que resultados 

plenamente satisfatórios não possam ser alcançados com o 

tratamento conservador (ORTIZ-GUTIÉRREZ et al, 2019). 

As indicações para o procedimento cirúrgico variam de 

autor para autor, daí a polêmica inerente ao tema. Quando á 

desvios acima de 45 graus, deslocamento da cavidade maior 

que 4 mm a 5 mm, e perda de contato ósseo, cavalgamento, 

falha do tratamento conservador, presença de corpo estranho 

intracapsular. Fraturas extracapsulares em adultos quando 

houver encurtamento maior que 2 mm ou desvio maior que 10 

graus (BOUCHARD et al, 2017). 
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Fraturas com desvio medial maior que 30o, fraturas deslocadas 

com encurtamento do ramo ascendente mandibular maior que 

7 milímetros (mm) e má oclusão associada, luxação do côndilo 

da fossa glenóide e impossibilidade de obter oclusão adequada 

pela técnica conservadora (SASSI et al., 2016).  

Deslocamento do côndilo maior que 30°, fraturas com 

mais de 5 mm de cavalgamento entre os cotos ósseos ou 

completa perda de contato ósseo entre os fragmentos (HAUG 

et al, 2007). 

Encurtamento do ramo ascendente maior ou igual a 

8mm e naqueles com deslocamento considerável do 

fragmento condilar onde não se obtém uma boa oclusão, é que 

o reposicionamento cirúrgico e a fixação interna rígida (FIR) 

devem ser considerados (DANTAS et al., 2017). 

Caso não seja possível restabelecer a oclusão pré-

traumática e os movimentos mandibulares. Sempre que 

houver um grande desvio no sentido ântero-medial da cabeça 

do côndilo, em que, a despeito da remodelação óssea, 

resultará um encurtamento dessa altura mandibular e 

consequente má oclusão dentária e futuramente, disfunção da 

ATM (ELLIS et al, 2015). 

Fraturas baixas, grau de deslocamento grande ou o 

côndilo encontra-se fora da fossa mandibular, impossibilidade 

de manter a oclusão estável com tratamento conservador, e 

em fraturas bilaterais, exceto quando as fraturas são 

intracapsulares (ARAÚJO et al, 2019).  

Deslocamento do côndilo para o interior da fossa 

craniana média, impossibilidade de obtenção de uma 

adequada oclusão pela técnica fechada, deslocamento 

extracapsular lateral do côndilo, presença de corpos estranhos 

dentro da cápsula articular, obstrução mecânica impedindo a 

função da articulação têmporo-mandibular, fraturas expostas 
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que requerem o tratamento imediato, fraturas condilares 

bilaterais em pacientes edêntulos quando o bloqueio não é 

possível, fraturas condilares unilaterais ou bilaterais quando o 

bloqueio não está recomendado devido à condição 

médica/psicológica do paciente ou quando a fisioterapia não é 

possível e fraturas bilaterais associadas com outros problemas 

gnatológicos (HAUG et al, 2007). 

Fraturas com luxação ou cominutivas extra-capsulares, 

que obrigatoriamente apresentem um comprometimento 

funcional importante ou que não responderam de forma 

significativa ao tratamento conservador.  Fraturas bilaterais, 

onde pelo menos uma delas preencha estes requisitos, há 

indicação cirúrgica para o restabelecimento da dimensão 

vertical e fraturas condilares em crianças onde o coto distal da 

fratura está em contato com o osso temporal (SIKORA et al., 

2016). 

De posse dessas informações podemos observar que 

fraturas onde houve a luxação do côndilo para fora da fosse 

glenóide foi uma indicação quase absoluta entre os autores 

(ARAÚJO et al., 2019).  

Smets et al., (2003) investigaram os resultados do 

tratamento conservador de fraturas condilares em 60 pacientes 

com 71 fraturas condilares, com o intuito de estabelecer um 

protocolo para o tratamento das fraturas de côndilo mandibular. 

Este estudo retrospectivo analisou a oclusão, assimetria facial, 

distância interincisal máxima, sinais de disfunção da ATM e 

medida da altura do ramo mandibular através de radiografias 

panorâmicas. Em 5 pacientes (8%), observou-se uma 

maloclusão inaceitável e com discreta limitação de abertura de 

boca. Entretanto, 15 pacientes (31%) apresentaram redução 

da altura do ramo mandibular superior a 8mm. 



FRATURAS DO CÔNDILO MANDIBULAR: REVISÃO DE LITERATURA 

596 
 

 Os autores concluíram que os pacientes com redução de 

8mm ou mais da altura do ramo mandibular do lado afetado 

e/ou considerável deslocamento do fragmento condilar, o 

reposicionamento cirúrgico com fixação interna rígida deveria 

ser considerado. 

 

CONCLUSÕES 

 

Com base na revista de todos estes dados literários 

conseguimos assimilar que, ambas as modalidades de 

tratamento apresentam bons resultados e puderam 

reabilitar os pacientes de forma satisfatória.  

O tema abordado ainda é muito controverso na 

literatura, não se encontrando um consenso absoluto, 

alheio às preferências de cada cirurgião, as 

particularidades de cada caso devem ser avaliadas, tais 

como: o tipo de fratura, a idade do paciente, o grau de 

alteração funcional, além da presença de outras fraturas 

faciais associadas, a escolha do tratamento conservador ou 

cirúrgico deve-se basear no diagnóstico e avaliação clínica 

corretos para, desta forma, individualizar cada caso e 

possibilitar a indicação correta. Aliados a isto está o bom 

senso e perícia do profissional em lidar com a situação para 

que maiores complicações não venham a ocorrer. 

O tratamento conservador é uma modalidade de 

tratamento usada para fraturas de côndilo há muito tempo 

e já é consagrada pelo uso por muitos cirurgiões e pela 

vasta literatura, mas na medida em que vêm se 

aprimorando as técnicas e materiais para a fixação assim 

como as táticas de acessos cirúrgicos, a efetividade do 

tratamento aberto tem aumentado e sua morbidade 
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diminuído, de forma que cada vez mais a tendência mundial 

é indicar o tratamento aberto para uma proporção crescente 

de fraturas de côndilo, para desta forma, restabelecer 

precocemente a função do paciente. 
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RESUMO: A osteonecrose dos maxilares induzida por 
medicamentos (OMIM) é uma complicação de difícil 
tratamento, em que há necrose e exposição óssea persistente 
nos ossos gnáticos de pacientes que foram submetidos à 
terapia medicamentosa com antirreabsortivos ou 
antiangiogênicos. O objetivo deste capítulo é discorrer sobre o 
histórico, fisiopatologia, indicações para uso dos 
medicamentos, riscos de desenvolvimento, critérios 
diagnósticos, estadiamento clínico e protocolos de tratamento 
da OMIM. Foi realizada uma revisão de literatura nas bases de 
dados Pubmed, Scielo e Lilacs sobre a OMIM, utilizando 
termos como “Osteonecrosis”, “Jaw”, “Bisphosphonate” e 
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“Medication” durante a busca. Os pacientes que utilizam 
medicamentos por via endovenosa e para situações de 
malignidades possuem maior risco de desenvolvimento da 
OMIM; bem como podem ser classificados seguindo o critério 
de estadiamento clínico proposto pela American Association of 
Oral em Maxillofacial Surgeons (Ruggiero et al., 2014) em 5 
estágios, que serve como base para a indicação de um 
protocolo de tratamento específico. A partir desta revisão da 
literatura pode-se concluir que o protocolo sugerido (resumido 
nas tabelas deste trabalho) possui forte evidência científica de 
sucesso para o tratamento desta condição; portanto, deve ser 
empregado de maneira preferencial nos serviços de 
atendimento de cirurgia e patologia oral. Além disso, o 
presente estudo fornece as ferramentas necessárias para levar 
ao raciocínio diagnóstico da OMIM.  
Palavras-chaves: Osteonecrose associada a bisfosfonatos. 
Tratamento conservador. Protocolos clínicos. 
 
INTRODUÇÃO 

 

A Osteonecrose dos Maxilares Induzida por 

Medicamentos (OMIM) é uma complicação relativamente 

recente, descrita pela primeira vez em 2003. Seu diagnóstico 

é baseado no exame clínico, sendo um processo patológico 

caracterizado por áreas de exposição de tecido ósseo 

necrótico, que não cicatriza durante um período mínimo de 8 

semanas; presente em pacientes com histórico de terapia 

medicamentosa com drogas antirreabsortivas ou 

antiangiogênicas, mas que não receberam radiação na região 

de cabeça e pescoço (MARX, 2012; RUGGIERO et al., 2014; 

BODEM et al., 2016; BERMÚDEZ-BEJARANO et al., 2017). 

Esses medicamentos são utilizados com o objetivo de 

reduzir o metabolismo ósseo e/ou a angiogênese, e possuem 
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um amplo espectro de indicações clínicas, podendo ser 

utilizados desde o controle da densidade mineral óssea – em 

situações como a osteoporose/osteopenia – ou até mesmo 

como estratégia terapêutica para o tratamento oncológico de 

diversos pacientes (BODEM et al., 2016; PINTO, 2016;  

BERMÚDEZ-BEJARANO, et al., 2017). 

Em uma situação de normalidade, há reabsorção de 

tecido ósseo pelos osteoclastos e a deposição de matriz óssea 

pelos osteoblastos, situação que mantém o turnover ósseo 

equilibrado. A partir do momento em que esses medicamentos 

interferem no neste metabolismo, o tecido pode tornar-se 

denso, inelástico, microfraturado e avascular, tornando-se 

propenso à necrose, principalmente após eventos traumáticos 

ou em sítios com inflamação e infecção recorrentes (NAYLOR 

et al., 2018; YAROM et al., 2019). 

O objetivo deste trabalho é construir uma revisão da 

literatura que agregue as principais informações acerca do 

histórico, fisiopatologia, indicações do uso dos medicamentos, 

critérios diagnósticos, risco de desenvolvimento, estadiamento 

clínico e protocolo de tratamento para a osteonecrose dos 

maxilares induzida por medicamentos. 

 

MATERIAIS E MÉTODOS 

 

O presente estudo trata-se de uma revisão de literatura 

desenvolvida a partir da revisão de trabalhos, artigos e livros 

publicados em bibliotecas virtuais como: Pubmed, Scielo e 

Lilacs; sendo escolhidas obras escritas preferencialmente nos 

últimos 5 anos, nas línguas inglesa e portuguesa. A estratégia 

de busca foi baseada nas ferramentas disponibilizadas por 
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cada portal, utilizando combinações das palavras-chave: 

“osteonecrosis”; “jaw”; “bisphosphonate”; “medication”; 

“bisphosphonate-related osteonecrosis of the jaw” e 

“medication-related osteonecrosis of the jaw”. 

As obras foram selecionadas de acordo com sua 

relevância no tema e escolhidas após leituras de exploração. 

O material foi aglutinado neste capítulo por meio de uma 

revisão integrativa para que as informações essenciais a este 

tema fossem sintetizadas em tópicos e sequencias lógicas, de 

modo a facilitar a compreensão do leitor. 

  

RESULTADOS E DISCUSSÃO  

 

Histórico 

A osteonecrose dos maxilares induzida por 

medicamentos é uma complicação relativamente recente, 

descrita pela primeira vez em 2003 por Marx, em seu artigo 

publicado no Journal of Oral and Maxillofacial Surgery, no qual 

relatava 36 casos de necrose óssea na região bucal de 

pacientes que faziam uso de Pamidronato (Aredia) ou 

Zoledronato (Zometa), ambos pertencentes à classe dos 

bisfosfonatos intravenosos para tratamento de condições 

associadas ao câncer (EFEOĞLU et al., 2016; BAGAN et al., 

2017). 

Neste primeiro alerta, foi evidenciado que a exposição 

óssea nesses pacientes não cicatrizava e o quadro poderia 

sofrer uma piora após tentativa de debridamento. Inicialmente 

a Novartis, empresa da indústria farmacêutica responsável 

pela produção de tais medicamentos, negou a associação dos 

eventos de necrose óssea com os bisfosfonatos sob a 
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alegação de que não havia sido observado este efeito durante 

os testes clínicos (MARX, 2012; EFEOĞLU et al., 2016). 

Apesar disso, uma forte evidência para essa associação 

foi provida pela própria Novartis após a reavaliação de um 

estudo com 2 grupos, controlado, randomizado e duplo-cego. 

No grupo controle do ensaio (tratado apenas com 

quimioterapia e corticosteróides) não houve osteonecrose dos 

maxilares (OM) relatada; já no grupo tratado com os 

bisfosfonatos (BFs) intravenosos (além da quimioterapia e 

corticosteróides) houve casos de osteonecrose (MARX, 2012). 

Embora, como já relatado, essa associação seja recente 

na literatura, casos semelhantes já foram descritos em 

trabalhadores que lidavam diretamente com vapores de fósforo 

branco no fim do século XIX e início do século XX. Estes 

desenvolviam OM, com exposição óssea crônica e fistulações, 

em um quadro clínico que ficou popularmente conhecido como 

“mandíbula de fósforo”. O contato intenso com o fósforo branco 

levava a uma intoxicação por pirofosfato, molécula semelhante 

à dos BFs (HOEFERT; HOEFERT; WIDMANN, 2014). 

Inicialmente este processo patológico era conhecido por 

“osteonecrose dos maxilares induzida por bisfosfonatos”, 

porém recentemente outras drogas também foram 

identificadas como de risco para a necrose óssea – como o 

antirreabsortivo Denosumab e o antiangiogênico Bevacizumab 

– portanto a mudança de nomenclatura para “induzida por 

medicamentos” (YAMASHIRO et al., 2016). 

Diagnóstico 

Para ser diagnosticado com osteonecrose dos 

maxilares induzida por medicamentos (OMIM) o paciente deve 

apresentar, durante a avaliação no exame clínico, os 3 
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seguintes critérios: histórico de terapia medicamentosa (prévia 

ou atual) com drogas antirreabsortivas ou antiangiogênicas; 

exposição óssea persistente que não cicatriza por mais de 8 

semanas (ou osso sondado por fístula intra/extra-oral); e não 

ter recebido radiação em região de cabeça e pescoço – para o 

diagnóstico não ser confundido com o da osteorradionecrose 

(YAROM et al., 2019).  

Além disso, podem ser encontradas em situações mais 

avançadas, casos de comunicação buco-sinusal e fratura 

patológica da mandíbula (RUGGIERO et al., 2014; YAROM et 

al., 2019). 

Ao analisar os exames de imagem, geralmente pode-se 

observar maior densidade do tecido ósseo adjacente, bem 

como radiolucidez sugestiva de sequestro ósseo na região 

acometida. Também é comum encontrar outros achados 

inespecíficos como o aumento do espaço do ligamento 

periodontal e esclerose persistente da lâmina dura em um 

alvéolo pós-extração (OBINATA et al., 2017). 

Histopatologicamente podem ser observadas regiões de 

necrose óssea com ausência de osteócitos em suas lacunas, 

osteoclastos vacuolizados e pouco encontrados nas lacunas 

de Howship, bem como escassez de osteoblastos. 

Frequentemente são encontradas colônias bacterianas – 

principalmente de Actinomyces (PINTO, 2016). 
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Indicações dos medicamentos 

As drogas relacionadas à osteonecrose dos maxilares 

(OM) são indicadas, na maioria das vezes, com objetivo de 

reduzir o metabolismo ósseo; e podem ser empregadas em 

diversas situações clínicas. Os bisfosfonatos (BFs) são uma 

classe de medicamentos muito utilizada nesse contexto e 

possuem grande variabilidade em sua potência e forma de 

administração (BAGAN et al., 2017). 

Dentre os BFs orais, geralmente utilizados para tratar 

quadros de osteoporose e osteopenia, pode-se destacar como 

principais representantes o Alendronato de sódio, Risedronato 

e Ibandronato. Já para os BFs intravenosos, que têm uma 

potência consideravelmente maior e são utilizados 

preferencialmente em situações de malignidade; observa-se 

que os mais prescritos são: Zoledronato, Pamidronato e 

Ibadronato. Além dos BFs, outro antirreabsortivo que vêm 

sendo muito utilizado ultimamente é o Denosumab. Ademais, 

o Bevacizumab é o antiangiogênico mais prescrito associado a 

estes quadros de necrose (PINTO, 2016). 

A prevenção de metástases ósseas também é uma 

situação em que comumente são utilizadas drogas 

antirreabsortivas, com o objetivo de reduzir a atividade óssea, 

dificultando a remodelação necessária para que a massa 

tumoral invada o parênquima ósseo. Cânceres altamente 

celulares como o de mama, próstata e pulmão têm risco 

elevado de metástase para tecido ósseo, portanto a terapia 

com esse tipo de medicamento é comum nestes pacientes. No 

mieloma múltiplo a terapêutica com Drogas antirreabsortivas e 

antiangiogênicas (DAA) também é rotineira. Em malignidades 

altamente vascularizadas, como em tumores do trato 
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gastrointestinal, neuroendócrinos e renais, é comumente 

indicada a prescrição de antiangiogênicos (HAMADEH; 

NGWA; GONG, 2015; YAROM et al., 2019).  

A hipercalcemia maligna afeta dentre 10% a 30% dos 

pacientes oncológicos em algum momento de seus 

tratamentos e é provocada pela grande reabsorção óssea 

induzida pelas massas tumorais (principalmente nos tumores 

com maior tendência a metástases ósseas) as quais induzem 

atividade osteoclástica e aumentam os níveis séricos de cálcio. 

Os níveis normais de cálcio circulante na corrente sanguínea 

variam entre 8,5 a 11,5 mg/dL; quando se encontram acima de 

14 mg/dL o paciente pode apresentar quadro severo de 

hipercalcemia, exibindo sintomas como: confusão mental, 

letargia, dor óssea intensa, comprometimento cardíaco e 

neurológico, podendo chegar ao coma e à morte, caso não 

sejam tratados. Desta forma, a terapia antirreabsortiva emerge 

como uma forte opção terapêuticas para estes pacientes; 

tendo em vista que a redução da reabsorção óssea leva a uma 

redução gradual dos níveis séricos de cálcio (PLACH et al., 

2017; FELDENZER; SARNO, 2018).  

Drogas antirreabsortivas também são muito utilizadas, 

conforme citado anteriormente, em pacientes com osteoporose 

e osteopenia para contornar o quadro da densidade óssea 

reduzida. A frenagem na reabsorção exagerada por parte dos 

osteoclastos melhora a qualidade de vida e óssea do paciente 

(HAMADEH; NGWA; GONG, 2015). Os pacientes com a 

Doença de Paget, na qual o metabolismo ósseo está 

extremamente acelerado, também se beneficiam da terapia 

antirreabsortiva (HAMADEH; NGWA; GONG, 2015).  
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Como pode ser observado, o espectro de utilização da 

terapia com drogas antirreabsortivas e antiangiogênicas (DAA) 

é bastante amplo e as doenças envolvidas nos quadros 

clínicos não são incomuns. Dessa forma, embora a incidência 

da OM não seja extremamente elevada, pelo grande volume 

de prescrições, fatalmente vários indivíduos serão acometidos, 

e o cirurgião-dentista deve estar preparado para diagnosticar 

precocemente e intervir; bem como manter um diálogo com o 

médico prescritor durante o tratamento (EFEOĞLU et al., 2016; 

YAROM et al., 2019).  

 

Metabolismo ósseo e fisiopatologia 

Numa situação de normalidade o metabolismo ósseo de 

um indivíduo está em constante atividade, no qual diversas 

células, hormônios e fatores de crescimento estão envolvidos. 

O parênquima ósseo sofre reabsorção pelas células 

denominadas osteoclastos, que são estimuladas a se 

diferenciar e ativar pelo RANKL (ligante do receptor RANK, 

presente na superfície dos pré-osteoclastos). Essas células, 

então, iniciam o processo de remodelamento ósseo, 

promovendo a reabsorção do osso antigo, no qual são 

liberados ácido hidroclorídrico (responsável pela 

desmineralização, ou seja, a digestão da matriz mineral) e 

colagenase – para digerir a maior parte da matriz orgânica do 

tecido ósseo  (MARX, 2012; AGHALOO; HAZBOUN; 

TETRADIS, 2015; CHAVES et al., 2018).  

Durante a reabsorção alguns fatores são liberados, 

como: IGF-1, IGF-2 (Insuline-Like Growth Factor) e BMP (Bone 

Morphogenetic Protein). Essas substâncias, ao serem 

liberadas no parênquima, estimulam a atividade dos 
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osteoblastos – células que darão continuidade ao turnover 

ósseo, construindo uma nova matriz osteóide para a 

mineralização. Neste momento, os osteoblastos produzem e 

liberam OPG, que compete com o RANKL e inibe a reabsorção 

imediata daquele osso neoformado. De acordo com o 

envelhecimento ósseo a quantidade de OPG diminui, abrindo 

espaço para o RANKL agir, estimular os osteoclastos e 

reabsorver tecido; abrindo um novo ciclo de renovação tecidual 

(MARX, 2012; AGHALOO; HAZBOUN; TETRADIS, 2015; 

CHAVES et al., 2018). 

A partir do momento em que interferimos nesse 

metabolismo com o uso de medicamentos antirreabsortivos o 

turnover é reduzido, a matriz pode tornar-se inelástica, 

danificada por microfraturas, com involução dos vasos 

sanguíneos presentes nos canais de Volkman e Havers 

(tornando o osso avascular) e gerando, por fim, uma necrose 

(MARX, 2012; AGHALOO; HAZBOUN; TETRADIS, 2015; 

CHAVES et al., 2018).  

Esta complicação é exclusiva dos maxilares, pois estes 

são ossos extremamente dependentes do turnover, seu 

metabolismo de renovação chega a ser 10 vezes maior que em 

outros sítios devido ao constante microtrauma gerado a partir 

dos esforços mastigatórios. Por isso são mais afetados com o 

uso desses medicamentos; bem como a mucosa que a reveste 

é bastante delgada. Se for requerida (como num trauma, por 

exemplo) e não houver remodelação, a reação do tecido ósseo 

é a necrose; a mucosa adjacente perde parte do suprimento 

sanguíneo e tende necrosar em resposta, gerando exposição 

do tecido ósseo (MARX, 2012; AGHALOO; HAZBOUN; 

TETRADIS, 2015; CHAVES et al., 2018).   
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A molécula dos Bisfosfonatos é semelhante à do 

Pirofosfato, porém ao invés da ligação P-O-P, a ligação é a P-

C-P (com um carbono entre os átomos de fósforo, ao invés de 

um de oxigênio). Isso aumenta extremamente a resistência à 

hidrolise por parte desse composto, o que pode contribuir para 

sua meia-vida ser tão longa (mais de 11 anos). Além disso, a 

molécula possui 2 radicais: uma hidroxila (OH), que faz com 

que haja ligação irreversível com a hidroxiapatita do tecido 

ósseo (outro contribuinte para a longa permanência no 

organismo); e uma cadeia de nitrogênio, que torna a molécula 

muito mais potente e tóxica – quanto maior a quantidade de 

nitrogênio mais potente e tóxico é o composto (MARX, 2012; 

CREMERS et al., 2019).  

O mecanismo de ação dessas moléculas ainda não é 

completamente elucidado, mas existem teorias quanto à sua 

fisiopatologia. Os BFs ficam acumulados na superfície óssea 

(principalmente dos maxilares devido ao intenso metabolismo) 

e acabam por ser ingeridos via endocitose pelos osteoclastos, 

agindo através da inibição da enzima farnesil difosfato sintase 

(de extrema importância na via do malevonato). Dessa forma 

não ocorre a isoprenilação das GTPases (guanosinas 

trifosfato) – essenciais para o bom funcionamento da célula – 

que conduz a célula ao ciclo apoptótico. Sem a reabsorção do 

tecido ósseo antigo não há liberação dos fatores estimulantes 

dos osteoblastos (IGF-1, IGF-2 e BMP), portanto a produção 

de novo tecido osteóide fica comprometida e o metabolismo 

ósseo sofre uma drástica redução. Eventualmente, devido à 

redução metabólica e ao menor aporte sanguíneo, os 

osteócitos mais velhos vão sofrendo morte celular e o 

arcabouço da matriz óssea é mantido, porém, se houver 
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alguma situação que necessite de uma resposta daquele 

tecido (que já não é mais vital), a reação esperada é a necrose 

(MARX, 2012; AGHALOO; HAZBOUN; TETRADIS, 2015). 

O mecanismo de ação do Denosumab também acaba 

por inibir a reabsorção óssea, agindo como anticorpo 

monoclonal (IgG2) do RANKL (por conseguinte, limita a 

ativação dos osteoclastos). Mostra-se bastante efetivo em 

pacientes com osteoporose, osteopenia e metástases ósseas. 

Uma vantagem no uso do Denosumab é que este não possui 

ligação ao tecido ósseo e o metabolismo retorna ao seu estado 

normal após 6 meses da interrupção de seu uso (CHAVES et 

al., 2018; YAROM et al., 2019). 

Já antiangiogênicos como o Bevacizumab agem na 

cascata da angiogênese como anticorpo do VEGF (Vascular 

Endotelial Growth Factor). Pela inibição do fator de 

crescimento endotelial vascular interferem na 

microvascularização do tecido ósseo, podendo contribuir para 

a hipovascularização e hipóxia da região (YAROM et al., 2019). 

A Osteopetrose é tida como análogo genético da OMIM 

e trata-se de um processo patológico no qual os osteoclastos 

não são funcionais, o que gera deficiência na reabsorção 

óssea e no remodelamento, induzindo necrose. A 

fisiopatologia é relacionada a uma falha na anidrase carbonica 

II, na Bomba de prótons citoplasmática e ao canal clorídrico 7. 

Essas alterações culminam numa falha da formação e 

secreção do ácido hidroclorídrico (não havendo possibilidade 

de digestão inorgânica do osso). Como é de se esperar devido 

à fisiopatologia, há diversos casos relatados de osteonecrose 

dos maxilares nesses pacientes (MARX, 2012). 

Risco 
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De acordo com a indicação terapêutica e o tipo de 

medicamento utilizado pelo paciente, são assumidos riscos 

distintos para o desenvolvimento de OMIM. O risco é 

notadamente maior nos pacientes que utilizam medicamentos 

injetáveis em situações de tratamento oncológico, conforme 

pode ser observado na Tabela 1. 

 

Tabela 1. Risco de desenvolvimento de OMIM. 

Indicação Medicamento Via Risco 

Osteoporose    

 BFs (<4 anos)* Oral 0,1% 

 BFs (>4 anos)* Oral 0,21% 

 Zoledronato Intravenosa 0,017% 

 Denosumab Subcutânea 0,04% 

Oncologia    

 Zoledronato Intravenosa 1,0% - 8,0% 

 Denosumab Subcutânea 0,7% - 6,9% 

 Bevacizumab Intravenosa 0,2% 

 Pamidronato Intravenosa 3,2% - 5,0% 

*Pacientes tratados com Bisfosfonatos orais de acordo com o 

tempo de uso (por menos de 4 anos, ou por mais de 4 anos). 

Fonte: RUGGIERO et al., 2014; YAROM et al., 2019. 

  

O menor risco para BFs orais quando comparado aos 

injetáveis é justificável pela sua potência relativa ser 

consideravelmente menor (menor tamanho da cadeia 

nitrogenada na molécula), porém devido ao grande número de 

prescrições de BFs orais, a cautela deve ser mantida (YAROM 

et al., 2019).   

Dentre os fatores predisponentes da OMIM são 

destacados o trauma local, infecções preexistentes e 
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procedimentos odontológicos invasivos (como exodontias, 

implantes dentários e manipulação óssea). De 52% a 61% dos 

casos ocorrerem após exodontias. Se um paciente oncológico 

em tratamento com bisfosfonatos intravenosos realizar uma 

exodontia, tem risco de desenvolvimento de necrose óssea 

que varia de 1,6% a 14,8%. Além disso, outras fontes de 

trauma, como a utilização de próteses desadaptadas também 

agem como fator de risco (BAGAN et al., 2017; YAROM et al., 

2019).  

Anemia, diabetes e uso de corticosteróides também 

podem ser considerados como fatores de risco; já o uso do 

cigarro – embora notoriamente interfira na microvascularização 

periférica – não apresenta resultados consistentes para ser 

considerado como fator de risco (MCGOWAN; MCGOWAN; 

IVANOVSKI, 2017). 

Quanto à localização anatômica, a mandíbula – por sua 

menor vascularização e maior compactação óssea – apresenta 

maior risco (73%) para o desenvolvimento de necrose; já a 

maxila – osso mais esponjoso e vascularizado – o risco é de 

22,5%. Há raros casos (4,5%) em que ambos são afetados 

(MCGOWAN; MCGOWAN; IVANOVSKI, 2017; CHAVES et al., 

2018). 

Pacientes com polimorfismo de nucleotídeo simples na 

farnesil difosfato sintase (enzima diretamente inibida pelos 

BFs) e na RBMS3 (gene associado à densidade óssea e 

formação de colágeno) estão sendo relacionados como de 

maior risco para desenvolver a OMIM (RUGGIERO et al., 

2014). 

 

Conduta preventiva 
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As consultas com o dentista previamente às terapias 

com drogas antirreabsortivas ou antiangiogênicas é de 

fundamental importância para reduzir ao máximo o risco de um 

paciente desenvolver OMIM; tendo em vista que esse é 

preparado para identificar sítios de infecção ou áreas que 

podem vir a se tornar um problema futuro (ao exemplo de 

dentes com prognóstico duvidoso; a indicação de antecipar o 

procedimento invasivo seria preconizada). A incidência de 

OMIM é reduzida em 50% quando existe essa avaliação e 

tratamento por parte do profissional dentista previamente ao 

início da terapia medicamentosa (RUGGIERO et al., 2014; 

YAROM et al., 2019). 

A suspensão dos medicamentos antes da realização de 

procedimentos odontológicos invasivos como protocolo para 

evitar a complicação ainda é discutível e controversa, pois não 

há evidência científica disponível que sustente a prática, 

portanto a indicação para realização desta interrupção é 

considerada fraca (YAROM et al., 2019) 

O Telopeptídeo C das ligações cruzadas de colágeno 

tipo 1 (CTX), é liberado através da degradação do colágeno 

tipo 1 pelos osteoclastos, sendo assim um biomarcador 

amplamente utilizado para avaliar o processo de remodelação 

óssea. Inicialmente acreditava-se que o CTX poderia ser 

utilizado como instrumento preditivo nos pacientes em risco de 

desenvolver OMIM, porém em estudos mais recentes foi 

verificado que na maioria dos casos não existe uma correlação 

significativa entre os valores séricos de CTX e o acometimento 

pela necrose óssea. Logo, não existe um único teste capaz de 

prever o aparecimento de OMIM e informar sobre evolução da 

doença. O CTX pode ser realizado para avaliar o turnover 



HISTÓRICO, DIAGNÓSTICO, ESTADIAMENTO E PROTOCOLO DE 

TRATAMENTO DA OSTEONECROSE DOS MAXILARES INDUZIDA POR 

MEDICAMENTOS: UMA REVISÃO DA LITERATURA 

614 
 

ósseo, e conseqüentemente atividade osteoclástica, que 

aliado aos outros exames tem papel relevante na avaliação dos 

pacientes (PINTO, 2016; SALGUEIRO et al., 2019). 

 

Diagnóstico e tratamento 

Para diagnosticar a OMIM, é de fundamental 

importância que o Cirurgião-dentista aplique uma anamnese 

adequada, uma vez que seu diagnóstico é dado a partir de uma 

investigação detalhada acerca da história médica e dentária do 

paciente (YAROM et al., 2019).  

O ideal seria que todo paciente realizasse uma 

avaliação odontológica completa antes do início do tratamento 

com esses medicamentos, conforme discutido anteriormente; 

porém, nem sempre isso acontece. Então muitas vezes o 

paciente já é diagnosticado com estágios mais avançados da 

doença. 

A American Association of Oral em Maxillofacial 

Surgeons (AAOMS) através da publicação de Ruggiero e 

colaboradores (em 2014), desenvolveu o guideline para 

diagnóstico e tratamento dos pacientes com OMIM – que é 

considerado a principal referência para escolha de tratamento 

em grande parte dos serviços de cirurgia buco-maxilo-facial ao 

redor de todo mundo, principalmente por prover evidências 

científicas palpáveis para uma condição que apresenta 

tamanha dificuldade no tratamento efetivo dos pacientes. 

Este guideline traz a categorização das 

condições/lesões apresentadas pelos pacientes em 5 estágios, 

que são distribuídos com base no grau de risco e complexidade 

do quadro. Abrangendo desde os pacientes que apresentam-

se apenas com risco de desenvolver a complicação, até os 
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pacientes que apresentam quadros mais graves e difíceis de 

tratar. Pode-se observar o estadiamento clínico na tabela 2. 

 

Tabela 2. Estadiamento clínico da OMIM. 

Estágio Descrição 

De risco Sem exposição de osso necrótico 

aparente em paciente com histórico de 

tratamento com DAA*; 

Risco aumentado Sem evidência clínica de osso necrótico 

exposto, porém com presença de 

achados inespecíficos: alterações 

clínicas, radiográficas e sintomatologia; 

Estágio 1 Osso necrótico exposto (ou sondado por 

fístula) em pacientes assintomáticos e 

sem evidência de infecção; 

Estágio 2 Osso necrótico exposto (ou sondado por 

fístula) associado à infecção, eritema e 

dor (podendo haver secreção purulenta); 

Estágio 3 Osso necrótico exposto (ou sondado por 

fístula) em pacientes com dor, infecção e 

um dos achados seguintes: 

• Osso necrótico estendendo-se 

além do processo alveolar, 

resultando em fratura patológica; 

• Fístula extraoral, oroantral ou 

comunicação bucosinusal; 

• Osteólise extensa até a base da 

mandíbula ou assoalho do seio 

maxilar 

*DAA: Drogas antirreabsortivas e antiangiogênicas. 



HISTÓRICO, DIAGNÓSTICO, ESTADIAMENTO E PROTOCOLO DE 

TRATAMENTO DA OSTEONECROSE DOS MAXILARES INDUZIDA POR 

MEDICAMENTOS: UMA REVISÃO DA LITERATURA 

616 
 

Fonte: RUGGIERO et al., 2015; YAROM et al., 2019. 

 

Com base no estadiamento clínico existe uma indicação 

mais precisa do protocolo de tratamento que deve ser adotado, 

conforme preconiza o guideline da AAOMS (explicitado na 

tabela 3). 

 

Tabela 3. Indicação de tratamento com base no 

estadiamento clínico da OMIM. 

Estágio Conduta / tratamento 

De risco Educação do paciente e redução dos 

fatores de risco*; 

Risco aumentado Controle da dor; 

Acompanhamento**; 

Estágio 1 Clorexidina 0,12%; 

Acompanhamento**; 

Estágio 2 Clorexidina 0,12% 

Controle da dor; 

Antibioticoterapia; 

Debridamento cirúrgico; 

Acompanhamento**; 

Estágio 3 Clorexidina 0,12% 

Controle da dor; 

Antibioticoterapia; 

Ressecção cirúrgica; 

Acompanhamento**; 

*Educação do paciente e redução dos fatores de risco devem ser 

realizadas em todos os estágios da OMIM; 

**O acompanhamento do paciente deve ser realizado com retornos a 

cada 8 semanas, bem como a evolução deverá ser compartilhada com o 

médico prescritor; 
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Fonte: RUGGIERO et al., 2014; YAROM et al., 2019. 

 

Além do exposto, algumas outras terapias alternativas 

adjuvantes podem adotadas no tratamento destes pacientes, 

tais como: oxigenioterapia hiperbárica – que consiste em 

submeter o paciente a altos níveis de gás oxigênio de forma a 

induzir a difusão de O2 nos tecidos e promover angiogênese, 

o qual atua de forma antagônica à necrose dos tecidos ósseos. 

Outra opção seria a ozonioterapia, em que o gás ozônio age 

como antimicrobiano (CEPONIS et al., 2016). 

Além disso, os lasers de baixa potência também vêm 

ganhado espaço dentre as opções de terapias adjuvantes, uma 

das alternativas trata-se da terapia fotodinâmica, que visa 

reduzir a carga microbiana por meio da excitação óptica de um 

fotossensibilizante (como o azul de metileno) para produção de 

oxigênio singleto, uma molécula com alto potencial bactericida. 

Outra possibilidade é a laserterapia de baixa potência, que age 

por meio de suas propriedades biomoduladoras, favorecendo 

o metabolismo celular para a recuperação tecidual; podendo 

proporcionar benefícios na revascularização, cicatrização, 

analgesia e na ação anti-inflamatória (MINAMISAKO et al., 

2016). 

A utilização de fibrina rica em plaquetas e leucócitos (L-

PRF) também se torna uma alternativa interessante para sua 

utilização no sítio cirúrgico em forma de membranas, podendo 

prover ação substancial no reparo tecidual da região afetada, 

conforme vêm sendo descrito em diversos relatos (CANO-

DURÁN et al., 2017). 

Desta forma, a utilização do protocolo de tratamento 

proposto pela AAOMS traz uma taxa de sucesso 
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extremamente elevada de 89,7% (como evidenciado por 

Efeoğlu et al. 2016) e corroborado pela força-tarefa 

internacional de pesquisa, com o mais recente artigo de 

posicionamento de Yarom et al. 2019. 

A partir disso, com base no estadiamento clínico do 

paciente, este protocolo de tratamento fornece forte evidência 

científica para o tratamento desafiador dos pacientes com esse 

processo patológico.  

 

CONCLUSÕES  

 

Com base nas informações, torna-se extremamente 

importante o desenvolvimento do raciocínio diagnóstico para 

os cirurgiões-dentistas quanto a este processo patológico, para 

que os profissionais sejam capazes de identificar corretamente 

os indivíduos com risco de desenvolvimento desta 

complicação, bem como realizar o diagnóstico de processos já 

instalados. 

A partir disto, a utilização do estadiamento clínico 

proposto pela AAOMS serve como base para a indicação do 

protocolo de tratamento ideal. Proporcionando, desta forma, 

intervenções eficazes e fundamentadas em evidências 

científicas contundentes. 
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RESUMO: A síndrome da apneia e hipopneia obstrutiva do 
sono (SAHOS) é uma doença crônica, multifatorial, 
progressiva e com alta morbimortalidade. O objetivo desse 
estudo é analisar a influencia da cirurgia ortognática como 
tratamento para a SAHOS. O presente estudo caracteriza-se 
como uma revisão integrativa da literatura, com abordagem 
temática referente a influência da cirurgia ortognática no 
tratamento da SAHOS. Foi realizado uma revisão bibliográfica 
de artigos com relevância cientifica, indexados na base de 
dados Pubmed/Medline, nos últimos 5 anos. Atraves desse 
estudo, pode observar que a SAHOS é uma condição clínica 
com expressiva prevalência e caracterizada por provocar 
paradas respiratórias devido à obstrução das vias aéreas 
superiores durante o sono. Tal condição necessita de um 
minucioso diagnóstico, sendo esse realizado por meio de 
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exame físico associado a polissonografia e exames de 
imagem. Existem diversos tratamentos para a SAHOS, entre 
abordagens conservadoras e cirúrgicas. Tendo em vista que a 
SAHOS é uma complicação que pode colocar em risco a vida 
do paciente e que pode ser resultante de uma alteração 
anatômica como uma deformidade classe II, a cirurgia 
ortognática apresenta-se como destaque, promovendo 
alterações anatômicas no sistema estomatognático e nas vias 
aéreas. Diante do exposto, nota-se a importância do cirurgião 
dentista no diagnóstico ao tratamento. A cirurgia ortognática 
apresenta eficácia na abordagem cirurgica para SAHOS, 
promovendo excelente resultados estético e funcional. 
Palavras-chave: Apneia do sono. Síndromes da apneia do 
sono. Cirurgia ortognática. 
 

INTRODUÇÃO 

  

A Síndrome da Apneia Obstrutiva do Sono (SAOS) é 

caracterizada como um distúrbio resultando em interrupção 

temporária da função respiratória o que gera uma ausência 

(apneia) ou diminuição (hipopneia) do fluxo de ar para os 

pulmões, como consequência, tem a interferência na 

quantidade e qualidade do sono e dependendo do grau de 

severidade, pode apresentar repercussões mentais e 

emocionais (RAMALLI et al., 2015).  

A SAOS apresenta causa multifatorial não totalmente 

esclarecida que decorre em parte, de alterações anatômicas 

das vias aéreas superiores (VAS) e do esqueleto craniofacial 

associadas a alterações neuromusculares. É um problema de 

saúde pública não só pela sua elevada prevalência, 

acometendo em média 300 milhões de pessoas em todo 
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mundo, mas também pela pluralidade de complicações que 

afetam diretamente o estado geral do paciente (PANISSA et 

al., 2017; MARTINS, 2017; POLUHA; STEFANELI; TERADA, 

2016). 

No que tange a prevalência da SAOS, nota-se maior 

acometimento em pacientes do sexo masculino, sendo pouco 

relatado dados clínico na população feminina. 

Aproximadamente 11,4% dos homens e 4,7% das mulheres 

possuem SAOS moderada a grave. No grupo dos pacientes 

cirúrgicos, as estimativas podem chegar a 22% (DE ABREU et 

al., 2019). 

Diversos fatores predispõem a SAOS, dentre eles temos 

a obesidade, anormalidades craniofaciais, como hipoplasia 

maxilomandibular, aumento do tecido linfoide da faringe, 

obstrução nasal e anormalidades endócrinas, tais como o 

hipotireoidismo e a acromegalia (POLUHA; STEFANELI; 

TERADA, 2016). 

A anatomia das vias aéreas superiores é constituída 

pela traqueia extratorácica, faringe, laringe, nariz e boca. Na 

presença de fatores que atuem como mecanismo de 

diminuição anatômica do diametro da luz da orofaringe e da 

hipofaringe, tendem a cursar a oclusão da VAS, dependendo 

de qual porção constituinte da VAS esteja envolvida (RAMALLI 

et al., 2015). 

A classificação da SAOS é diferenciada pelos tipos de 

apneia em obstrutiva, central e mista. A obstrutiva é 

caracterizada por cessação do fluxo respiratório por um 

mínimo de 10 segundos, com movimentos tóraco-abdominais 

ativos, isto é, com comando respiratório central, mas sem fluxo 

por obstrução das vias aéreas superiores; a central é 
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diferenciada da obstrutiva pela cessação do fluxo respiratório, 

por no mínimo 10 segundos, sem os movimentos tóraco-

abdominais, ou seja, ausência de comando neurológico central 

para que ocorra a respiração e como terceira classificação, a 

apneia mista, onde ocorre uma combinação entre central e 

obstrutiva, com um componente inicial central seguido de um 

obstrutivo. Dos três tipos a apneia obstrutiva é a que apresenta 

maior taxa de prevalência (POLUHA; STEFANELI; TERADA, 

2016). 

A classificação também pode ser realizada de acordo 

com o número de episódios apneicos, sendo,  leve quando há 

a ocorrência de 5 a 15 eventos por hora durante o sono, 

moderada, quando apresenta de 15 a 30 eventos por hora ou 

grave quando apresenta mais de 30 eventos por hora 

(POLUHA; STEFANELI; TERADA, 2016). 

O diagnóstico da SAOS pode ser realizado pela história 

clínica através de questionários como a escala de sonolência 

de Epworth, exames físicos, exames complementares como a 

cefalometria, faringometria acústica e pela polissonografia 

(SILVA, 2014). 

O tratamento dessa síndroma é de caráter 

multidisciplinar, podendo ser realizado de diversas formas, 

tanto conservadoras como cirúrgicas, dependendo de fatores 

como a gravidade da doença, as alterações anatômicas da via 

aérea superior, idade e condições sistêmicas do paciente 

(SILVA, 2014). 

A cirurgia ortognática é largamente usada na correção 

de várias discrepâncias faciais, objetivando a reconstrução da 

harmonia funcional e estética do sistema estomatognático 

(TEPECIK; ERTAS; AKGUN, 2018). Esse procedimento 
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cirúrgico promove influência de forma positiva no diâmetro das 

vias aéreas, e essa influência normalmente resulta em melhora 

na qualidade respiratória dos pacientes, sendo esse resultado 

diretamente relacionado com o tipo de movimento cirúrgico 

executado (SILVA; GARCIA; BORBA, 2017).  

O avanço do complexo maxilo-mandibular com ou sem 

rotação do plano oclusal na cirurgia ortognática bimaxilar 

aumenta o volume e área do espaço aéreo orofaríngeo, 

indicando que esse procedimento pode proporcionar melhora 

da qualidade respiratória dos pacientes (SILVA; GARCIA; 

BORBA, 2017). 

Ante o exposto, o estudo configura-se como um 

instrumento valioso para um melhor entendimento da 

influência da cirurgia ortognática na SAOS, visto que a doença 

apresenta alta prevalência e grau de severidade, com 

possibilidade de risco a vida do paciente. A expectativa futura 

é que o estudo em questão, sirva para os cirurgiões-dentistas 

como instrumento de aprimoramento no diagnostico e conduta 

terapêutica quando deparados com paciente portador da 

síndrome da apneia obstrutiva do sono. 

 

MATERIAIS E MÉTODO 

 

Este estudo caracterizou-se por um levantamento 

bibliográfico, utilizando-se de artigos científicos originais e de 

revisão indexados na base de dados PubMED/Medline, 

publicados no período dos últimos 5 anos.  

Os descritores utilizados para busca e seleção dos 

artigos, realizados sob sistema de formulário avançado “AND” 

para filtragem dos artigos foram: orthognathic surgery OR 
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mandibular setback OR bimaxillary surgery OR Orthognathic 

Surgical Procedure OR Jaw Surgery OR mandibular 

retropositioning) (malocclusion, Angle class III OR 

Prognathism, Mandibular OR Angle Class III) (Sleep Apnea, 

Obstructive OR Obstructive Sleep Apnea Syndrome OR 

OSAHS OR Oxygen Saturation OR airway space OR airwat 

function OR PAS OR pharyngeal space function OR sleep-

related breathing disorders. 

Foram consultados 111 trabalhos e destes 30 foram 

selecionados após uma criteriosa filtragem. Como critérios de 

inclusão, foram adotados os artigos escritos em Inglês, que se 

enquadravam no enfoque do trabalho e os mais relevantes em 

termos de delineamento das informações desejadas. Ainda 

assim foram observados aspectos como: disponibilidade 

integral do texto do estudo e clareza no detalhamento 

metodológico utilizado. Foram excluídos da amostra os artigos 

que não apresentaram relevância clínica e bibliográfica sobre 

o tema abordado e os que não se enquadravam nos critérios 

de inclusão, como por exemplo o ano de publicação. 

Os artigos obtidos através das estratégias de busca, que 

tiveram como temática principal “influência da cirurgia 

ortognática na síndrome da apneia obstrutiva do sono”, foram 

avaliados e classificados em elegíveis (estudos que 

apresentaram relevância clínica e tinham possibilidade de 

serem incluídos na revisão) e não elegíveis (estudos sem 

relevância, sem possibilidade de inclusão na revisão).  

 

 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
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A apneia obstrutiva do sono é considerada um distúrbio 

ocasionado pelo colapso das vias aéreas superiores durante o 

sono, como consequência é observado a cessação do fluxo 

aéreo por pelo menos 10 segundos, acompanhada ou não de 

dessaturação de oxigênio. A hipopneia ocorre quando há uma 

redução do fluxo aéreo de 50% combinado com uma redução 

de pelo menos 4% na saturação de oxihemoglobina. A 

síndrome da apneia e hipopneia obstrutiva do sono (SAHOS) 

se caracteriza pela ocorrência de cinco ou mais eventos 

obstrutivos do tipo apneia ou hipopneia por hora de sono, 

associados a sinais e sintomas clínicos (SANTOS, 2018). 

A SAHOS é uma alteração frequente, afetando 3-7 % 

dos homens e 1,2-5 % das mulheres, numa proporção 2:11,2. 

Além do sexo masculino ser mais acometido, a idade também 

é um fator de risco, após os 30 anos afeta 8% dos homens e 

após os 65 anos esse percentual aumenta para 25 % (DE SÁ 

et al., 2018). 

Várias alterações ocorrem no organismo de um portador 

de SAOS, quando observado um episódio de apneia do sono 

é possível registrar algumas alterações, tais como a diminuição 

do fluxo aéreo, os movimentos do tórax e do abdômen ficam 

menores e/ou opostos, diminuição da saturação da 

oxihemoglobina, ocorre bradicardia e taquicardia intervalada, 

por fim, ocorre um despertar transitório ou superficialização do 

sono após a apneia (CAMPOS et al., 2017). 

Segundo a Academia Americana de Medicina do Sono, 

o diagnóstico da SAHOS é dado por meio da análise da história 

clínica, exames físicos, exame de imagem, exame 

polissonográfico e o índice de Apneia-Hipopneia (IAH). O IAH 
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é calculado como o número de eventos obstrutivos por hora de 

sono, podendo caracterizar casos mínimos, leves, moderados 

ou graves (FEITOSA et al., 2017). 

A história clínica e o exame físico são essenciais no 

diagnóstico da SAHOS. Achados clínicos como ronco, sono 

agitado, concentração e atenção diminuídas, insônia e 

sonolência diurna são considerados importantes na anamnese 

do paciente com distúrbios respiratórios do sono (SANTOS, 

2018). 

As escalas de sonolência são questionários 

respondidos pelo paciente durante a anamnese onde será 

avaliado a situações da sua intensidade de sono, que irá 

permitir uma avaliação do mesmo (RAMALLI et al., 2015). 

O Questionário de Berlim é um dos instrumentos mais 

conhecidos e utilizados no rastreio da SAHOS (ARAÚJO-

MELO et al., 2016). Esta ferramenta contém questões relativas 

a fatores de risco para a síndrome, tais como obesidade, 

hipertensão, ronco, sonolência diurna e fadiga (DE SÁ et al., 

2018). A Escala de Sonolência de Epworth (ESSE) é um outro 

tipo de questionário que foi projetada para avaliar o nível de 

sonolência diurna de uma pessoa (VICENTE-HERRERO et al., 

2017). 

O exame de polissonografia assistida é o padrão ouro 

para o diagnóstico da SAHOS, esse exame consiste na 

avaliação dos parâmetros cardíacos e respiratórios noturnos 

durante o sono, objetivando detectar eventos obstrutivos e 

alterações na saturação de oxigênio no sangue, contudo, 

apresenta alto custo, tornando-o não abrangente à população 

(DE SÁ et al., 2018; FEITOSA et al., 2017). 
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A polissonografia apresenta como limitação, não 

identificar o local da obstrução, sendo necessária o uso de 

exames de imagem como métodos de avaliação 

complementares, entre eles estão a radiografia cefalométrica 

e a tomografia computadorizada, ferramentas essenciais que 

apontam os locais específicos de estreitamento das vias 

aéreas (PACHECO; DOS ANJOS; DA FONSECA MAIA, 2016). 

A radiografia cefalométrica tem sido amplamente 

utilizados para avaliar a morfologia craniofacial e o tamanho 

das vias aéreas, no entanto, eles não refletem com precisão a 

anatomia tridimensional (3D) das vias aéreas. Portanto, 

exames que disponibilizam imagens em 3D tem ganhado 

preferência na avaliação das alterações anatomicas das vias 

aéreas (UESUGI et al., 2014). 

Tomografia computadorizada (TC) convencional e a 

ressonância magnética (RM) são métodos de escolha para 

obter informações em 3D sobre a morfologia craniofacial e 

faríngea, mas seu uso é limitado devido aos custos (UESUGI 

et al., 2014). 

Com relação ao tratamento da SAOS pode ser realizado 

de forma conservadora ou cirurgica, sendo todos os com 

objetivo de minimizar os sintomas, e reduzir a mortalidade, 

bem como oferecer melhor qualidade de vida aos pacientes 

acometidos (FREITAS et al., 2017).  

As abordagens conservadoras, tais como a fisioterapia 

muscular, recuperação da dimensão vertical com utilização de 

prótese oral, aparelhos intrabucais, terapia farmacológica, apa-

relhos de CPAP (continuous positive airwaypressure), são 

abordagens de escolha em casos diagnosticados como leve a 
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moderado ou como adjuvante do tratamento cirúrgico para 

casos graves (FREITAS et al., 2017).  

O CPAP é uma modalidade de tratamento muito eficaz 

a curto prazo, através de uma máscara que é colocada na face 

do paciente e ligada a um compressor, o CPAP consegue 

rapidamente retirar o paciente do quadro apneico, por meio do 

aumento da pressão atmosférica na via aérea superior 

(CHRISTINO, 2019).  

Segundo Christino (2019) o CPAP tem um alto índice de 

rejeição, não sendo utilizado por mais de 50% dos pacientes e 

esse índice de rejeição pode variar entre 63% e 75%, tornando 

o tratamento com uso de CPAP muito pouco confiável a longo 

prazo. 

O aparelho intrabucal apresenta baixo custo financeiro, 

fácil confecção, e é pouco invasivo, promovendo redução dos 

sintomas da SAOS nos casos de apneias leves ou moderadas 

quando o índice de apneia e hipopneia atinge no máximo 30 

pausas respiratórias por hora durante o sono (FREITAS et al., 

2017). Um exemplo de aparelho intrabucal é o do tipo meca-

nismo de avanço mandibular (MAD), este aparelho realiza o 

avanço mandibular e favore a abertura da orofaringe (FREITAS 

et al., 2017).   

Freitas et al. (2017) descreve em seu estudo que o uso 

do MAD causa diversos efeitos colaterais, tais como, salivação 

excessiva no início do tratamento, desconforto, cansaço da 

musculatura mastigatória, sensibilidade dentaria e desajustes 

oclusais. Por fim, o autor relacionou o acometimento de 

Disfunçao Temporo-Mandibular (DTM) em pacientes que 

faziam uso do MAD, sendo dos 21 pacientes que foram 

analisados, após 6 meses de acompanhamento, todos 
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apresentaram sintomatologia dolorosa na articulação 

temporomandibular (ATM).  

Nos últimos anos, tem-se estudado a influência da 

obstrução nasal no comprometimento da qualidade do sono, 

em tese, devido a distúrbios respiratórios, que além de afetar 

a adaptação e a adesão da pressão positiva contínua de vias 

aéreas (CPAP), que é considerado o padrão ouro para 

tratamento não cirúrgico da SAHOS (MIGUEIS, et al., 2016).   

Segundo Migueis et al. (2016) com o tratamento das 

obstruções nasais, foi notado redução da sonolência excessiva 

diurna em alguns casos, por meio da escala de sonolência de 

Epworth. E, na maioria dos casos, a obstrução nasal não se 

relacionou com o índice de apneia e hipopneia (IAH), indicando 

ausência de melhora da SAHOS, com a redução da resistência 

nasal.  

No entanto, poucos casos avaliaram os índices 

polissonográficos, como índice de despertares e percentual do 

sono REM, que poderiam vir alterados, uma vez que a 

obstrução nasal possivelmente não provoca uma obstrução 

completa da vias aéreas superiores, mas aumenta a pressão 

negativa intratorácica, levando à fragmentação do sono, sendo 

necessários mais estudos sofre a influência da obstrução nasal 

na polissonografia (MIGUEIS et al., 2016).   

Os tratamentos cirúrgicos para SAHOS envolve a 

uvulopalatofaringoplastia e/ou a cirurgia ortognática (FREITAS 

et al., 2017). A Uvulopalatofaringoplastia consiste na remoção 

parcial do palato mole, este tipo de de tratamento apresenta 

baixa eficiência além de uma série de efeitos colaterais como 

insuficiência velofaringeana, sangramento pós operatório, 

estenose nasofaringeana e sensação de corpo estranho. É 
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mais comum a utilização deste procedimento associado a outro 

nível de cirurgia (VINHA, 2015). 

A Cirurgia de Avanço Maxilomandibular é uma 

modalidade dentro das cirurgias ortognática, ela engloba 

vários procedimentos cirúrgicos que são capazes de 

reposicionar todo o terço médio da face, mandíbula e 

segmentos dentoalveolares para uma localização mais 

adequada. Os procedimentos cirúrgicos podem ser realizados 

de forma isolada, em conjunto ou em várias combinações, de 

acordo com a demanda estética e funcional de cada paciente 

(CHRISTINO, 2019). 

Sedundo Echarri et al. (2015) o avanço cirúrgico 

maxilomandibular resulta não apenas no aumento do diâmetro 

ântero-posterior da via aérea, mas também no diâmetro 

medial-lateral, resultando em expansão da via aérea nas três 

dimensões, favorecendo um maior fluxo respiratório e uma 

redução na resistência, sendo então considerada eficaz no 

tratamento da SAOS. 

É de conhecimento que o padrão de expansão do 

espaço aéreo superior é diferente entre maxila e mandíbula 

(FEITOSA et al., 2017). Uma expansão na direção 

anteroposterior é maior com o avanço da maxila e o diâmetro 

medial-lateral aumenta quando a mandíbula é deslizada para 

frente, devido aos vetores de forças musculares (FEITOSA et 

al., 2017). 

Chang et al. (2015) observou que nas cirurgias de 

avanço maxilar, a maior alteração foi observada na 

nasofaringe, seguida de alteração limitada na orofaringe, bem 

como alterações de volume no nível da hipofaringe, embora a 

cirurgia envolvesse apenas a maxila. 
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Os avanços mandibulares mostraram a maior alteração 

no nível da orofaringe, seguida por alterações limitadas no 

nível da hipofaringe e as no nível hipofaríngeo não foram 

estatisticamente importantes. Em geral, a hipofaringe mostrou 

a menor alteração com o avanço esquelético da maxila ou 

mandíbula e surpreendentemente, o volume da nasofaringe 

diminuiu com o tempo e pareceu compensar ou responder à 

crescente alteração orofaríngea com o avanço mandibular 

(CHANG et al., 2015). 

Real et al. (2016) trouxe em sua pesquisa que 

realizando comparações de radiografias cefalométricas do pré 

e pós-operatório em média, cada milímetro de avanço maxilo-

mandibular, há um acréscimo de 0.76 mm em região 

retropalatal e 1.2 mm em região retrolingual. Foi observado 

diminuição no espaço da via aérea superior nos pacientes 

submetidos a avanço de maxila associado ao recuo da 

mandíbula, demostrando que o recuo mandibular acarreta 

diminuição do espaço parafaríngeo e avanços maxilares, 

combinado com recuos mandibulares, podem trazer um 

decréscimo moderado nas vias aéreas superiores. 

A cirurgia ortognática bimaxilar melhora os parâmetros 

das vias aéreas da orofaringe em pacientes com deformidades 

esqueléticas de classe II, mesmo que as alterações não 

tenham sido significativas a longo prazo. (TAN et al., 2018). 

Tam et al., (2018) observou que a área superficial e o 

volume das vias aéreas nasofaríngeas foram reduzidos a longo 

prazo. E a posição do osso hióide apresentou um movimento 

antero-superior significativo no acompanhamento de curto e 

longo prazo. 
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A estabilidade pós-operatória após procedimentos 

ortognáticos e cirúrgicos depende de vários fatores. Segundo 

Forletti et al. (2018), existem alguns movimentos que são mais 

estáveis e outros são mais instáveis ao longo do tempo.A 

impactação maxilar e os avanços maxilar e mandibular são 

mais estáveis, por outro lado, o recuo mandibular e a expansão 

maxilar são instáveis. Contudo, a estabilidade dos resultados 

cirúrgicos é multifatorial.  

O equilíbrio facial depende em grande parte de funções 

que podem ser a causa de resultados instáveis, apesar da boa 

correção anatômica. Os distúrbios da respiração, da deglutição 

e da mastigação podem ser fontes de instabilidade e uma 

causa potencialmente importante de recidiva (FOLETTI et al., 

2018). 

Jiang et al. (2017) objetivou avaliar o efeito de cirurgias 

ortognáticas no espaço das vias aéreas faríngeas e no 

posicionamento do osso hioide em pacientes com má oclusão 

esquelética de Classe II e avaliar a estabilidade das vias 

aéreas faríngeas após cirurgias ortognáticas. E concluiu que o 

avanço mandibular pode ampliar o espaço das vias aéreas 

orofaríngea e hipofaríngea, e o recuo maxilar pode restringir o 

espaço das vias aéreas nasofaríngeas. Alguma diminuição 

relacionada à largura da orofaringe e hipofaringe foi 

encontrada na observação a longo prazo e o osso hioide 

moveu-se superior e para frente no grupo de avanço 

mandibular. 

Mais estudos de acompanhamento a longo prazo ainda 

são necessários para verificar se as alterações na posição do 

osso hioide, volume da via aérea orofaríngea e o volume 

tranversal da via aérea observados após o avanço 
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maxilomandibular e o avanço maxilar combinado com cirurgias 

de recuo mandibular se tornarão estabilizados ou se ocorrerão 

recidivas ao longo de muitos anos (YAMASHITA et al., 2017). 

He et al. (2017) comparou o impacto do tamanho do 

espaço aéreo superior na cirurgia ortognática para tratamento 

da má oclusão esquelética de classe III. Os resultados deste 

estudo sugerem que a cirurgia bimaxilar promove uma menor 

diminuição nas vias aéreas superiores do que a cirurgia de 

recuo mandibular sozinha para a correção da má oclusão 

esquelética de classe III.  

Em relação ao volume das vias aéreas após a cirurgia 

ortognática, segundo Chang et al. (2015), a maior mudança de 

volume foi observada imediatamente após as cirurgias. 

Quando observado a longo prazo, houve diminuição do volume 

em todas as cirurgias de avanço e essa diminuição ocorreu 

tardiamente, preservando a estabilidade no pós operatório. 

Portanto, é possível concluir que há alteração de longo prazo 

das vias aéreas após cirurgia ortognática.  

Quando se realiza cirurgia ortognática para correção de 

má oclusões a avaliação da estabilidade ao longo do tempo 

requer que o seguimento pós-operatório seja continuado não 

apenas no pós imediato, mas também a longo prazo, após a 

remoção dos aparelhos ortodônticos (FOLETTI et al., 2018). 

Segundo Forletti et al. (2018) pode ser observado uma 

recidiva de certas más oclusões vários anos após a realização 

da cirurgia ortognática, apesar dos resultados pós-operatórios 

iniciais aceitáveis. Os distúrbios da respiração, da deglutição e 

da mastigação podem ser fontes de instabilidade e 

considerado como fator causal para recidiva. 
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De Souza Pinto et al. (2019) observou que após a 

cirurgia bimaxilar o osso hióide demonstrou um movimento 

ascendente estatisticamente significativo. Esse movimento 

após a cirurgia ortognática pode ocorrer devido a alterações 

que atuam nos músculos circundantes para compensar a 

redução das vias aereas superiores e essa compensação pode 

ocorrer devido ao relaxamento da tensão dos músculos que 

suportam o osso hioide enquanto se adapta a essa nova 

condição muscular. Como consequencia das alterações 

osseas e musculares após cirurgia ortognática, pode-se 

observar maior pressão na língua e alterações morfológicas no 

palato mole (DE SOUZA PINTO et al., 2019). 

Boyd et al. (2019) realizou um estudo prospectivo 

multicêntrico para determinar de forma abrangente a eficácia e 

segurança da cirurgia de avanço bimaxilar para o tratamento 

da SAHOS. O estudo mostrou que essa modalidade cirúrgica 

é um tratamento altamente eficaz e seguro, com melhorias 

previsíveis na sonolência, qualidade de vida, distúrbios do 

sono e respiratórios além da redução do risco cardiovascular, 

medida pela diminuição da pressão arterial.  

Com isso, segundo Panissa et al. (2017); Boyd et al. 

(2019), a cirurgia de avanço maxilar é o único procedimento 

que pode efetivamente tratar a SAHOS grave. Densta forma, 

se consolida como a melhor  opção cirúrgica para os pacientes 

com a SAHOS.  

É uma modalidade terapêutica eficaz para o tratamento 

da doença e que consegue a ampliação da via aérea superior 

por meio da expansão física do marco do esqueleto facial, 

apresentando altas taxas de sucesso na melhora clínica do 

paciente (PANISSA et al., 2017). 
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CONCLUSÕES  

 

A síndrome da apneia e hiponeia obstrutiva do sono é 

uma desordem que acarreta diversas alterações como 

sonolência diurna excessiva, hipertensão arterial e dificuldade 

respiratória. Por apresentar características diversas, requer um 

tratamento multidisciplinar, onde, o cirurgião dentista é um 

ponto chave nessa equipe, pois, este profissional pode estar 

presente do diagnóstico ao tratamento. Medidas simples como 

anamnese adequada e exame físico dirigido às alterações 

faciais acompanhado da aplicação de questionários sobre 

sonolência diurna, exames imaginológicos como a 

cefalometria facial e tomografia computadorizada podem 

auxiliar no diagnóstico e classificação do tipo de obstrução 

presente. 

O tratamento da SAHOS pode ser não cirúrgico e 

cirúrgico. O não cirúrgico envolve o CPAP e placa intraoral de 

avanço mandibular, essas duas modalidades de tratamento 

em alguns casos não são bem aceitas pelo paciente além de 

poder gerar sintomatologia dolorosa na articulação 

temporomandibular como ocorre na placa de avanço.  

O tratamento que mostrou maior índice de sucesso foi a 

cirurgia ortognática de avanço maxilomandibular. É um 

procedimento que envolve modificação esquelética, 

produzindo um avaço simultâneo do complexo 

maxilomandibular com expansão significativas das vias aéreas 

superior e reduzindo assim, o risco de colapso faríngeo durante 

a inspiração por pressão negativa, como consequência, é 
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observado uma melhora da sonolência diurna e aumento da 

qualidade de vida.  

Após a cirurgia de avanço maxilomandibular é possível 

observar melhora no desempenho neurocognitivo e diminuição 

no risco cardiovascular através de uma diminuição na pressão 

arterial. Devido a sua importância, esta opção cirúrgica deve 

ser considerada o tratamento de primeira linha em indivíduos 

com SAHOS de moderada a grave ou que não se adequaram 

aos tratamentos conservadores.  
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RESUMO: Os odontomas são os tipos mais comuns de 
tumores odontogênicos benignos. Estas entidades também 
podem ser consideradas como Hamartoma (do grego antigo, 
hamartion corpo defeituoso), que seria uma má formação focal 
parecida com um tumor benigno, mas que nao é uma neoplasia 
e raramente sofre processo de malignização. Os odontomas 
são compostos por esmalte, dentina, cemento, tecido pulpar e 
são classificados como odontoma composto e odontoma 
complexo de acordo com as características histomorfológicas 
apresentadas. Clinicamente, o odontoma é assintomático e, 
em geral, está relacionado a distúrbios de erupção dentária 
permanente. O diagnóstico ocorre, na maioria dos casos, por 
meio de exames de rotina e o tratamento é a excisão cirúrgica, 
e busca-se, sempre que possível, a preservação do (s) 
elemento (s) retidos (s) e manutenção óssea com o propósito 
de promover condições para o(s) seu (s) irrompimento (s). O 
objetivo desse trabalho é apresentar alguns casos de 
odontomas e interrelacionar com a literatura a partir de uma 
revisão narrativa/crítica da literatura, dos últimos cinco anos, 
com foco sobre as características clínicas, tratamento e 
prognóstico. Apresentaremos três casos clínicos, sendo dois 
sobre odontoma composto e um de odontoma comlexo. Vamos 
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investigar e discutir o comportamento  dessa patologia e 
apresentar particularidades de cada caso que podem ser 
encontradas e devem ser observadas para que haja um melhor 
entendimento acerca dessa lesão tão prevalente na população 
das mais variadas etnias. 
Palavras-chave: Tumor Odontogênico, Odontoma Composto, 
Odontoma Complexo. 
 

INTRODUÇÃO 

 

Documentadamente, a palavra odontoma foi usada pela 

primeira vez por Paul Broca em 1867, que o definiu como 

tumores formados pela crescimento excessivo de tecidos 

dentários transitórios completos Ahmed (2015). Segundo 

Salgado e Mesquita (2013) os odontomas são definidos como 

hamartomas e são os tumores odontogênicos mais 

prevalentes e para Núñez et al. (2016) os odontomas são mais 

prevalentes durante a primeira e a segunda década de vida e 

não têm predileção por sexo. Eles raramente entram em 

erupção e podem eventualmente gerar expansão óssea Núñez 

et al. (2016)  

Os odontomas apresentam crescimento lento, são 

benignos, odontogênicos, assintomáticos e, em geral, 

descobertos durante radiografas de rotina.  

Ahmed (2015) declarou que, histologicamente, os 

odontomas podem ser divididos em três grupos, odontoma 

complexo: onde os tecidos dentários calcificados são dispostos 

em uma massa irregular sem semelhança morfológica com 

dentes rudimentares, odontoma composto: constituído por 

todos os tecidos odontogênicos em um padrão ordenado que 

resulta em muitas estruturas tipo dente, mas sem semelhança 
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morfológica com dentes normais. Epidemiológicamente, é o 

tipo mais comum de odontoma.  

A composição dos odontomas resume-se a esmalte, 

dentina, cemento e tecido pulpar. Histologicamente, são 

classificados em dois grupos: compostos e complexos 

enquanto clinicamente são classificados em três tipos: 

odontoma central (intraósseo), odontoma periférico (tecido 

extraósseo ou mole) e odontoma em erupção (Martinovic-

Guzmán et al. 2017). 

De acordo com a OMS, os odontomas são tumores 

odontogênicos mistos e benignos, compostos de tecido dental 

mineralizado que pode ser epitelial ou mesenquimal. Conforme 

a literatura, eles possuem alta incidência representando 

aproximadamente 20% de todos os tumores odontogênicos 

essa anomalia aparece como resultado de distúrbios iniciais 

que afetam o germe dentário. Foi aceito que um odontoma está 

mais intimamente ligado a uma mal formação hamartomatosa 

que uma neoplasia Souza et al. (2019). 

Odontomas são os tumores odontogênicos mais 

frequentes na cavidade bucal e podem resultar em 

impedimento do irrompimento dos dentes permanentes ou 

estar associados a dentes impactados. De acordo com 

Sperandio et al. (2019) “Os odontomas acometiam 

principalmente pacientes do sexo masculino, branco, com 

idade média de 14,5 anos, sendo o tipo composto comumente 

encontrado na maxila e o tipo complexo mais comumente 

localizado na mandíbula”. Além disso, os odontomas foram 

significativamente associados a dentes impactados, afetando 

principalmente os caninos inferiores.  

O diagnóstico precoce e o tratamento correto são 

essenciais para evitar quaisquer complicações, como retenção 
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prolongada dos dentes primários e erupção tardia dos 

permanentes. Existe uma grande variedade de características 

relacionadas à pesquisa de odontoma, como o tamanho, 

localização de acometimento de cada odontoma conforme sua 

classificação (composto e ou complexo), incidência por sexo, 

idade, condições de saúde, ambientais associando entre 

algumas características relacionadas ao odontoma. Para Levi 

et al. (2019) o tamanho do tumor é de grande relevância para 

o entendimento do comportamento e como critério de 

difenrenciação dos odontomas. 

 

MATERIAIS E MÉTODOS: 

 

 O presente trabalho apresenta três relatos de casos e é 

embasado por uma revisão sistemática da literatura recente. O 

levantamento literário se deu através do acesso às principais 

bases de dados, a saber, PubMed (Medline), Web Of Science, 

Scopus e Lilacs utilizando os termos do vocabulário controlado 

do MeSH e os descritores utilizados foram: Tumor 

Odontogênico, Odontoma Composto e Odontoma Complexo. 

  Os fatores de inclusão dos artigos baseou-se no que tange 

a maior relevância para o tema, ou seja, os   periódicos com 

maiores fatores de impacto com preferência por artigos dos 

últimos cinco anos. Além disso, procurou-se por artigos mais 

importantes em consonância com diagnósticos, tratamento e 

relatos de casos de odontomas,  para possíveis comparações 

e que apresentassem vantagens e devantagens e resultados 

variados. Oportuno ao desenvolvimento da estratégia de busca 

por meio das palavraschave conferiu-se objetividade  e 

assertividade na busca pelos artigos. 
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CASO CLÍNICO 1 

 Paciente S.N.G.R, melanoderma, 16 anos do gênero 

feminino. A paciente aprensentava aumento de volume em 

região vestibular da maxila a esquerda com o tempo de 

evolução de cerca de três anos, segundo informações 

colhidas.  

 No momento em estado geral bom, consciente, orientada, 

eupineica, afebril, normocorada. Ao exame clínico Buco-

Maxilo-Facial nota-se abaolamento aéreo em região vestibular 

da maxila à esquerda, na região de pré molares. Com aumento 

de volume e endurecido à palpação e nota-se também 

aumento do elemento 23 na cavidade bucal.  

 Exames de imagem Tomografia Axial Computadorizada 

(TAC) de face com vários cortes e reconstrução tridimensional 

(R3D) mais raios x panorâmico e oclusal, evidencia locus 

tumorais contendo numerosas estruturas radiopacas 

semelhantes a dentículos e elemento dentário 23 em íntimo 

contato com a lesão gerando a hipótese de diagnóstico de 

odontoma. Exames laboratoriais não garatem alterações 

padrão. 

 O plano de tratamento proposto foi a remoção cirúrgica do 

odontoma. 
Figura 1. (A) tomografia computadorizada multislice apontando grande 

massa hiperdensa composta por múltiplas estruturas calcificadas 

semelhantes a dentes e elementos dentários inclusos, os quais sofreram 

impacção pela lesão e não puderam erupcionar. (B) Grande abaulamento 

vestibular causado pelo odontoma, o qual chegava a repercutir no aspecto 

extra-oral da paciente. observe nesta vista clínica, a presença de três 

dentes decíduos que evoluíram com retenção prolongada devido a 

inexistência de estímulos de rizólise que deveriam ter sido gerados pelos 

dentes sucessores. (C) Acesso cirúrgico ao odonto. foi realizado incisão 

sulcular com incisão de alívio na região anterior (incisão de newmman 

modificada). após descolamento pode-se notar a real dimensão da lesão. 
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perceba que há recobrimento ósseo sobre toda a lesão, o qual deverá ser 

removido em parte para propiciar acesso para remoção da lesão. (D) 

Odontoma removido. Devido ao mau posicionamento dos dentes dos 

dentes permanentes, os mesmos foram considerados inviáveis e foram 

removidos junto da patologia. A análise histopatológica deste espécime 

evidenciou dentina madura, matriz de esmalte, ilhas de formação de 

cemento e tecido mesenquimal semelhante à polpa dentária. Ou seja, 

devido à semelhança com os tecidos dentários, concluiu-se que o 

diagnóstico histológico era igual ao diagnóstico clínico. 

 
  Fonte: imagens cedidas pelo Dr. Thalles M. Suassuna. 

CASO CLÍNICO 2 

 Paciente A. D. S. A de gênero masculino, 18 anos de 

idade, leucoderma, normocorado, apresentendo estado geral 

bom(EGB), encaminhado pelo Instituto Materno Infantil 

Professor Fernando Figueira (IMIP)  na cidade de Recife – PE 

obteve uma solicitação para remoção de dentes inclusos na 

região do canino inferior esquerdo e possível odontoma. O 

paciente não relatou dores no local e sem trauma aparente.  

 A partir dos exames imaginológicos, a radiografia 

panorâmica em consonância com a tomografia 



ODONTOMA: REVISÃO DE LITERATURA E RELATO DE CASOS 

 

648 
 

computadorizada de feixe cônico (TCFC)  levou ao diagnóstico 

de odontoma. A partir do diagnóstico foi realizada a 

intervenção cirúrgica consoante ao planejamento prévio para a 

remoção do tumor. 
Figura 2. (A) Radiografia panorâmica apontando múltiplas estruturas 

calcificadas semelhantes a dentes e um dente supra numerário associado 

na região parassinfiseana. (B) Aspecto clínico intra-oral. observe o discreto 

abaulamento ósseo por lingual no lado esquerdo. (C) Delimitação e 

remoção cirúrgica do odontoma por acesso com incisão lingual interpapilar, 

descolamento e ostectomia. (D) Material da exérese composta por um 

dente incluso e múltiplas estruturas amorfas. observe a irregularidade dos 

mesmos. 

 
CASO CLÍNICO 3 

 Paciente E. R. S.  de gênero feminino, 19 anos de idade, 

leucoderma, normocorada, foi observado  por meio do exame 

clínico a presença de um abaolamento na região posterior da 

mandíbula e uma área eritematosa sobre a mucosa, e que 

segundo informações colhidas durante a anamnese tratava-se 

de uma região que não havia sofrido traumas, mas a paciente 

relatava sentir dor pernamente, além de apresentar infeção 

secundariamente e que havia um pouco de exposição intraoral.  

 Foi realizada uma radiografa  para melhor avaliação da real 

localização da lesão e da relação com estruturas anatômicas. 
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Onde constatou-se presença de uma massa radiopaca 

irregular extensa que associada à TCFC e ao exame intraoral 

foi possível chegar ao diagnóstico de odontoma complexo e 

dessa forma, a paciente foi encaminhada para que fosse 

realizada a excisão cirúrgica do tumor. 

 
FIGURA 3. (A) tomografia computadorizada de feixe cônico revelando 

terceiro molar incluso e herniado para a basilar da mandíbula e impactado 

por uma massa calcificada e esclerótica sobre ele. observe nos cortes 

multiplanares que trata-se de uma massa sólida composta por um único 

corpo com hiperdensidade. (B) Acesso cirúrgico retromolar. após 

ostectomia periférica observou-se massa calcificada, com aspecto mais 

escurecido e menos vital que o a distinguia do osso. obs.: antes do acesso 

havia pequena quantidade secreção purulenta, pois havia infecção 

secundária. (C) Exérese do espécime. após ostectomia, a lesão foi luxada 

com certa facilidade devido a existência de um ponto de clivagem ao redor 

da lesão, a qual correspondia a uma união fibrosa com o osso, que pode 

ser comparado a um ligamento periodontal e saco pericoronário. (D) Lesão 

removida antes de ir para o formol. análise histopatológica apontou 

“extensas massas de matriz de dentina com aspecto ora tubular, ora 

displásico com espaços contendo remanescentes de matriz de esmalte e, 

por vezes, tecido conjuntivo compatível com polpa dentária. tudo isso 

delimitado por tecido conjuntivo de fibras colágenas entremeadas por 

fibroblastos e vasos sanguíneos e infiltrado inflamatório de permeio.  
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 Fonte: imagens cedidas pelo Dr. Thalles M. Suassuna. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO: 

 

 Foi em 1914 que os odontomas foram classificados de 

acordo com sua origem desenvolvimental como epiteliais, 

compostos (epiteliais e mesodérmicos) e tecidos conjuntivos 

(RANA, Vivek et al, 2019). Segundo a OMS os odontomas 

podem ser divididos em três grupos, como fibroodontomas 

complexos, compostos e ameloblásticos. Rana (2019) afirma 

que o odontoma pode causar distúrbios na erupção dos dentes 

como impactação, erupção tardia ou retenção de dentes 

primários. 

Histologicamente, são classificados em dois grupos os 

odontomas compostos que são estruturas pequenas sendo 

semelhantes a dentes e tendo predileção por regiões 
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anteriores de maxila, e os odontomas complexos que 

consistem em uma massa aglomerada de dentina e esmalte, 

mais frequentemente encontrada nas regiões posteriores de 

mandíbula(Dutta et al. 2016). 

Ocorrem, geralmente, durante as duas primeiras 

décadas de vida e não mostram predileção por sexo e ou etnia. 

O diagnóstico clínico e radiológico, tratamento através de 

excisão cirúrgica, excelente prognóstico. O diagnóstico e o 

tratamento precoce são de extrema importância para que não 

ocorra atrasos na erupção dentária, na prevenção de 

maloclusões (Dutta et al. 2016) devido à impactação dos 

dentes permanente, podendo prejudicar a estética e o bem 

estar de pacientes acometidos por essa patologia. 

Martinovic-guzmán (2017) declarou que os odontomas 

compostos são preferencialmente localizados na área maxilar 

anterior e os odontomas complexos frequentemente na área 

mandibular posterior. Considerado o tumor odontogenico 

benigno mais comum, e perante a literatura não apresenta  

diferenças relevantes na predileção pelo sexo do paciente. 

O odontoma complexo também é uma lesão 

hamartomosa ou mal formação de origem odontogênica, na 

qual células epiteliais e mesenquimais exibem completa 

diferenciação e todos os tecidos dentários estão 

representados, no entanto, os tecidos dentais encontram-se 

desordenados, ou seja, morfologicamente não assemelham-se 

a dentes. (Bagewadi et al. 2015) 

Além disso, os odontomas complexos podem estar 

associados a outras lesões odontogênicas mais agressivas, 

como cistos e tumores. Destarte, existe consenso na literatura 

de que, no momento que os odontomas forem detectados, 
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esses devem ser removidos cirurgicamente (Martinovic-

Guzmán et al. 2017). 

No que se refere à localização há uma diferença entre 

odontomas compostos e complexos. Consoante a literatura, 

odontomas compostos são mais comuns na área anterior, 

superior e os odontomas complexos mais comuns na área 

posterior mandibular.  

Etiologia desconhecida, no entanto, alguns autores 

descreveram a possível relação com trauma da dentição 

decídua, restos epiteliais de Malassez e processos 

inflamatórios, hiperatividade odontoblástica e anormalidades 

herdadas (síndrome de Gardner e Herman). 

Eswara (2017) aponta que vários fatores têm sido 

associados à patogênese dos odontomas como: traumas no 

período da dentição primária, anomalias hereditárias como a 

supracitada síndrome de Gardner, hiperatividade dos 

odontoblastos ou alteraçãoes nos componentes genéticos 

responsáveis pelo desenvolvimento dentário.  

Estudos têm documentado que, odontoma complexo 

tem sido conhecido por ter uma predileção por mulheres 

enquanto o odontoma composto é mais comum em homens ao 

contrário de relatos anteriores conforme Núñez et al. (2016) 

que afirmavam não ter predileção por gênero (Eswara 2017). 

Outra variante rara dos odontomas compostos é o 

chamado odontoma periférico, que surge extraósseo e tem 

tendência a esfoliar. Clinicamente três tipos de odontomas são 

conhecidos na literatura: odontoma central (intraósseo), 

odontoma periférico (extraósseo ou dw de partes moles) e 

odontoma erupcionado (Ahmed 2015). 

O odontoma periférico é muito raro tendo em vista que 

foram relatados menos de 25 casos na literatura até o ano de 
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2019. Odontoma periférico (OP) surge em indivíduos jovens e 

crianças, raramente relatado em adultos.  

Há, inclusive, poucos casos de odontomas periféricos 

relatados na literatura que podem ser odontomas 

erupcionados por lesões intraósseas, às vezes relacionados a 

dentes não irrompidos ou espontaneamente erupcionados no 

entanto, pode-se postular que a força eruptiva dos dentes não 

irrompidos desempenha um papel importante na erupção do 

odontoma, cuja reabsorção óssea local é a causa e que pode 

envolver tanto o remodelamento ósseo dos maxilares quanto o 

aumento do tamanho do tumor ao longo do tempo, posto que  

Oliveira et al. (2019) expõe que as forças de movimento não 

estão ligadas à contratilidade dos fibroblastos, ao contrário dos 

dentes.  

Outra hipótese descrita na literatura é que o odontoma 

periférico é uma forma eruptiva de mesiodentes extraósseos 

Oliveira et al. (2019) 

Naturalmente os tumores de desenvolvimento ocorrem 

no ambiente intraósseo, pois os dentes são formados dentro 

de ossos, porém há o odontoma gengival que quase nunca é 

diagnosticado como tal, o diagnóstico diferencial dado a sua 

rara ocorrência. Posto que ocasionalmente, os restos de 

lâmina dentária (restos de Serres) presos nos tecidos 

gengivais podem dar origem a tumores odontogênicos 

periféricos (Custódio et al. 2017). 

No que diz respeito ao prognóstico, algumas das 

complicações que podem ocorrer são: dentes impactados, 

obstrução nasal, síndrome otodental. Dentes e odontomas 

supranumerários são a principal causa do impacto dos 

incisivos permanentes, devido a uma obstrução direta à sua 
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erupção. Em casos excepcionais ocorre erupção espontânea 

do odontoma na cavidade oral Thistle et al. (2016). 

Em relação ao diagnóstico, Martinovic-guzmán (2017) 

concluiu que em mais da metade dos casos o motivo da 

consulta é a retenção de um dente permanente, ademais pode 

haver outros motivos, como edema, persistência de dentes 

decíduos e agenesia de dentes permanentes.  

Em conformidade com Jain (2018) o diagnóstico 

diferencial do odontoma complexo inclui cementoblastoma, 

osteoma osteóide e lesões fibroósseas como fibroma cemento-

ossificante.  

A remoção da massa do odontoma na operação 

primária resulta em erupção do dente não irrompido em 45% 

dos casos. Os fatores que decidem o destino do dente não 

irrompido são: morfologia do dente, localização na mandíbula, 

idade do paciente e espaço disponível na arcada dentária Jain 

et al. (2018). 

O diagnóstico diferencial do odontoma complexo inclui 

cementoblastoma, osteoma osteóide e lesões fibroósseas 

como fibroma cemento-ossificante. A remoção da massa do 

odontoma na operação primária resulta em erupção do dente 

não irrompido em 45% dos casos. Os fatores que decidem o 

destino do dente não irrompido são: morfologia do dente, 

localização na mandíbula, idade do paciente e espaço 

disponível na arcada dentária (Jain et al. 2018). 

Tem sido relatado que 75,3% dos odontomas são 

detectados em exames de rotina Park et al. (2018). Os 

odontomas podem levar à formação de cistos e conversão para 

neoplasias malignas, como o odontoameloblastoma (Kim et al. 

2019). 
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Odontomas com mais de 0,6cm de diâmetro podem ser 

encontrados. Esses odontomas grandes podem causar 

expansão maxilar (Alves et al. 2008; Cé et al. 2009, Neville et 

al. 2004; Pires et al. 2017).  

Segundo Madhavan et al. (2017) a tomografia 

computadorizada é o melhor método de imagem para avaliar 

esse tipo de patologia, pois apresenta como vantagem a 

visualização de estruturas nobres e ainda, permite a 

reconstrução de imagem 3D Lakshmi et al. (2016). 

 Com base no exame clínico e radiológico é possível 

mimetizar várias lesões patológicas por isso deve-se 

considerar o diagnóstico diferencial de cisto dentígero, tumor 

odontogênico epitelial calcificante, tumor odontogênico cístico 

queratinizante, ameloblastoma unicístico, odontoma complexo. 

Odontoma complexo associado a um cisto dentígero posterior 

ao odontoma. Kaugars et al. (2015) encontraram que 

aproximadamente metade de todos os odontomas bloqueiam 

a erupção de um dente.  

Outra razão para a remoção de odontomas é sua 

associação com cistos dentígeros em um número significativo 

de casos 27,6% Shetty et al. (2018). 

A abordagem cirúrgica divisão sagital da mandíbula 

(SSO) de acordo com Christopher (2017) proporciona 

excelente acesso cirúrgico a uma massa de tecido duro deitado 

dentro das corticais inferiores e oferece vantagens sobre as 

outras abordagens convencionais.  

A SSO pode ser muito útil para acessar várias 

patologias de corpo, ângulo e ramo da mandíbula e para 

navegar em lesões próximas ao nervo alveolar inferior, 

preservando assim o nervo ajudando também a evitar a 
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mobilidade pós operatória quando comparado a outras 

abordagens cirúrgicas (Christopher 2017). 

 O odontoma é o tumor odontogênico mais comum relatado 

na literatura e classificado pela OMS como neoplasias 

benignas. No presente estudo foram apresentados três casos, 

sendo um de odontoma complexo e dois de odontoma 

composto. Os autores não têm uma etiologia totalmente 

esclarecida, e a maioria desses o consideram uma anomalia 

do desenvolvimento. 

 Os dois primeiros casos foram de odontomas compostos e 

estavam localizados nas regiões anteriores de maxila e de 

mandíbula consecutivamente já o terceiro caso foi de 

odontoma complexo e localizava-se em região posterior de 

mandíbula estando, todos, em conformidade com a literatura 

no que diz respeito a prevalência dessa patologia em 

determinadas regiões anatômicas. 

 No aspecto sintomatológico, a paciente do caso de 

odontoma complexo relatou dor o que diferiu ao que consta na 

literarura, já que o que se observa, em geral, são casos de 

assintomatologia  relacionados à patologia em questão. Em 

todos os casos relatados a excisão cirúrgica foi o plano de 

tratamento indicado, indo ao encontro ao relatado na literatura,  

e os prognósticos mostraram-se favoráveis. 

   

CONCLUSÃO: 

 Os odontomas são tumores odontogênicos comuns. 

Clinicamente apresentam crescimento lento, expansão óssea 

em alguns casos e na maioria das vezes são assintomáticos. 

Geralmente são detectados em exames radiográficos de rotina 

e na maior parte estão associados a dentes inclusos. 
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 Tanto nos casos relatados nesse trabalho quanto nos 

casos encontrados no levantamento bibliográfico ressalta-se a 

importância dos exames por imagem como periapical, oclusal, 

panorâmica em união com a tomografia computadorizada de 

feixe cônico (TCFC), e o quanto esses são essenciais para que 

o diagnóstico seja realizado, além da melhor precisão quanto 

à localização do odontoma e posterior planejamento cirúrgico.  

 Cabe ressaltar sobre a importância de orientação aos 

pacientes e da equipe médica e hospitalar para possíveis 

intercorrências duranre o procedimento cirúrgico como fratura 

da mandíbula e ou quaisquer outras estruturas associadas a 

cada situação de odontoma seja, composto ou complexo para 

que todos estejam cientes e devidamente preparados para 

lidar da melhor forma em possíveis complicações.  

 O acompanhamento dos casos relatados se deu por um 

período de um ano, durante o qual, não mostrou indícios de 

recidiva em nenhum dos casos, indicando dessa forma, que 

houve concordância com os relatos encontrados na literatura 

de modo unânime. 
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RESUMO: Cirurgias osteossintéticas bucomaxilofaciais 
requerem uma fixação estável para que a cicatrização e 
remodelação ideais aconteçam. Embora as placas e parafusos 
de titânio sejam consideradas a primeira opção para fixação 
rígida em cirurgias maxilofaciais, o material biorreabsorvível 
também pode ser uma alternativa viável. O objetivo deste 
trabalho foi avaliar a eficácia das placas biorreabsorvíveis em 
cirurgias maxilofaciais, de acordo com a literatura. Foi 
realizado um levantamento na base de dados online 
PubMED/Medline, de artigos publicados na literatura dos 
últimos cinco anos, utilizando os descritores: "maxillofacial 
osteosynthesis and resorbable plate" or "biodegradable and 
titanium fixation systems and maxillofacial surgery" or 
"Orthognathic surgery and Bioabsorbable plate and Skeletal 
stability", selecionando artigos que examinaram o uso de 
placas biorreabsorvíveis em cirurgias bucomaxilofaciais. De 
um total de 56 artigos levantados em outubro do presente ano, 
após o uso do filtro full text, e de acordo com os critérios 
estabelecidos, um total de 14 artigos foram selecionados neste 
estudo, sendo sete ensaios clínicos randomizados, cinco 
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estudos in vitro, uma revisão sistemática e um estudo de coorte 
retrospectivo. As placas e parafusos biorreabsovíveis são uma 
alternativa segura e eficaz para a fixação de fraturas 
maxilofaciais, desde que o profissional os use com cautela, 
levando em consideração os traços de fratura, forças 
dissipadas na área de fratura, necessidade de imobilização 
adicional, características do material e custo financeiro. 
Palavras-chave: Cirurgia maxilofacial. Estabilidade 
esquelética. Placas biorreabsórviveis. 
 

INTRODUÇÃO 

  

O sucesso das cirurgias osteossintéticas maxilofaciais 

está intimamente vinculado a uma fixação estável, que é 

responsável pela vascularização adequada, redução e 

reposicionamento dos segmentos ósseos e, em consequência, 

recuperação óssea, com remodelação ideal e ausência de 

intercorrências (GAREB et al., 2017). 

As placas de titânio convencionais são consideradas o 

tratamento de primeira escolha para a osteofixação em fraturas 

maxilofaciais, cirurgias ortognáticas e reconstrutivas, por 

apresentarem excelentes propriedades mecânicas, como 

resistência, fácil manuseio e não apresentarem alterações 

dimensionais (SUKEGAWA et al., 2016). 

Todavia, os materiais metálicos não acompanham o 

crescimento facial, estando mais propensos à migração, além 

de demonstrarem sensibilidade térmica e interferências em 

exames imaginológicos, e causarem, em alguns casos, 

osteopenia no osso subjacente, induzida por estresse e 

corrosão. Como a necessidade de fixação é apenas 

momentânea, muitas vezes pode ser necessário remover as 

placas e parafusos de titânio em um segundo tempo cirúrgico 
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(KIM et al., 2018), por não acompanharem o crescimento facial 

do paciente, apresentarem corrosão e sensibilidade térmica 

(JANIKOVA et al., 2018; KIM et al., 2018; SINGH et al, 2016; 

AN J et al., 2015). 

Com o intuito de se evitar a possibilidade da realização 

de uma nova cirurgia, houve desenvolvimento de implantes e 

placas biorreabsorvíveis e biodegradáveis. Estes apresentam 

vantagens como bioabsorvibilidade (capacidade de 

degradação no material no corpo humano), ausência de 

corrosão e acúmulo de metal nos tecidos, radiolucidez 

(permitindo visualização da bioabsorção e posicionamento da 

placa), além de permitirem que o tecido cicatricial cresça em 

qualquer irregularidade entre a superfície da placa e o osso, e 

ausência de toxicidade e mutagenicidade (ZIELIŃSKI et al., 

2019). Por abrangerem estas propriedades, não há 

necessidade de remoção dos mesmos após a cicatrização 

(ZIELIŃSKI et al., 2019; KIM et al., 2018, SUKEGAWA et al., 

2016).  

Em contrapartida, como desvantagens, as placas 

biorreabsorvíveis apresentam uma ligeira diminuição de suas 

propriedades mecânicas, quando comparadas ao titânio, 

sendo que, no uso clínico das placas, deve-se evitar 

sobrecarga precoce (imediatamente após a cirurgia), 

principalmente em casos de redução de fratura (SUKEGAWA 

et al., 2019). O indivíduo receptor das placas e parafusos 

biorreabsorvíveis também pode apresentar reações adversas 

como o desenvolvimento de reação de corpo estranho 

(SUKEGAWA et al., 2018).  

Mesmo com estas adversidades, a adoção deste tipo de 

material tem se tornado bem comum, pois é considerado 

seguro, eficaz e suficientemente flexível para o uso em 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Zieli%26%23x00144%3Bski%20R%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=30987137
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Zieli%26%23x00144%3Bski%20R%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=30987137
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diversas regiões da face (JANICKOVA et al., 2018). Por 

conseguinte, este trabalho tem como objetivo avaliar a eficácia 

das placas biorreabsorvíveis em cirurgias maxilofaciais, de 

acordo com a literatura. 

 

REVISÃO DE LITERATURA  

 

Placas Biorreabsorvíveis 

As placas e parafusos biorreabsorvíveis são, 

principalmente, poliésteres alifáticos com alto peso molecular. 

A biodegradação desses polímeros no corpo humano inicia 

com a despolimerização através da hidrólise de suas ligações 

de éster e, posteriormente, a metabolização por células 

humanas fagocitárias, no ciclo do ácido cítrico, em água e 

dióxido de carbono (VACARAS et al., 2019).  

O primeiro polímero biorreabsorvível com emprego 

clínico foi o ácido poliglicólico (PGA). Porém, este material 

sofria rápida degradação (aproximadamente quatro a sete 

semanas), acarretando em um tempo insuficiente para permitir 

uma boa osteocondução (quando o material forma um 

arcabouço para que as células osteogênicas se proliferem), 

além de apresentar muitos efeitos colaterais. Outro polímero 

utilizado na fabricação de materiais bioabsorvíveis é o ácido 

polilático (PLA) que, de acordo com a ativação do seu carbono, 

pode ter duas variáveis: ácidos poli-L-lactídeo (PLLA) e poli-D-

lactídeo (PDLA). O PLLA é bastante resistente à hidrólise e sua 

biodegradação dura em torno de dois anos, já o PDLA é menos 

resistente (COOMBES et al., 2007). 

Em materiais mais recentes, foram adicionados compósitos de 

partículas de hidroxiapatita não calcinada e não sinterizada (u-

HA) à partícula de PLLA. Esta composição apresenta um 
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módulo de elasticidade próximo ao do osso cortical natural, 

além de mostrar um ótimo comportamento de degradação e 

reabsorção, osteocondutividade e capacidade de ligação 

óssea (UEKI et al., 2011).  

Também existem outras combinações como o 

PLLA/PDLA associados ao carbonato de trimetileno. Essas 

placas reabsorvem-se lentamente, mantendo 70% de sua 

força entre nove e 14 semanas e perdendo a força 

gradualmente, a partir de então. Há uma reabsorção em 

grande quantidade em um curto período de tempo (a granel) 

de 42% em 40 semanas e, em seguida, a reabsorção se 

completa em dois a quatro anos. O mecanismo de reabsorção 

de placas e parafusos é a hidrólise das cadeias longas de 

polímeros em fragmentos solúveis mais curtos e depois a 

metabolização via ciclo de Krebs e a excreção como gás 

carbônico (CO2) e água (H2O) (SINGH et al., 2016).  

 

Placas Biorreabsorvíveis em Cirurgias Maxilofaciais  

 

An et al. (2015) avaliaram 39 pacientes pediátricos com 

diferentes fraturas mandibulares, que utilizaram placas 

biorreabsorvíveis de PLLA/PGA de 2,0mm de espessura, com 

quatro furos e placas de 1,0mm de espessura e parafusos de 

4,0 a 10,0mm de comprimento. Os autores também utilizaram 

fios de aço em quatro a seis dentes para estabilizar as linhas 

de fratura em todos os pacientes. O acompanhamento pós-

operatório variou de seis meses a cinco anos. Os autores 

repararam 42 fraturas com 43 placas biodegradáveis (um 

paciente recebeu duas placas). Apenas dois pacientes 

desenvolveram pequenas fístulas no local da incisão intraoral, 

dois meses após a cirurgia, mas as fístulas cicatrizaram após 
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um mês, sem necessidade de tratamento. Nos demais 

pacientes, a incisão cicatrizou bem, houve simetria facial, a 

abertura bucal foi maior que 35 mm e a oclusão apresentou-se 

dentro dos padrões de normalidade. Após dois anos, as áreas 

de defeitos ósseos quase desapareceram. Os pesquisadores 

indicaram as placas biorreabsorvíveis como forma de 

tratamento para as fraturas pediátricas.   

Omezeli et al. (2015) aplicaram, em dez réplicas 

mandibulares humanas de poliuretano sintético, placas para 

unir as linhas de fratura intracapsular de côndilo. As réplicas 

foram divididas em dois grupos, um grupo com cinco réplicas 

reduzidas por placas de titânio e outro formado por cinco 

réplicas com placas biorreabsorvíveis de PLLA. Houve 

diferenças significativas entre os dois grupos, quando 

submetidos a cargas de 50, 75 e 100 Newton (N). A pesquisa 

demonstrou que a fixação interna das fraturas intracapsulares 

com as placas e parafusos de titânio apresentou resultados 

funcionalmente mais estáveis que as placas e parafusos 

reabsorvíveis. 

Van Bakelen et al. (2015) realizaram um ensaio clínico 

randomizado multicêntrico em 230 pacientes submetidos a 

osteotomia sagital bilateral ou bimaxilar e que apresentavam 

fraturas Le Fort I, fraturas em mandíbula, maxila ou osso 

zigomático. Ambas as análises indicaram que as cirurgias 

realizadas com placas e parafusos biorreabsorvíveis tiveram 

bons resultados, porém considerando a relação custo-

efetividade, o sistema de titânio ainda era preferível ao sistema 

biodegradável.  

Singh et al. (2016) empregaram placas biorreabsovíveis 

(2,5mm de espessura, com quatro parafusos de 2,5mm de 

diâmetro e 8,0mm de comprimento) em 60 pacientes 



PLACAS BIORREABSORVÍVEIS EM CIRURGIAS MAXILOFACIAIS 

 

667 
 

pediátricos com fraturas mandibulares (55% de corpo, 25% no 

ângulo e 20% na região parassinfisária), com 

acompanhamento de 10 meses. A fixação e cicatrização óssea 

primária adequadas foram alcançadas em todos os casos, com 

apenas seis complicações menores (um paciente apresentou 

má oclusão; um apresentou deiscência da placa; dois 

apresentaram parestesia e dois, infecções em tecido mole). Os 

autores aconselharam o uso dos sistemas biorreabsorvíveis 

em fraturas mandibulares pediátricas.  

Sukegawa et al. (2016) trataram 35 pacientes com 

fraturas maxilofaciais (Le Fort I e II, fraturas de sínfise e 

parassínfise, zigomáticas, de corpo e côndilo mandibulares), 

utilizando como cirurgia-padrão, em todos os pacientes, placas 

biodegradáveis u-HA/PLLA de 1,0 ou 1,4mm de espessura e 

parafusos com 2,0mm de diâmetro). O tempo de 

acompanhamento variou de quatro a 68 meses. Ocorreu 

exposição da placa em dois pacientes e desconforto em 

apenas um. Apesar destas complicações, os locais das 

fraturas cicatrizaram em todos os pacientes. Durante o exame 

de microscopia eletrônica de varredura, foi observado que o 

material biodegradável se ligou diretamente ao osso, sem 

interposição de tecido não mineralizado, ou seja, houve a 

bioatividade osteocondutora, sendo esta vantajosa para uma 

melhora funcional precoce das fraturas maxilofaciais. 

Em um ensaio clínico randomizado controlado 

multicêntrico realizado por Gareb et al. (2017), realizado em 

quatro departamentos hospitalares, foram avaliadas a 

utilização de placas em cirurgias maxilofaciais (como 

osteotomia sagital bilateral, fraturas Le Fort I e fraturas 

mandibulares, maxilares e zigomáticas). As placas de titânio 

(espessura de 2,0mm) foram empregadas em 134 pacientes e 
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as biodegradáveis (espessura de 2,5mm), em 87 pacientes. 

Durante o estudo, foram excluídos alguns pacientes, restando 

85 pacientes do grupo titânio e 56 no grupo biodegradável 

(Inion CPS®). As complicações que culminaram na remoção da 

placa foram: oclusão fora dos padrões de normalidade, 

palpabilidade da placa, edema, dor, e função mandibular 

comprometida, com limitações na mastigação e deglutição. 

Após mais de cinco anos da cirurgia, a remoção da placa foi 

realizada em 22 pacientes do grupo titânio e 23 do grupo 

biorreabsorvível, sendo na maioria, em ambos os grupos, 

ocorrida nos casos de fraturas mandibulares. O principal 

motivo para a remoção das placas e parafusos, nos dois 

grupos, foi a formação de abscesso devido contaminação da 

placa, nas placas de titânio e reação inflamatória de corpo 

estranho (inflamação estéril) nas placas biodegradáveis, pela 

degradação das mesmas, após o resultado de cultura ser 

negativo em três pacientes. Não foram encontradas diferenças 

significativas em relação aos demais parâmetros de avaliação 

(oclusão, dor, edema, palpabilidade das placas e 

comprometimento da função mandibular). Neste estudo, foi 

verificado que os sistemas de titânio foram superiores aos 

sistemas biorreabsorvíveis. 

Para avaliar a carga biomecânica e a capacidade de 

estabilização dos sistemas de redução de fratura, utilizando 

placas e parafusos, Sukegawa et al. (2017) utilizaram 12 

réplicas mandibulares humanas, divididas em quatro grupos: o 

primeiro utilizou uma única placa reta de titânio convencional 

(Compact Lock 2.0, 1,5mm) com quatro parafusos 

monocorticais (2,0mm de diâmetro e 6,0mm de comprimento), 

instalada em cada segmento ósseo; no segundo grupo utilizou-

se uma única placa reta u-HA/PLLA de espessura de 1,4mm, 
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com quatro parafusos monocorticais (2,0mm de diâmetro e 

6,0mm de comprimento), instalada em cada segmento ósseo. 

No terceiro grupo, foram empregadas placas retas duplas de 

u-HA/PLLA com espessura de 1,4 mm, cada uma, com quatro 

parafusos monocorticais (2,0mm de diâmetro e 6,0mm de 

comprimento), instalados em cada segmento ósseo. No quarto 

grupo, utilizou-se uma placa de escada u-HA/PLLA com 

espessura de 1,4mm e oito parafusos monocorticais (2,0mm 

de diâmetro e 6,0mm de comprimento), instalada em cada 

segmento ósseo. Este estudo demonstrou que o sistema de 

placas de escada u-HA/PLLA otimizou significativamente a 

resistência e a estabilidade da fixação de placas in vitro, em 

comparação com uma única placa de titânio. De acordo com 

os autores, devido às suas propriedades bioativas, 

osteocondutoras e bioabsorvíveis, o sistema de fixação 

composto u-HA/PLLA tem grande potencial para ser aplicado 

de maneira ampla e segura em cirurgia ortognática.  

Em seu estudo in vitro, Ulu et al. (2018) examinaram 16 

réplicas mandibulares humanas de poliuretano. Estas foram 

divididas em quatro grupos: no grupo 1, foram utilizadas 

miniplacas de titânio com sistema 2,0mm, com 7,0mm de 

espessura e parafusos monocorticais; no grupo 2, implantaram 

nas réplicas, placas de titânio 2,0 com 13mm de espessura e 

parafusos bicorticais de 1,0mm. No grupo 3, as fraturas dos 

modelos foram fixadas com miniplacas de PLLA/PGA, sistema 

2,0, com 7,0mm de espessura e parafusos monocorticais e, no 

grupo 4, utilizaram placas de PLLA/PGA, sistema 2,0mm, com 

13,0mm de espessura e parafusos bicorticais. Não se 

observaram falhas nos sistemas de fixação, quando se 

aplicaram forças de 0 a 360N. As placas de titânio com 

parafusos bicorticais não apresentaram deslocamento 
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significativo, recebendo forças entre 40 a 360N. Já as placas 

de PLLA/PGA com parafusos bicorticais apresentaram o maior 

deslocamento. Sendo assim, foi verificado que as placas de 

titânio obtiveram significativamente um melhor desempenho 

em suas propriedades mecânicas que as de PLLA/PGA.  

As variáveis adotadas pelo estudo foram o tipo de 

fratura, a estabilidade dos segmentos fraturados, quanto 

tempo demorou para ser realizada cada cirurgia, cicatrização, 

período de acompanhamento e complicações pós-cirúrgicas.  

Kim et al. (2018) analisaram 28 pacientes submetidos a 

cirurgias de fraturas subcondilares, onde 13 pacientes 

utilizaram placas biodegradáveis (u-HA/PLLL, com sistema 2,0 

e espessura de 1,0 ou 1,4mm, fixado com parafusos de 6mm), 

e 15 pacientes utilizaram miniplacas de titânio (sistema 2,0, 

com espessura de 0,8mm, fixado com parafusos de 6,0mm). 

Os autores utilizaram fixação intermaxilar ou elásticos para 

auxiliar na estabilização da fratura nos dois grupos. Durante os 

três meses pós-operatórios, a estabilidade e a cicatrização 

foram eficazes nos dois grupos. Porém, ocorreu infecção pós-

operatória em um paciente de cada grupo, sendo a secreção 

purulenta drenada via intraoral. Um de cada grupo queixou-se 

de dor na ATM, sanada após dois meses de uso de aparelhos 

ortodônticos. Em apenas um paciente, houve necessidade de 

um segundo tempo cirúrgico para remoção de uma placa de 

titânio, sendo que nenhum paciente que utilizava as placas 

reabsorvíveis removeu as mesmas, com diferença 

estatisticamente significativa entre os grupos, em relação à 

necessidade deste segundo tempo cirúrgico. Não houve 

diferenças estatisticamente significativas em relação à duração 

do tempo cirúrgico, entre os dois tipos de placa. Os resultados 

desse estudo sugeriram que a utilização das placas 
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biorreabsorvíveis é um método estável e confiável para as 

fraturas subcondilares mandibulares e elimina a necessidade 

de cirurgia secundária para remoção da placa.  

Sukewaga et al. (2018) avaliaram as possíveis 

complicações do uso de placas biorreabsorvíveis (PLLA/PGA, 

com espessura de 0,9 ou 1,4 e parafusos com o diâmetro 1,5 

ou 2,0mm) em 87 pacientes (faixa etária de 9 a 78 anos, com 

a média etária de 35,8 anos), inseridas por acesso intraoral. 

Estes pacientes foram acompanhados durante seis meses 

regularmente e após 12 meses, foram realizados novos 

exames radiográficos. Houve exposição da placa em dez 

pacientes que, segundo os autores, foi devido à utilização de 

placas mais espessas por acesso intraoral. Contudo, mesmo 

apresentando complicações relacionadas a exposição, 

reabsorção e degradação desse material, os autores o 

recomendaram, pelo fácil manejo do material, pois a 

osteossíntese ocorreu em todos os casos.   

Em um ensaio clínico randomizado, Janikova et al. 

(2018) acompanharam durante dez anos, 168 crianças e 

adolescentes que sofreram algum tipo de fratura facial. Em 67 

pacientes, os autores utilizaram tratamento conservador 

(imobilização com anéis, amarrias ou barras), e em 101, o 

tratamento cirúrgico. As placas biorreabsorvíveis (PLLA-PGA, 

com espessura de 1,5mm e parafusos de 2,0mm) foram 

utilizadas em 44 pacientes e as de titânio, em 57 pacientes. 

Todos os pacientes apresentavam algum tipo de fraturas 

mandibulares (corpo, côndilo, dentoalveolar, ângulo, sínfise e 

parassínfise), e/ou no terço médio da face (Le Fort I, complexo 

zigomático, ossos nasoetmoidais e frontais). Foram 

observadas complicações pós-cirúrgicas em 15 pacientes (14 

com placas de titânio e um com placa biorreabsorvível). As 
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complicações referentes ao uso do titânio foram: exposição da 

placa (um paciente), palpabilidade da placa (cinco pacientes) 

e substituição da placa em um segundo tempo cirúrgico, devido 

crescimento facial (oito pacientes), palpabilidade da placa 

(cinco pacientes) e exposição da placa (um paciente). Quanto 

aos materiais biorreabsorvíveis, houve apenas uma 

complicação, decorrente de infecção. Segundo estes 

pesquisadores, a implementação de materiais osteossintéticos 

biodegradáveis é eficaz em fraturas de terço médio da face em 

crianças, principalmente por apresentar simples manejo, 

promover redução adequada e estável, além de não causar 

distúrbios de crescimento e não requerer remoção em um 

segundo tempo cirúrgico 

.Zielinski et al. (2019) examinaram in vitro a 

funcionalidade de placas em formas de A, de titânio e PLLA, 

em fraturas condilares. Os pesquisadores observaram que o 

sistema composto por PLLA era muito flexível, não sendo 

indicado para receber altas forças oclusais, pois isto poderia 

gerar o afastamento das bordas fraturadas, resultando em 

deslizamentos e torções, impedindo cicatrização óssea. Se 

essas placas forem escolhidas para este tipo de fratura, os 

autores indicam uma imobilização adicional intermaxilar, 

utilizando fios de aço e também dieta líquida até a 

osteocondução ocorrer (de algumas semanas a meses), 

evitando ao máximo sobrecarregar os sistemas e estruturas 

ósseas envolvidas.   

Sukegawa et al. (2019) realizaram um estudo in vitro, 

comparando as forças biomecânicas (testes de tração e 

cisalhamento) suportadas pelos sistemas de placas 

biorreabsorvíveis de u-HA/PLLA e os de titânio, em 20 réplicas 

mandibulares humanas de poliuretano, com fraturas 
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subcondilares. As réplicas foram divididas em dois grupos, o 

grupo A era composto por dez réplicas que apresentavam o 

sistema u-HA/PLLA (duas placas retas, da marca comercial 

FIXSORB MIXTM, com 1,4mm de espessura, cada uma com 

quatro parafusos monocorticais de 2,0mm de diâmetro e 

6,0mm de comprimento); e o grupo B, com 10 réplicas em que 

se utilizaram placas de titânio (duas placas retas de titânio, da 

marca comercial MatrixMANDIBLETM, de 1,0mm de espessura, 

com quatro parafusos monocorticais de 2,0mm de diâmetro e 

6,0mm de comprimento). Em nenhum grupo as placas foram 

dobradas. Nos testes, analisaram os deslocamentos de 0,5; 

1,0; 1,5; 2,0; 3,0 e 5;0mm, e observaram que, no teste de 

cisalhamento, as placas do grupo B (titânio) foram 

significativamente mais fortes que as do grupo A, na força 

máxima de cisalhamento e no deslocamento de 1mm, assim 

como em forças verticais. Já nos deslocamentos de 1,5 a 5mm, 

não houve diferença estatisticamente significativa entre os 

grupos. O estudo demonstrou de as placas de u-HA/PLLA, 

continham apenas 45% da resistência mecânica que o titânio 

apresentava.   
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METODOLOGIA 

 

Este trabalho é uma revisão de literatura recente sobre 

a utilização das placas biorreabsorvíveis em cirurgias 

maxilofaciais. A pesquisa bibliográfica foi realizada no mês de 

setembro de 2019, por meio da base de dados online 

PubMED/Medline. Os descritores utilizados para a busca 

foram "maxillofacial osteosynthesis and resorbable plate" or 

"biodegradable and titanium fixation systems and maxillofacial 

surgery" or "Orthognathic surgery and Bioabsorbable plate and 

Skeletal stability". 

Como critérios de inclusão, foram buscados artigos que 

se enquadravam e apresentavam características relevantes ao 

objetivo do trabalho, como técnicas empregadas, materiais 

utilizados e tipo de estudo. Foram observados nos artigos, 

condições e classificação da fratura, cicatrização de fraturas, 

complicações pós-operatórias, tipos de materiais 

bioareabssorvíveis, espessura da placa, tempo de 

acompanhamento, e necessidade de um segundo tempo 

cirúrgico, faixa etária dos pacientes.  

Foram excluídos os artigos que não se referiram 

estritamente ao tema, revisões de literatura, artigos que não 

disponibilizavam o texto completo e séries e relato de casos. 

Além dos artigos levantados nos últimos cinco anos, também 

foram utilizadas algumas referências clássicas, como 

Coombes et al. (2007) e Ueki et al. (2011); e um livro (MILORO 

et al., 2016).  
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RESULTADOS E DISCUSSÃO  

 

De um total de 56 artigos levantados em outubro do 

presente ano, após o uso do filtro full text, restaram 52 artigos, 

com apenas 22 dos últimos cinco anos. Destes 22, oito artigos 

foram excluídos (cinco não condizentes com o assunto, dois 

casos clínicos/série de casos, uma revisão de literatura). 

Portanto, um total de 14 artigos foram selecionados neste 

estudo, sendo sete ensaios clínicos randomizados, cinco 

estudos in vitro, uma revisão sistemática e um estudo de coorte 

retrospectivo. 

 

Vantagens das placas biorreabsorvíveis  

 

Placas e parafusos compostos por materiais 

biodegradáveis são uma alternativa promissora na cirurgia 

bucomaxilofacial, sendo utilizadas nas reduções de fraturas 

faciais e cirurgias ortognáticas. A bioabsorvibilidade é uma 

característica muito desejada, pois ela reduz as chances de um 

segundo tempo cirúrgico (AN et al., 2015; OMEZELI et al. 

2015; VAN BAKELEN et al., 2015; SINGH et al., 2016; 

SUKEGAWA et al., 2016; GAREB et al., 2017; SUKEGAWA et 

al., 2017; JANIKOVA et al., 2018; KIM et al., 2018;ULU et al. 

2018; SUKEGAWA et al., 2018; SUKEGAWA et al., 2019; 

VACARAS et al., 2019; ZIELINSKI et al., 2019).  

Além disso, a osteocondução é outra vantagem do 

material biorreabsorvivel, diferentemente do titânio, que 

promove apenas a união estável do material ao osso, 

conhecida como osteointegração, ou seja, o titânio não tem 

capacidade de formar um arcabouço para deposição e 
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proliferação celular com atividade osteoblástica como o 

material biorreabsorvível (MILORO et al., 2016)  

 

Desvantagens/Complicações 

 

As desvantagens do uso de dispositivos reabsorvíveis 

incluem o seu alto custo (VAN BAKELEN et al., 2015), 

exposição intraoral da placa, sem recobrimento gengival (AN 

et al., 2015; SINGH et al., 2016; SUKEGAWA et al., 2016; KIM 

et al., 2018; SUKEGAWA et al., 2018) e alguns problemas 

relacionados às características do próprio material, como 

desenvolvimento de reações de corpo estranho pelo paciente 

(GAREB et al., 2017). 

Zielinski et al. (2019) não aconselharam a utilização de 

placas PLLA em fraturas condilares sem uso de estabilização 

adicional, pelo fato do PLLA ser mais flexível quando 

comparada ao titânio, já que esta área está sujeita a maiores 

forças de tração. Contudo, existem outros materiais 

biorreabsorvíveis que apresentaram melhores propriedades 

mecânicas nessa região como o u-HA/PLLA ou u-HA/PLLL, e 

que podem ser empregados com mais segurança em áreas 

submetidas a maiores esforços (SUKEGAWA et al., 2016; 

SUKEGAWA et al., 2017; KIM et al., 2018). Por estas 

apresentarem piores propriedades mecânicas que o titânio, 

após a colocação das placas biorreabsorvíveis, os pacientes 

são aconselhados a utilizarem uma dieta pastosa por um maior 

período de tempo, do que se estivesse utilizando titânio, além 

de realização de uma estabilização adicional com fios de aço, 

visto que o fator mais importante em relação à durabilidade e 

efetividade, além de sua eficácia das placas biodegradáveis é 

a capacidade de resistir a tensões, para que não ocorra 
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inibição do processo de cicatrização óssea (ZIELINSKI et al., 

2019; KIM et al., 2018; SUKEGAWA et al., 2017).  

 

Titânio X placas biorreabsorvíveis 

 

Na maioria dos estudos clínicos e estudos in vitro, as 

placas biorreabsorvíveis apresentaram maior espessura que 

as placas de titânio, consequentemente o tamanho do acesso 

cirúrgico para o emprego dessas placas deve ser maior 

(OMEZELI et al., 2015; VAN BAKELEN et al., 2015; GAREB et 

al., 2017;  KIM et al., 2018; SUKEGAWA et al., 2019). 

Sukewaga et al. (2018) adotaram a técnica cirúrgica por 

acesso intraoral e, talvez pelo fato da utilização desta via, 

relataram exposição da placa em 10 pacientes, pois 

consequentemente existe maior chance de comorbidades em 

relação à necessidade de um tamanho maior do acesso 

cirúrgico, para inserção da placa. E isso é dificultado no acesso 

intraoral, pelo menor campo de trabalho e presença de 

acidentes anatômicos, ficando a sutura mais limitada, podendo 

ocorrer dilaceração do tecido e exposição da placa ao meio 

(SUKEGAWA et al., 2018).Talvez a utilização de um acesso 

extraoral proporcione a realização de uma incisão com 

tamanho adequado, mais compatível com maior espessura 

das placas biorreabsorvíveis, além de se diminuir o risco de 

infecções (MILORO et al., 2016). 

Apesar de todas as vantagens das placas 

biorreabsorvíveis, as placas de titânio ainda continuam sendo 

o material de escolha e o padrão-ouro, por apresentaram 

melhores propriedades mecânicas, por serem mais acessíveis 

financeiramente e apresentarem maior segurança em relação 

a estabilidade dos segmentos fraturados (OMEZELI et al., 
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2015; VAN BAKELEN et al., 2015; GAREB et al., 2017 ULU et 

al., 2018; SUKEGAWA et al., 2019; ZIELINSKI et al., 2019).  

 

Indicação em pediatria  

 

Contudo, em pacientes pediátricos, as placas de titânio 

devem ser removidas em um segundo tempo cirúrgico, pois 

estas não acompanham o crescimento facial e muitas vezes 

impedem o mesmo. Por este motivo, as placas 

biorreabsorvíveis são preferidas quando se trata de pacientes 

pediátricos, com estabilização satisfatória da fratura, devido à 

musculatura facial infantil tensionar com menos intensidade as 

áreas de fratura (JANIKOVA et al., 2018; SINGH et al., 2016; 

AN et al., 2015). Esta estabilização adicional pode ser 

realizada com fios de aço ou elásticos (JANIKOVA et al., 2018), 

além de dieta líquida durante o período de osteocondução 

(SUKEGAWA et al., 2016; SUKEGAWA et al., 2017; KIM et al., 

2018). 

 

CONCLUSÃO 

  

O cirurgião bucomaxilofacial pode utilizar placas e 

parafusos biorreabsovíveis como uma alternativa segura e 

eficaz para a fixação de fraturas maxilofaciais, desde que o 

profissional use este material com bom senso. Deve ser 

realizada uma análise criteriosa dos traços de fratura, em 

relação às forças que estão sendo dissipadas nessa área. 

Além disso, deve ser avaliada a necessidade de imobilização 

adicional com fios de aço (através de anéis e amarrias) ou 

barras de aço; o tipo e as características do material utilizado 

para a fabricação das placas e parafusos e o custo financeiro.  
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A utilização destas placas em odontopediatria está mais 

indicada que as placas de titânio, ao contrário da utilização em 

fraturas que acometem pacientes adultos, onde o titânio 

continua sendo o padrão-ouro, mesmo correndo-se o risco de 

um segundo tempo cirúrgico, pois ele apresenta melhores 

propriedades mecânicas.  

A área de pesquisa em materiais bioabsorvíveis é 

emergente e espera-se que, em um futuro próximo, as falhas 

na resistência mecânica deste material possam ser superadas, 

assim como a sua acessibilidade financeira. Contudo, mais 

estudos clínicos ainda são necessários para que este material 

se consolide no mercado e seja comparável ao titânio.  
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RESUMO: A cabeça longa do bíceps é uma importante causa 
de dor na articulação do ombro. As patologias de seu tendão 
da cabeça longa do bíceps braquial variam de processos 
inflamatórios primários, rupturas, subluxações e luxações. Os 
tratamentos a serem realizados podem se classificar em 
clínicos e cirúrgicos, a depender do tipo da lesão e da 
gravidade desta. Quanto ao seu tratamento cirúrgico, pode ser 
feito através de tenotomia ou tenodese. Entretanto, a literatura 
científica atual é controversa quanto ao procedimento cirúrgico 
mais indicado para a correção de lesão do tendão da cabeça 
longa do bíceps braquial na falha do tratamento conservador. 
O presente artigo avaliou as diferenças entre os resultados de 
ambos os métodos, através de uma revisão da literatura 
vigente, incluindo 6 estudos clínicos randomizados e 1 estudo 
coorte prospectivo . A partir disso, observou-se que, apesar de 
ambos os métodos apresentarem bons resultados quanto a 
recuperação de força de flexão de cotovelo, força de supinação 
de antebraço, deformidade de Popeye, cãimbra, satisfação dos 
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pacientes, identificou-se uma superioridade da tenodese 
quanto aos aspectos de força de flexão de cotovelo, força de 
supinação de antebraço e deformidade de Popeye. Dessa 
forma, a partir destes dados colhidos favoráveis à realização 
de tenodese, esta modalidade terapêutica apresenta-se como 
o procedimento preferível.Palavras-chave: Biceps. Tenotomy. 
Tenodesis. 
 
INTRODUÇÃO 

 

O bíceps braquial corresponde a um dos músculos 

presentes nos membros superiores (mais especificamente na 

região anterior do braço, porção situada entre ombro e 

cotovelo), localizado anteriormente ao úmero, cuja fixação 

proximal desse tem duas cabeças, fato que origina sua 

nomenclatura. Essas duas cabeças originam-se por fixações 

tendíneas aos processos da escápula (a cabeça longa origina-

se do tubérculo supraglenoidal da escápula, enquanto que a 

cabeça curta origina-se do processo coracoide da 

escápula),unindo-se  distais à parte média do braço. 

Contrariamente a sua porção proximal, a região distal do 

bíceps braquial apresenta um único tendão, fixando-se na 

tuberosidade do rádio, além de emitir uma faixa membranácea 

(aponeurose do músculo bíceps braquial) que atravessa a 

fossa cubital e funde-se à fáscia do antebraço (mais 

especificamente, na margem subcutânea da ulna). Desse 

modo, observa-se que, embora o músculo bíceps braquial 

esteja localizado anteriormente ao úmero, não apresenta 

fixações nele.  

Quanto a suas ações, o bíceps braquial é capaz de 

realizar movimentos nas articulações do ombro, cotovelo e 
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região rádio-ulnar, atuando principalmente nas duas últimas. 

Além disso, sofre forte influência da posição do cotovelo e 

antebraço,de modo que, com o cotovelo estendido, atua na 

flexão de antebraço, porém, quando o cotovelo está fletido 

próximo aos 90º, atua na flexão vigorosa de antebraço (contra 

resistência, sendo muito mais eficiente com o antebraço em 

supinação) e na supinação do antebraço. Vale ressaltar, ainda, 

que a cabeça curta tem atuação mais predominante durante a 

flexão de cotovelo, enquanto que a cabeça longa durante a 

supinação do antebraço. 
Por fim, quanto a sua inervação e irrigação, essa 

musculatura é suprida pelo Nervo Músculocutâneo (ramo do 

fascículo lateral do plexo braquial ipsilateral) e pela Artéria 

Circunflexa anterior do úmero. 
A cabeça longa do tendão bicipital (CLB) apresenta dois 

componentes: um intra-articular (estabilizada pelos ligamentos 

coracoumeral e glenoumeral superior) e um extrassinovial 

(estabilizada pelo canal intertubercular). Sua porção intra-

articular atravessa a cápsula articular na porção anterior do 

ombro e torna-se extrassinovial, percorrendo a região do canal 

intertubercular (delimitado pelo sulco intertubercular e pelo 

ligamento transverso do úmero, que une os tubérculos menor 

e maior do úmero e é composto por fibras do tendão do 

músculo subescapular). 
As patologias dessa estrutura variam de processos 

inflamatórios primários, rupturas, subluxações e luxações. 

Quanto a sua epidemiologia, ocorrem normalmente em 

pacientes de 40 a 60 anos, com patologias de ombro 

associadas (lesões do manguito rotador, “lesão do lábio 

superior de anterior para posterior”, também chamada “SLAP”, 
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e síndrome do impacto), mas também podem acometer 

pacientes jovens, sobretudo atletas, durante práticas de 

levantamento de peso de alta intensidade e outras práticas 

desportivas com o envolvimento de contrações bruscas do 

biceps braquial, durante a flexão de cotovelo resistida ou 

supinação do antebraço. 
Para o diagnóstico, pode-se observar, no exame físico, 

a presença de possível Sinal de Popeye, além de dor à 

palpação na região do sulco intertubercular. Esses dados 

associam-se aos obtidos em exames complementares, como 

a ultrassonografia (alta sensibilidade e especificidade na 

detecção de luxações e lesões maiores), radiografia de ombro 

e artrorressonância (ressonância magnética associada ao uso 

de contraste), tendo-se a artroscopia como método padrão-

ouro no diagnóstico (permite a avaliação macroscópica do 

tendão, de sua estabilidade e da presença de lesões). 
Apesar de existir a possibilidade da realização de um 

tratamento conservador, baseado na prática de repouso, uso 

de anti-inflamatórios não esteroidais, fisioterapia e 

corticoesteroides, em alguns casos, como na falha do 

tratamento conservador, na população atlética, na população 

que necessita de maior preservação da força de supinação do 

antebraço ou em pacientes insatisfeitos com os aspectos 

estéticos resultantes da lesão, indica-se o tratamento 

cirúrgico.  
Nesse contexto, o presente estudo objetiva realizar a 

revisão da literatura médica ortopédica disponível, de modo a 

identificar as vantagens e desvantagens dos métodos 

cirúrgicos de tenotomia e tenodese. 
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  Quanto aos procedimentos utilizados nos estudos 

avaliados, destacam-se a tenotomia e a tenodese. Na 

tenotomia, portais posteriores e anteriores padrão são 

utilizados para a exploração da articulação glenoumeral, e o 

tendão da cabeça longa do bíceps é avaliado quanto a 

qualquer alteração patológica. O tendão é, então, desbridado 

e cortado o mais próximo possível do labrum. Na tenodese, por 

sua vez, uma âncora de sutura é inserida no sulco 

intertubercular. Usando um penetrador ou um gancho de 

sutura, o tendão do bíceps é penetrado e apreendido com 

monofilamento. Duas suturas Fiberwire são, então, passadas 

através do tendão do bíceps. Em seguida, o tendão da cabeça 

longa do bíceps é cortado e o coto, removido. Reparo 

artroscópico do manguito rotador e bursectomia extensa foram 

realizados em todos os pacientes. Em alguns dos estudos, 

acromioplastia ou ressecção distal da clavícula também foram 

realizadas, nos casos em que foi necessário (ZHANG, 2015).  
 No que diz respeito à reabilitação pós-operatória, é 

importante salientar que os pacientes devem seguir alguns 

procedimentos. Os pacientes devem usar uma braçadeira para 

manter o braço abduzido imediatamente após a operação, e 

continuar o uso por 4 semanas. Após esse período, alguns 

estudos recomendam exercícios com polias para aumentar a 

amplitude de flexão. Em alguns casos, podemos solicitar aos 

pacientes que realizem exercícios ativos no ombro com 

assistência domiciliar 3 vezes ao dia, com cada sessão 

durando pelo menos 20 minutos. Atividades físicas esportivas 

são permitidas 6 meses após o procedimento (LEE, 2016). 
 Como não existe protocolo estabelecido para 

tratamento cirúrgico da lesão do tendão da cabeça longa do 
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bíceps, o objetivo do presente estudo foi de analisar, com base 

nas melhores evidências científicas disponíveis, qual o melhor 

procedimento para o restabelecimento da função do manguito 

rotador, bem como qual dos procedimentos traz menos 

consequências indesejáveis para o paciente. 
 

MATERIAIS E MÉTODO 
 A pesquisa dos estudos revisados no presente artigo foi 

feita tendo como base os descritores retirados dos 

“Descritores  em Ciências da Saúde” (DeCS): “Biceps”, 

“Tenodesis” e “Tenotomy”, associados com o operador 

booleanos “and”. Esses termos foram aplicados nas bases de 

dados “PubMed”, “Scielo” , Lilacs e “MedLine”. 

Os critérios de inclusão determinados foram a data de 

publicação há no máximo 5 anos e o modelo de estudos 

clínicos randomizados. Desse modo, a associação desses 

descritores, dessas bases de dados e desses critérios de 

inclusão resultaram na identificação de 10 artigos. Esses 

artigos foram selecionados para a leitura de seu título, de modo 

que cada título foi avaliado por dois pesquisadores. Após a 

leitura dos títulos, excluiu-se um artigo cujos resultados não 

foram ainda concluídos e um artigo que havia se repetido entre 

as bases de dados. 

Desse modo, restaram-se 8 artigos para leitura dos 

resumos, também feita de modo que cada resumo fosse lido 

por dois pesquisadores. Com isso, foram selecionados 8 

artigos para serem lidos na íntegra, de modo que esses 8 

artigos foram incluídos na seleção final e integram a revisão 

sistemática do presente artigo. 
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Muitos dos estudos analisados utilizam ferramentas 

para o acompanhamento clínico dos pacientes e para tentar, 

de forma objetiva, avaliar a melhora dos pacientes após os 

procedimentos cirúrgicos, dentre os quais se destacam: Escala 

visual analógica de dor (EVA), escore do Colégio Americano 

de Cirurgiões de Ombro e Cotovelo (ASES), Constant-Murley 

Score (CMS) e Simple Shoulder Test (SST). 

A escala visual analógica de dor é importante para 

verificarmos a evolução do paciente durante o tratamento e 

mesmo a cada atendimento, de maneira mais fidedigna. 

Também é útil para podermos analisar se o tratamento está 

sendo efetivo, quais procedimentos têm surtido melhores 

resultados, assim como se há alguma deficiência no 

tratamento, de acordo com o grau de melhora ou piora da dor 

(MS, 2011). 

O comitê de pesquisa do American Shoulder and Elbow 

Surgeons (ASES) desenvolveu esse escore em 1994 para ser 

aplicável a todos os diagnósticos do ombro. Consiste em um 

questionário classificado pelo médico e um questionário 

avaliado pelo paciente. Os resultados classificados pelo 

médico não são comumente relatados. O questionário avaliado 

pelo paciente é dividido em três domínios que avaliam (1) dor, 

(2) instabilidade e (3) atividades da vida diária. Para a 

avaliação classificada pelo paciente, há dez perguntas 

classificadas em uma escala ordinal de 4 pontos (de 0 a 3) para 

obter uma pontuação máxima de 30 pontos. Essa pontuação é 

então convertida para uma escala de 100 pontos, com 

pontuações mais altas indicando melhores resultados 

(RICHARDS, 1994). 
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O escore de Constant-Murley avalia quatro aspectos 

relacionados à patologia do ombro; dois subjetivos: dor e 

atividades da vida diária (AVD) e dois objetivos: amplitude de 

movimento (ADM) e força. Os componentes subjetivos podem 

receber até 35 pontos e o objetivo 65, resultando em uma 

possível pontuação total máxima de 100 pontos (melhor 

função). Dor e AVD são respondidas pelo paciente; A ADM e a 

força requerem avaliação física e são respondidas pelo 

cirurgião ortopédico ou pelo fisioterapeuta (CONSTANT, 

1987). 

O SST é um questionário auto-relatado específico do 

ombro que mede as limitações funcionais do ombro afetado em 

pacientes com disfunção do ombro. O SST consiste em 12 

perguntas com opções de resposta dicotômicas (sim / não). 

Para cada pergunta, os pacientes indicam que são capazes ou 

não de realizar a atividade. As pontuações variam de 0 a 12 

(LIPPITT, 1993). 

O Short Form-36 (SF-36) é a medida de qualidade de 

vida relacionada à saúde mais usada em pesquisas até o 

momento. O SF-36 produz oito pontuações na escala e duas 

pontuações resumidas. Os escores do resumo do componente 

físico (RCF) e do resumo do componente mental (RCM) foram 

obtidos usando um modelo analítico de fator ortogonal que 

forçou o RCF e o RCM a não serem correlacionados, e 

demonstrou-se que contribui para a inflação do RCM em 

pacientes com deficiência física substancial. A pontuação 

oblíqua pode reduzir essa inflação do RCM em estudos 

ortopédicos (LAUCIS, 2015). É uma pesquisa de 36 itens, 

relatada pelo paciente, sobre a saúde do paciente. O SF-36 é 

uma medida do status de saúde e uma variante abreviada dele, 
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o SF-6D, é comumente usado na economia da saúde como 

uma variável no cálculo do ano de vida ajustado à qualidade 

para determinar a relação custo-benefício de um tratamento de 

saúde (WARE, 1992). 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Após a pesquisa do tema, através da metodologia 

descrita previamente, foram incluídos 7 artigos nesta revisão 

de literatura. Dentre esses foram incluídos 6 estudos clínicos 

randomizados e 1 coorte. De modo geral, os estudos incluíram 

amostras com idade de 40 anos ou superior e suas 

metodologias baseiam-se na avaliação da força dos pacientes 

nos movimentos de flexão de cotovelo e supinação, além da 

inspeção em busca de assimetrias e deformidades de Popeye 

e também nos relatos dos pacientes quanto ao pós-operatório 

e efeitos colaterais. Dessa forma, a análise conjunta desses 

artigos torna possível identificar as vantagens e desvantagens 

da tenotomia e da tenodese, além das suas características 

semelhantes entre si.  

Em Lee (2016), ambos os procedimentos foram 

comparados por meio da randomização de 137 pacientes, com 

idade média de 63 anos, predominantemente do sexo feminino 

e apresentando lesão do tendão da cabeça longa do bíceps 

braquial associada a lesão do manguito rotador e falha no 

tratamento conservador após período mínimo de 3 meses. 

Esses pacientes foram divididos em dois grupos, sendo 

o grupo I composto pelos pacientes que foram submetidos a 

tenotomia e o grupo II composto por pacientes submetidos a 

tenodese. Foram avaliados em visitas 3, 6 e 12 meses após o 

procedimento através do escore do Colégio Americano de 

Cirurgiões de Ombro e Cotovelo, teste simples de ombro, 
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escala analógica visual de dor, amplitude do movimento e 

aspectos estéticos, bem como imagem à Ressonância 

Magnética. 

Após colher os resultados, constatou-se que houve 

melhora significativa em ambos os grupos, ao comparar com o 

período pré-operatório. Nenhuma diferença significativa foi 

encontrada em amplitude do movimento do ombro, dor e 

escores funcionais (P > 0,05). A incidência da deformidade de 

Popeye foi 3 vezes maior no grupo I do que no grupo II (19,6% 

contra 5,6%, P = 0,04). No grupo I, os homens apresentaram 

uma maior taxa de deformidade de Popeye do que mulheres 

(36,4% contra 15,6%). No grupo II não foi possível avaliar a 

discrepância entre os sexos, pois apenas 4 pacientes 

mostraram sinal positivo para a deformidade. O Grupo II 

mostrou um melhor poder de supinação do antebraço (0,818 

+- 0,108) do que o grupo I (0,998 +- 0,015, P = 0,02). 

A taxa de reincidência de lesão após o reparo do 

manguito rotador foi de 16,1% (9 de 56 pacientes) no grupo I e 

15,3% (11 de 72 pacientes) no grupo II, de acordo com 

seguimento baseado em estudos de Ressonância Magnética. 

A taxa geral de sucesso da tenodese do tendão da cabeça 

longa do bíceps braquial de acordo com a manutenção do 

tendão fixo foi de 90,3%. 

Em Zhang (2015), para avaliar os efeitos e diferenças 

entre esses procedimentos, foram randomizados 204 (sendo 

103 pacientes no grupo de tenotomia e 101 no grupo de 

tenodese) pacientes acima de 55 anos, apresentando lesão do 

tendão da cabeça longa do bíceps braquial associada a lesão 

do manguito rotador e falha no tratamento conservador após 

período mínimo de 3 meses. 



TENOTOMIA OU TENODESE PARA LESÃO DO TENDÃO DA CABEÇA LONGA 

DO BICEPS BRAQUIAL 

 

691 
 

Esses pacientes foram avaliados, após o procedimento, 

quanto ao tempo de cirurgia, custo, dor (através do escore 

“VAS”), aspectos estéticos (sinal de Popeye), presença de 

cãibras, força de supinação do antebraço, força de flexão de 

cotovelo, escore “CMS” e satisfação com o procedimento. 

Esses parâmetros foram avaliados trimestralmente, até 

completar-se um ano do procedimento, de modo que, ao final 

do estudo, restaram 77 pacientes no grupo de tenotomia (23 

pacientes necessitaram apenas de desbridamento parcial, 2 

apresentaram falha no tratamento da lesão do manguito 

rotador, 1 apresentou perda do contato e 1 óbito) e 74 

pacientes no grupo de tenodese (21 necessitaram apenas de 

desbridamento parcial, 1 apresentou fratura na cabeça do 

úmero, 3 apresentaram falha no tratamento da lesão do 

manguito rotador e 1 óbito). 

Desse modo, a avaliação desses pacientes demonstrou 

que o tempo de cirúrgica foi, aproximadamente, 10 minutos 

maior na tenodese (P<0.001). Além disso, nas primeiras duas 

semanas, o escore “VAS” foi menor no grupo da tenotomia 

(P<0.001), porém tornaram-se semelhantes na quarta semana. 

Ademais, não houve diferença significativa entre os dois 

grupos quanto a força de supinação de antebraço e força de 

flexão de cotovelo. Adicionalmente, embora deformidade de 

Popeye e cramping pain tenham aparecido mais 

frequentemente no grupo da tenotomia, não houve diferença 

estatística significativa. Além disso, dos 9 pacientes que 

apresentaram sinal de Popeye, apenas 3 notaram a 

deformidade (2 no grupo da tenotomia e um no da tenodese) e 

nenhum paciente relatou incômodo com isso. Cãimbras foram 

relatadas em 14 pacientes (9 tenotomia e 5 de tenodese), mas 
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todas foram suaves e desapareceram em até 2 meses após o 

procedimento.  

Por fim, a maioria dos pacientes ficou satisfeita com a 

cirurgia (caracterizando-a como excelente ou boa). Dos 26 

pacientes que julgaram a cirurgia razoável ou ruim, quatro 

pacientes exibiram sinal de Popeye e três pacientes 

apresentaram cãibras; no entanto, nenhum desses pacientes 

se queixou desses sintomas. A maioria desses 26 pacientes 

ficou decepcionada com a cirurgia em decorrência do longo e 

chato procedimento de reabilitação. 

Em Hufeland (2019), os efeitos desses dois 

procedimentos cirúrgicos foram avaliados através da 

randomização de 22 pacientes, com idade média de 52 anos e 

apresentando lesões do tipo SLAP grau II, III ou IV foram 

randomizados para o tratamento com tenotomia e tenodese. 

De modo a avaliar os efeitos dessas técnicas, esses pacientes 

foram avaliados no período pré-operatório, 6 meses após o 

procedimento e, novamente, 12 meses após. 

Seus dois grupos randomizados foram avaliados quanto 

a força de flexão de cotovelo (tanto a partir de 90º quanto a 

partir de 10º), força de supinação, presença de deformidade 

Popeye a inspeção (definida nesse estudo como uma distância 

da maior circunferência do bíceps contraído para o epicôndilo 

lateral 20% superior no pós-operatório quando comparado com 

o pré-operatório). Ademais, também foram aplicados os 

escores “SSV”, “CMS”, “LHB” e “ASES”. 

A aplicação desses parâmetros permitiu a observação 

de que os pacientes submetidos a tenodese apresentaram um 

aumento na força de flexão de cotovelo mais precoce, tanto na 

flexão de 10º quanto na de 90º (na avaliação aos 6 meses de 
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pós-operatório observou-se uma diferença estatisticamente 

significativa quando comparada a força do paciente no pré-

operatório, enquanto que nos pacientes submetidos a 

tenotomia essa diferença só foi detectada após 12 meses), 

além de uma maior recuperação da força de flexão de cotovelo 

aos 10º, porém não foram detectadas diferenças 

estatisticamente significativas na análise da força de 

supinação. Quanto aos escores, os pacientes apresentaram 

melhorias aos 6 meses e aos 12 meses, porém sem diferença 

estatisticamente significativa entre os grupos. 

 Por fim, a deformidade Popeye foi detectada em 11,11% 

dos pacientes submetidos a tenodese e 27,27% dos pacientes 

submetidos a tenotomia, enquanto que relatos de câimbra 

foram detectados apenas nos pacientes submetidos a 

tenotomia, estando presente em 18,18% desse grupo. 

Um outro estudo, com metodologia semelhante, porém 

amostra superior, foi conduzido por Castricini (2017). Esse 

estudo clínico randomizado envolveu 69 pacientes 

(completado apenas por 55, sendo 31 do grupo submetido a 

tenotomia e 24 do grupo submetido a tenodese), com idade 

superior aos 40 anos e que apresentassem lesão de grau I ou 

II do tendão do Músculo Supraespinal acompanhada de lesão 

do tendão da cabeça longa do biceps braquial. 

De modo semelhante ao estudo supracitado, foram 

avaliados a força de flexão de cotovelo dos pacientes e de 

supinação, além da presença de deformidades Popeye, score 

“CMS” e queixas no pós-operatório (cãibras). No entanto, 

dentre as diferenças, observa-se que o momento da avaliação 

final foi mais tardio, 24 meses após os procedimentos 

cirúrgicos, além disso também foram utilizados os scores 
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“SF36” e “VAS” e também mensurou-se a força dos pacientes 

durante os movimentos de rotação externa e abdução do 

braço. 

Ao final desse estudo clínico randomizado, identificou-

se uma melhora no escore “CMS” em ambos os grupos, sem 

diferença estatisticamente significativa entre eles, sendo 

observado também melhoras sem diferença entre os grupos 

nos escores de “VAS”, “SF36” e na avaliação da força durante 

a flexão de cotovelo e rotação externa. No entanto, enquanto 

que no grupo de tenotomia, a força de abdução do braço 

operado, apesar de superior ao período pré-operatório, 

permaneceu inferior a força do braço contralateral durante todo 

o estudo, no grupo da tenodese essa inferioridade foi 

observada apenas até a segunda avaliação (6 meses após a 

cirurgia), não sendo detectada na avaliação aos 24 meses. 

Por fim, na avaliação aos 6 meses, também observou-

se a presença de deformidade Popeye em 17 (54,83%) 

pacientes submetidos a tenotomia e 2 (8,33%) a tenodese, 

enquanto que aos 24 meses esse número subiu para 18 (58%) 

submetidos a tenotomia e 5 (20,83%)a tenodese. Ainda, 

durante a avaliação dos 6 meses, 3 pacientes submetidos a 

tenodese relataram a ocorrência de câimbras, sendo que aos 

24 meses nenhum paciente de ambos os grupos relatou sua 

ocorrência. 

Em associação, um outro ensaio clínico randomizado, 

conduzido por Oh (2016), comparou os desfechos clínicos de 

três diferentes métodos de tratamento (desbridamento 

simples, tenotomia de bíceps ou tenodese de bíceps) para 

lesões do labrum superior do complexo do bíceps associado a 

lesões do manguito rotador em 86 pacientes com idade média 
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de 59 anos, todos diagnosticados por ressonância magnética 

pré-operatória, além de confirmação durante o procedimento 

artroscópico (lesão SLAP tipo II ou ruptura parcial menor do 

que 50% do tendão da cabeça longa do bíceps). 

 Os pacientes foram randomizados em três grupos: 40 

pacientes para realização de desbridamento, 40 pacientes 

para realização de tenotomia e 40 pacientes para realização 

de tenodese. Após a perda de seguimento de 34 pacientes, 

restaram 86 para a análise dos resultados.  

Critérios como dor, desfechos clínicos, funcionais e 

radiológicos, força de flexão de cotovelo e supinação do 

antebraço foram analisados. 

86 pacientes (28 Desb; 27 tenotomia; 31 tenodose) 

foram acompanhados no pós operatório por mais de 1 ano 

(frequência das visitas de seguimento: 3 meses, 6 meses, 1 

ano, depois anualmente). Itens avaliados: escala visual 

analógica (VAS) da dor, VAS escore de satisfação com o 

procedimento, sensibilidade do sulco bicipital e cãibras da 

região anterior do braço. Amplitude do movimento (ROM: 

range of motion) do ombro (flexão anterior, rotação externa e 

interna) e escores funcionais (ASES escores) foram medidos 

pelos pesquisadores que foram cegados. Deformidade de 

Popeye foi avaliada pelos observadores como: inexistente, 

suave (só observada com flexão ativa do ombro), ou severa 

(ao repouso). 

 Para avaliar desfechos anatômicos, RM foi feita 1 ano 

após a cirurgia. Se o paciente não tivesse RM disponível por 

motivos financeiros, USG era realizado. RM em 67 pacientes e 

USG em 19. A integridade do manguito rotador reparado e a 

presença de tendão do bíceps no sulco bicipital foram 
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avaliados por um radiologista no J.H.O. institution, com 10 

anos de experiência. Tipos I a III de acordo com a classificação 

de Sugaya foram classificados como “intactos” e tipos IV e V 

como “recidiva”. 

 Em relação às patologias do ombro, o tamanho pré-

operatório das rupturas do manguito rotador, a frequência das 

diferentes lesões SLBC e a proporção da técnica de reparo 

(reparo de uma linha x reparo de duas linhas) não diferiram 

significativamente entre os grupos. No pós-operatório, escores 

de dor, escores ASES e amplitude do movimento do ombro 

foram significativamente melhorados em todos os três grupos 

(todos P <0,05), e não houve diferenças significativas entre os 

grupos. 

Ademais, seguindo um outro modelo de estudo, em 

Kerschbaum (2016), realizou-se um estudo coorte 

retrospectivo, de modo a comparar os efeitos da tenodese e 

tenotomia quanto aos aspectos estéticos, força de flexão de 

cotovelo, força de supinação, scores de “Shoulder Subjective 

Value”, um modelo alterado do “CMS” (denominado “aCS) e 

“LHB”. Para isso, 85 pacientes foram acompanhados, sendo 

que 49 foram submetidos a tenodese e 36 foram submetidos a 

tenotomia, apresentando um tempo médio de 

acompanhamento após o procedimento de 39 meses (variando 

de 23 até 61). 

Desse modo, observou-se que o score de “aCS” 

apresentou valores favoráveis em ambos os grupos, sem 

diferença significativa entre eles. Apesar disso, o score “LHB” 

apresentou melhores resultados no grupo de tenodese, em 

decorrência de resultados superiores no subtópico de força de 

flexão de cotovelo. Além dessa melhora na força de flexão de 
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cotovelo, também observou-se, no grupo submetido a 

tenodese, melhores resultados na avaliação da força de 

supinação. Por fim, foram detectadas leves assimetrias em 34 

(69%) dos pacientes submetidos a tenodese e  em 25 (69%) 

dos submetidos  tenotomia. 

Após a análise dos resultados dos estudos englobados 

no trabalho, pudemos perceber que a maioria dos estudos 

(quatro) encontraram diferença estatística significativa quanto 

à presença de deformidade de Popeye após os procedimentos 

levados em consideração. Em Lee (2016), a incidência da 

deformidade de Popeye foi três vezes maior no grupo da 

tenotomia. Em associação, em Hufeland (2019) e em Castricini 

(2017), a incidência desta deformidade foi mais de 2,5 vezes 

maior também no grupo da tenotomia. Por fim, em Oh (2016), 

a presença de deformidade de Popeye foi também maior no 

grupo que realizou tenotomia. Entretanto, neste último 

trabalho, o procedimento cuja incidência deste problema foi 

menor foi o desbridamento. Zhang (2015) não encontrou 

diferença estatística quanto à incidência de deformidade de 

Popeye entre estes dois procedimentos.  

Ao comparar os resultados dos estudos acerca da 

deformidade de Popeye com a literatura atual, encontrou-se 

divergência em um estudo, Almeida (2019), que avaliava o 

predomínio da deformidade de Popeye após tenotomia e 

tenodese. Nesse estudo prospectivo foram avaliados 96 

pacientes. O IMC foi utilizado como ponto de corte: em 

pacientes com IMC maior ou igual a 30 kg/cm², a tenotomia de 

forma isolada era realizada. Caso IMC menor que 30 kg/cm², a 

tenotomia era realizada e, posteriormente, também realizava-

se uma tenodese. A avaliação da deformidade era realizada 
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pela percepção do próprio paciente, além de três outros 

examinadores independentes. Como resultado do estudo, a 

deformidade estética percebida pelo paciente foi mais 

incidente no grupo que realizou a tenodese (17,5% do grupo) 

do que o grupo que realizou a tenotomia isoladamente (12,5%) 

- (p = 0,476).  

Entretanto, precisa-se ter muito cuidado ao analisar os 

dados deste estudo, tendo em vista que os pacientes não 

foram randomizados, além de terem sido estratificados 

conforme o IMC, fato esse que pode ser entendido como um 

viés. Além disso, a forma de avaliação dessa complicação é 

contestável, tendo em vista que a opinião dos 3 examinadores 

divergiu bastante quanto à presença das deformidades em 

cada grupo (na avaliação do grupo submetido à tenotomia 

isoladamente, o examinador 1 afirmou que havia deformidade 

em apenas 3 dos 40 pacientes avaliados, enquanto o 

examinador 3 afirmou que havia deformidade em 14 dos 40 

pacientes), além de levar em conta a opinião do paciente 

acerca da existência ou não de deformidade estética. Ademais, 

ao levar em consideração os intervalos de confiança dos 

valores, podemos concluir que houve sobreposição destes, 

impedindo a tomada de qualquer conclusão acerca dos 

resultados. Outro fato que deve ser levado em consideração é 

que não foram estabelecidos critérios objetivos para definir o 

que seria considerado deformidade de Popeye.  

Em consonância com os achados do presente estudo, 

uma revisão sistemática e meta-análise, Gurnani (2015), 

encontrou também uma maior incidência da deformidade de 

Popeye após tenotomia, apresentando razão de chance de 

0.17 (0.07-0.39) em favor da tenodese (P<0.0001). 
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 Ademais, a avaliação conjunta desses artigos também 

permitiu a percepção de que os procedimentos de tenodese 

demonstram uma superioridade na recuperação da força de 

flexão de cotovelo. Desse modo, em Hufeland (2019), 

observou-se que a força de flexão de cotovelo em 10º foi 

superior na tenodese, quando comparada a tenotomia, em 

todas as mensurações, apesar de não serem observadas 

diferenças significativas quanto a força de supinação. 

Kerschbaum (2017) apresentou resultados semelhantes, de 

modo que a flexão de cotovelo também mostrou-se superior no 

grupo submetido a tenodese, através da analise do escore 

“LHB”, em que o grupo de tenodese demonstrou resultados 

17% superiores. 

Outro diferencial identificado corresponde a 

superioridade da tenodese quanto a recuperação da força de 

supinação do antebraço, identificada em X artigos. Dessa 

forma, em Oh (2016) observou-se uma recuperação na força 

de supinação do antebraço 28% (P= 0.039) superior no grupo 

de tenodese quando comparada ao grupo de tenotomia. 

Achados semelhantes são identificados em Lee (2016), em 

que a força de supinação demonstrou-se 22% (P=0.02) no 

grupo submetido a tenodese, ao final do acompanhamento e 

em Kerschbaum (2017), cujos resultados do grupo da 

tenodese quanto a força de supinação demonstraram-se 

24,7% superiores (P<0.05).  

Esses achados, referentes a superioridade do método 

de tenodese quanto a força de flexão de cotovelo e força de 

supinação de antebraço, contradizem aqueles expostos em 

Friedman (2015), em que foi realizado um coorte prospectivo 

de duração de 3 anos envolvendo 42 pacientes (22 submetidos 
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a tenotomia e 20 a tenodese), de modo que não foram 

identificadas diferenças quanto a força de supinação entre os 

grupos. Essa divergência demonstra a necessidade de novos 

estudos primários quanto ao tema 

 CONCLUSÕES  

 

Com base na análise conjunta dos artigos presentes 

nessa revisão de literatura, é possível a percepção de que 

ambos os métodos cirúrgicos, tenotomia e tenodese, 

apresentam resultados positivos quanto a critérios como: dor, 

desfechos clínicos, funcionais e radiológicos, força de flexão 

de cotovelo e supinação do antebraço. No entanto, é possível 

identificar uma superioridade da tenodese quanto aos 

aspectos de força de flexão de cotovelo e força de supinação 

de antebraço. Por fim, vale ressaltar que há uma maior 

incidência de deformidade de Popeye nos grupos submetidos 

a tenotomia. Ao levar esses aspectos em consideração, pode-

se sugerir que a tenodese caeracteriza-se como o método 

cirúrgico preferível. 
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RESUMO: O Fibroma Ossificante Central (FOC) é uma 
neoplasia relativamente rara, de origem questionável. É 
composta por tecido fibroso, que contém uma variável mistura 
de trabéculas ósseas e massas de material calcificado 
semelhantes a cemento. A lesão geralmente é assintomática, 
sendo descoberta em exames radiográficos ou, em casos 
avançados, devido ao abaulamento das corticais ósseas. 
Acomete indivíduos entre a terceira e quarta década de vida, 
tem predileção principalmente pela mandíbula na região de 
molares e pré-molares e acomete principalmente indivíduos do 
sexo feminino. Apresenta-se clinicamente com aumento de 
volume na região afetada, geralmente indolor e não causa 
parestesia. O tratamento recomendado é a curetagem ou 
enucleação e a taxa de recorrência é inferior a 5%. O presente 
estudo teve como objetivo relatar um caso clínico de uma 
paciente com 34 anos, sexo feminino, caucasiana, 
apresentando lesão em região anterior da mandíbula. Após a 

mailto:nararegiad@hotmail.com
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análise de exames de imagens, o tratamento foi a enucleação 
do FOC. Após o período de 11 meses foi realizada a 
reabilitação dentária através de implantes osseointegrados. 
Pode-se concluir que o tratamento conservador está bem 
indicado para o tratamento do FOC, e que, a reabilitação com 
implantes osseointegrados é possível pelo fato de esta 
patologia ter um baixo grau de recidiva e apresentar 
neoformação óssea adequada, possibilitando assim melhoria 
na qualidade de vida dos pacientes. 
Palavras-chave: Fibroma Ossificante. Tratamento Cirúrgico. 
Reabilitação. 
 

INTRODUÇÃO 

 

 Lesões fibroso-ósseas benignas (LFOBs) representam 

um grupo de distúrbios nos quais o osso normal é substituído 

por tecido conjuntivo fibroso, formando quantidades variáveis 

de calcificações osteóides, ósseas ou cemento. Uma mistura 

desses três tecidos está frequentemente presente em uma 

lesão individual. As LFOBs incluem muitas condições que, 

apesar de suas semelhanças microscópicas e radiológicas, 

diferem na etiologia e no comportamento clínico (MAINVILLE 

et al., 2017). 

 O diagnóstico final das LFOBs dos maxilares baseia-se 

em uma cuidadosa correlação entre história clínica e 

apresentação, aspecto radiográfico, achados intra-operatórios 

e características histopatológicas. Erros de diagnóstico podem 

surgir quando esses dados não são cuidadosamente 

considerados e podem ter repercussões terapêuticas e 

prognósticas(NEVILLE et al., 2016; MAINVILLE et al., 2017). 
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O fibroma ossificante central (FOC) é uma lesão 

fibroso-óssea benigna caracterizada por crescimento lento e 

conteúdo de tecido fibroso e calcificado. A mandíbula é o 

sítio mais frequente, embora alguns casos de FOC tenham 

sido relatados com lesões expansivas maciças. As mulheres 

são afetadas 2,5 vezes mais frequentemente que os 

homens. O FOC afeta principalmente pessoas brancas, 

seguidas por pacientes de ascendência africana. Em 1992, 

na segunda classificação dos tumores da cabeça e pescoço 

promovida pela Organização Mundial de Saúde (OMS), o 

FOC foi classificado como neoplasia benigna de origem 

osteogênica, visto que o material semelhante a cemento, 

encontrado em algumas lesões do complexo maxilo-

mandibular também, foi identificado em lesões de outros 

ossos do corpo (OMS, 1992; REGEZZI&SCIUBBA,1993). 

Na classificação atual da Organização Mundial da 

Saúde, essas lesões foram incluídas na classificação de 

tumores de cabeça e pescoço sob o título de lesões óssea 

(UNAL et al., 2015). 

O FOC compreende lesões com composições 

histológicas semelhantes e diferentes comportamentos 

clínicos. São lesões benignas, de crescimento lento e que 

apresentam uma proliferação de tecido celular fibroso, com 

variada quantidade de produtos ósseos como osso, cemento 

ou uma combinação desses (PÉREZ-GARCIA et al., 2004). 

 

Aspectos Clínicos e Radiográficos 

O FOC éfrequentemente assintomático até que seu 

crescimento cause um aumento volumétrico perceptível, o que 

leva a problemas estéticos e oclusais. Geralmente são 
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descobertos em radiografias de rotina. O tamanho médio no 

momento do diagnóstico é de 1 a 5 cm de maior diâmetro. Para 

seu diagnóstico, devem ser avaliadas as características 

clínicas, radiográficas e histopatológicas (GONDIVKAR et al., 

2011). 

 As regiões de molares e pré-molares da mandíbula são 

os locais de maior predileção. O FOC geralmente se comporta 

de maneira minimamente agressiva, aumentando lentamente 

em volume. Com o tempo, atinge dimensões mais importantes. 

Apresentando expansão buco-lingual em 84%. edema facial 

em 66% e dor em 16% dos casos. Com o crescimento 

crescente, oFOC pode deslocar os dentes, o nervo alveolar 

inferior, a borda inferior da mandíbula e o assoalho do seio 

maxilar (MAINVILLE et al., 2017; NEVILLE et al., 2016; WHITE 

E PHAROAH, 2014). 

Clinicamente o paciente apresenta aumento de volume 

assintomático na região acometida, porém o tecido mole 

apresenta-se com aspecto de normalidade. Radiograficamente 

constitui-se em uma radioluscência uni ou multilocular, bem 

delimitada, porém, em alguns casos pode-se observar bodas 

escleróticas, isto geralmente acontece quando a lesão é jovem, 

além da presença de focos radiopacos. Em lesões já 

avançadas notamos uma imagem radiopaca compatível com o 

preenchimento da neoplasia com tecido fibroso, trabéculas 

e/ou ilhas de cemento (CASTRO et al.,2007; NEVILLE,2016). 

 

Diagnóstico diferencial 

O diagnóstico diferencial radiográfico para FOC inclui 

Displasia Fibrosa, displasia óssea periapical e focal e 

ameloblastoma desmoplásico. É importante distinguir entre 
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esses diagnósticos, pois o tratamento varia consideravelmente 

entre eles. A Displasia Fibrosa e o FOC são duas lesões que 

apresentam características clínicas, radiográficas e 

microscópicas semelhantes (WHITE E PHAROAH, 2014 ; 

NEVILLE et al , 2016 ). 

 O ameloblastoma desmoplásico é uma variante 

histológica rara do ameloblastoma que não apresenta as 

características clínico-patológicas usuais dos ameloblastomas. 

Afetam mais comumente as mandíbulas anteriores. Eles 

podem assemelhar-se aos FOCs radiologicamente por causa 

de suas bordas bem demarcadas e estrutura interna radiopaca 

e radiolúcida mista(MAINVILLE et al., 2017). 

O aspecto clínico radiográfico bem-delimitado do FOC e 

a facilidade com que pode ser separado do osso normal é o 

principal diferencial com relação à Displasia Fibrosa. A 

natureza circunscrita e bem delimitada da lesão, geralmente, 

permite a enucleação do tumor. Pode ocorrer necessidade de 

cirurgia de reconstrução para superar os problemas estéticos 

e funcionais após a remoção da lesão (GUROL et al., 2001). 

 

Aspectos histopatológicos 

 Microscopicamente, o FOC se apresenta como uma 

proliferação de tecido fibroso celular que contém uma 

quantidade variável de material mineralizado (figura 1). é 

composto, basicamente, por delicadas fibras colágenas 

entrelaçadas, raramente dispostas em feixes isolados, 

entremeadas com numerosos fibroblastos em ativa 

proliferação(MAINVILLE et al., 2017). 

https://onlinelibrarywiley-com.ez18.periodicos.capes.gov.br/doi/full/10.1111/odi.12531#odi12531-bib-0067
https://onlinelibrarywiley-com.ez18.periodicos.capes.gov.br/doi/full/10.1111/odi.12531#odi12531-bib-0038
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Fgura 1:Fotomicrografia mostrando tecido conjuntivo fibroso 

celular formando material calcificado acelular (setas) de 

várias formas e tamanhos.  

 
Fonte: Mainville et al., 2017. 

 

Embora possam existir poucas figuras de mitose, 

raramente há pleomorfismo celular evidente. No conjuntivo, 

nota-se a presença de tecido calcificado de aspecto variável, 

com pequenos focos de trabéculas ósseas irregulares 

semelhantes à forma das trabéculas ósseas da displasia 

fibrosa. Inúmeros focos de massas basófilas semelhantes à 

cemento, arredondadas, ovóides, ligeiramente alongadas 

ou,muitas vezes, lobuladas, circundadas por 

cementoblastos, ou calcificação distrófica, podem ser 

observadas (NEVILLE,2016). 

Raramente, observam-se células inflamatórias. 

Neovascularização com congestão, focos de hemorragia 

recente e antiga, além de células gigantes osteoclásticas são 

achados frequentes. Com a maturação da lesão, o número de 

focos de material calcificado aumenta e, finalmente, 

coalescem, explicando o aumento da radiopacidade da lesão 

nas radiografias (BARNES et al., 2005). 
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Essas observações podem ser atribuídas ao fato de 

que a célula responsável pela formação do tecido 

mineralizado dessas lesões pode ser, dependendo da 

localização da lesão, tanto o cementoblasto quanto o 

osteoblasto, células essas que podem ser provenientes da 

diferenciação de uma mesma célula precursora. Segundo 

essa teoria, as duas lesões são denominadas de fibroma 

cemento-ossificante (PINDBOG et al., 1971; KRAMER et 

al.,1992). 

 

RELATO DE CASO 

Paciente sexo feminino, caucasiana, 34 anos procurou 

atendimento odontológico, queixando-se de aumento de 

volume em região anterior da mandíbula; queixa confirmada 

durante exame físico extraoral. Ainda durante o exame não foi 

relatado queixa de dor e/ou parestesia.  

 Após o exame inicial foram solicitados exames de 

imagem. Ao exame tomográfico foi observada lesão 

hipodensa estendendo-se na região entre os elementos 

dentários 33 a 36 e 45 a 41 (Figuras 2 e 3). Não foi notado 

trabeculado ósseo no interior da lesão. 

Figura 2: Tomografia Computadorizada cone beaminicial 

para análise por imagem da lesão. 

 
Fonte: Arquivo próprio do autor 
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Figura 3: Reconstrução Tomográfica 3D inicial para 

análiseda lesão e planejamento do caso. 

 
Fonte: Arquivo próprio do autor. 

 

Foi realizada biopsia incisional para análise 

histopatológica, com hipóteses diagnósticas de 

Ameloblastoma, Fibroma ossificante centraleCeratocisto 

odontogênico.Oresultadohistopatológico confirmou a 

ocorrência de Fibroma Ossificante Central (Figura4). 

 

Figura 4: Resultado da análise histopatológica da lesão. 

 
Fonte: Arquivo próprio do autor 

 

Após confirmação patológica foi realizado cirurgia para 

enucleação da lesão por acesso intraoral (figura 5). Esta 

técnica é uma das indicadas para o tratamento do Fibroma 

Ossificante, com o benefício de ser conservadora e menos 

agressiva ao paciente. 
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Figura 5: Radiografia panorâmica de pós-operatório imediato. 

 
Fonte: Arquivo próprio do autor 

 

Analisando radiografias pós-operatória, podemos 

observar neoformação óssea na região onde antes havia lesão 

fibro-óssea (figuras 5, 6, 7 e 8).Por essa característica foi 

possível realizar a reabilitação dentária com instalação de 

implantes osseointegrados para manutenção do osso alveolar 

e melhoria da função mastigatória e estética (figuras9 e 10). 

 

Figura 6:Radiografia panorâmica para acompanhamento 

do caso após quatro meses de pós-operatório. 

 
Fonte: Arquivo próprio do autor 
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Figura 7: Radiografia panorâmica para análise da 

neoformação óssea após sete meses de pós-operatório. 

 
Fonte: Arquivo próprio do autor 

Figura 8:Tomografia Computadorizada para análise após 

sete meses de pós-operatório. 

 
Fonte: Arquivo próprio do autor 

Figura 9:Instalação de implantes osteointegrados após 

onze meses da enucleação do Fibroma Ossificante 

Central. 

 
Fonte: Arquivo próprio do autor 
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Figura 10:Reabilitação dentária após 24 meses da 

enucleação do Fibroma Ossificante. 

 
Fonte: Arquivo próprio do autor 

 

DISCUSSÃO 

O fibroma ossificante é uma lesão fibro-óssea benigna 

da região craniofacial, de ocorrência rara, clinicamente 

assintomática em fases iniciais, até que seu crescimento cause 

tumefação visível e deformidade moderada. Com 

etiopatogenia ainda controversa, no passado acreditava-se 

que a origem dessas lesões seria odontogênica ou do 

ligamento periodontal, entretanto sua origem é questionável. 

Apesar de vários termos que continuam sendo utilizados para 

essa lesão como fibroma cemento ossificante e fibroma 

cementificante, a maioria dos pesquisadores consideram uma 

neoplasia osteogênica (PÉREZ-GARCIA et al., 2004; NEVILLE 

et al., 2016). 

O fibroma ossificante dos maxilares geralmente se 

manifesta na terceira ou quarta décadas de vida, porém 

existem, na literatura, relatos de pacientes mais jovens 

afetados. Mostra predileção pelo sexo feminino ao masculino 

na proporção de 5:17 (NEVILLE et al.,2016), situação 
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evidenciada em neste caso clínico onde o paciente é do sexo 

feminino e pertence a faixa da quarta década de vida (34 anos).  

Embora ocorra predominantemente nos maxilares, 

especialmente na mandíbula (75%), pode também surgir, na 

base do crânio, seios paranasais e ossos temporais. Nos 

maxilares, o tumor mostra afinidade pela região de pré-molares 

e molares. Apesar de raras, existem casos com ocorrência 

bimaxilar e de ocorrência múltipla (GONDIVKAR et al., 2011). 

No neste caso a lesão estava localizada na mandíbula na 

região compreendida entre os pré-molares e molares inferiores 

da região direita. 

Radiograficamente, os fibromas ossificantes podem 

seguir padrões diferentes, com base na quantidade de tecido 

mineralizado. Apresenta-se como uma lesão unilocular bem 

demarcada que pode ter diferentes graus de opacificação por 

dentro. A lesão pode aparecer inicialmente como uma imagem 

osteolítica, seguida de transformação gradual em uma lesão 

mista, em casos excepcionais, tornando-se radiopaca 

(FERREIRA et al., 2017). No caso clínico descrito, 

demonstrava alguns aspectos descritos na literatura: áreas 

radiopacas, lesão osteolítica e multilocular. 

Histologicamente, essas lesões são benignas, 

compostas de tecido conjuntivo rico em fibroblastos e 

altamente vascularizado que produz uma substância 

calcificada, que, muitas vezes, não podem ser claramente 

atribuída a cemento ou osso. Osteoblastos também estão 

presentes (PINDBOG et al., 1971; KRAMER et al., 1992). O 

laudo histopatológico de nosso caso comprova o perfil de ser 

uma lesão óssea. 
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O principal diagnóstico diferencial é a Displasia Fibrosa, 

por ela ter características clínicas e radiográficas coincidentes 

com o Fibroma Ossificante, por isso a importância do 

histopatológico para a condução do tratamento destas lesões; 

(ALVES et. al., 2002). A Displasia Fibrosa caracteriza-se pela 

presença de tecido osteóide que progressivamente se ossifica 

e assume aspecto de osso maduro já o Fibroma Ossificante 

apresenta trabeculado ósseo já maduro circundado por 

osteoblasto.    

O manejo clínico do fibroma ossificante ainda é incerto 

e pequenas lesões podem ser tratadas conservadoramente 

por curetagem ou enucleação, até atingir margens ósseas 

saudáveis. A ressecção cirúrgica da lesão na mandíbula é mais 

simples que na maxila, e isso pode ser atribuído à diferença de 

características ósseas entre essas regiões e o espaço 

disponível para a expansão em seio maxilar (LOPES et al., 

2013). A conduta cirúrgica do caso relatado foi a enucleação, 

por meio de curetagem vigorosa até os limites de osso 

sadio.Não há evidências de que o fibroma ossificante possa 

sofrer transformação maligna (FERREIRA et al., 2017). 

Microscopicamente, a presença de uma cápsula fibrosa 

que separa o tumor do osso adjacente pode ser uma 

característica distintiva útil. A taxa de recorrência é altamente 

variável de acordo com diferentes estudos. Alguns autores 

afirmam que é muito baixo ou inexistente, outros afirmam que 

é menor que 5%, enquanto outros relatam uma taxa de 

recorrência de 12% a 28%. Nenhuma característica 

microscópica distingue os tumores que apresentam maior risco 

de recorrência. O acompanhamento radiográfico a longo prazo 

é, portanto, recomendado para pacientes com FOC. Nos casos 
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de crescimento rápido, deve-se considerar a tendência de 

recidiva, principalmente em crianças, um diagnóstico de 

fibroma ossificante juvenil. A síndrome do tumor do 

hiperparatireoidismo mandibular, uma síndrome autossômica 

dominante rara causada por mutações no gene supressor de 

tumor HRPT2, deve ser suspeitada em pacientes com FOC 

(MAINVILLE et al., 2017). 

Segundo a literatura estudada há um caso onde o 

Fibroma Ossificante apresentou úlcera na mucosa envolvida 

(LOREDO et. al. 2011), este caso não está bem esclarecido 

quanto ao surgimento deste ferimento, pois há indícios de uma 

cirurgia no mesmo local, anterior ao estudo. Este fato não está 

de acordo com as características principais da lesão e 

divergindo deste estudo.   

Há relatos de sintomatologia dolorosa e/ou parestesia 

relacionado ao Fibroma Ossificante, fato este ocasionado pela 

pressão exercida pela lesão as estruturas nobres, como nervo 

mandibular (LIOGE et. al., 2010). O que não ocorreu neste 

caso, apesar da lesão está próximo ao forame mentual, a 

paciente não relatou sintomatologia dolorosa ou parestesia.  

De acordo com o acompanhamento pós-operatório, 

pode-se concluir que o tratamento conservador foi uma 

escolha favorável para este caso, facilitando a reabilitação 

dentária com implantes osseointegrados. 

A inserção dos implantes se torna possível pela 

neoformação óssea adequada após a retirada da lesão e o 

baixo grau de recidiva da patologia. Tornando seguro este 

procedimento. 
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CONCLUSÃO 

Após avaliação da reabilitação da paciente, pode-se 

concluir que o tratamento conservador está bem indicado para 

o tratamento do Fibroma Ossificante central, respeitando as 

características de cada caso, e que, corroborando com a 

literatura estudada, a reabilitação por implante é possível pelo 

fato de esta patologia ter um baixo grau de recidiva e a 

neoformação óssea ser adequada. Atualmente, o paciente é 

avaliado a cada 6 meses (clínico e radiograficamente). 
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RESUMO: A osteíte alveolar é uma complicação pós-
operatória comumente associada aos dentes posteriores, e é 
caracterizada pelo atraso no reparo tecidual da ferida 
associado à perda parcial ou total do coágulo sanguíneo, entre 
o primeiro e o terceiro dia de pós-operatório. É relatado pelo 
paciente dor intensa e persistente, com ou sem halitose, que 
não cessa facilmente pela ingestão de analgésicos. A 
clorexidina, vem se mostrando como uma ótima alternativa no 
tratamento e prevenção dessa complicação. O presente 
trabalho objetivou buscar evidências sobre a eficácia do uso da 
clorexidina na prevenção da osteíte alveolar após exodontias 
de terreiros molares. A pesquisa de revisão bibliográfica sobre 
o tema abordado, foi realizado na base de dados Medical 
Publications (PubMed). A fim de elaborar um levantamento 
bibliográfico, foram utilizadas as palavras-chave: “Osteíte 
alveolar”, “Clorexidina”, “Eficácia” e “Prevenção”, e também os 
seus correspondentes na língua inglesa: “Dry Socket”, 
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“Chlorhexidine”, “Efficacy” e “prevention”, obtidas de acordo 
com o Medical Subject Headings (MeSH), usando o operador 
booleano “AND”.  Segundo os estudos, foi possível concluir 
que a clorexidina em todas as suas formulações possui 
propriedades que se mostraram eficazes no tratamento e na 
prevenção da osteíte alveolar. Mas, é importante que se façam 
mais ensaios clínicos randomizados rigorosos, para 
estabelecer claramente conclusões sobre qual é o método e a 
formulação mais eficaz. 
Palavras-Chave: Osteíte alveolar. Clorexidina. Prevenção. 
 
INTRODUÇÃO 

 

A osteíte alveolar, é tratada com uma das complicações 

pós-operatórias mais comuns existentes após a extração de 

dentes permanentes em geral. Foi conceituada pela primeira 

vez por Crawford em 1986, como cavidade seca 

(JESUDASAN, et Al., 2015). 

Essa complicação é caracterizada na maioria das vezes 

pelo atraso na cicatrização tecidual associado à perda parcial 

ou total de um coágulo sanguíneo, entre o primeiro e o terceiro 

dia de pós-operatório, havendo relatados de dor forte e 

persistente com ou sem halitose, que não cessa facilmente 

pela ingestão de analgésicos.  (JESUDASAN, et Al., 2015; 

TESHOME, 2017; RUBIO-PALAU, et Al., 2015). 

Autores relataram que a incidência da osteíte alveolar 

foi de 3 e 4% e seu valor pode ser aumentado para 45% 

durante a extração de um dente impactado. Foi visto também 

que ocorre mais em mandíbula do que em maxila, e tem 

predileção pelo gênero feminino, em uma proporção de (5: 1), 

e na extração de dentes posteriores (TESHOME, 2017). 
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A etiologia dessa condição embora seja bastante 

discutida, pode decorrer de etiologias diferentes. Alguns 

fatores precipitam a ocorrência da osteíte alveolar, como a 

hipovascularidade devido à densidade óssea, agentes 

anestésicos pela vasoconstricção, pacientes 

imunocomprometidos, tabagistas, idade, uso de contraceptivos 

orais, raízes ou fragmentos ósseos remanescentes na ferida, 

curetagem excessiva do alvéolo e extração traumática. Diante 

desses fatores, ocorre um aumento da fibrinólise local, que 

leva à degradação do coágulo sanguíneo concomitantemente 

com aparecimento de dor intensa (TESHOME, 2017; RUBIO-

PALAU, et Al., 2015). 

O objetivo do tratamento da osteíte alveolar é reduzir a 

dor, favorecer a cicatrização até que a cavidade esteja curada, 

evitar a proliferação bacteriana e controlar o sangramento. A 

prevenção diminui a morbidade e os custos do tratamento 

dessa complicação, e reduz o número de visitas de 

acompanhamento dos pacientes, favorecendo ambas as 

partes, cirurgião-dentista e paciente. Diversas modalidades de 

tratamento são pesquisadas afim de prevenir essa condição, 

mas não existe um consenso na literatura em relação ao 

método mais eficaz (TESHOME, 2017). 

Atualmente, vários são métodos utilizados para tentar 

minimizar a ocorrência da osteíte alveolar após extrações 

dentárias, dentre esses métodos relatados na literatura, 

podemos citar, o uso da clorexidina em todas as suas 

formulações, enxague ou em gel, antibióticos sistêmicos e 

tópicos, analgésicos, agentes fibrinolíticos, antissépticos 

locais,  irrigação com gel de lidocaína, enxague com solução 

salina quente, e o uso do curativo do eugenol (OSUNDE, et  

Al., 2017; TESHOME, 2017). 
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A clorexidina é um antisséptico eficaz contra bactérias, 

organismos e leveduras aeróbias e anaeróbias, gram-positivas 

e gram-negativas. É frequentemente utilizada para a 

prevenção de infecções bucais afim de deixar um ambiente 

mais propício e asséptico para tratamentos bucais em geral. 

As formulações mais usadas na prática clínica são o 

enxaguatório bucal e o gel biodesivo (ZHOU, et Al., 2017). 

A clorexidina pode ser altamente afiliativo à parede 

celular dos microorganismos e alterar as estruturas da 

superfície, alterando sua permeabilidade e resultando na 

deposição de proteínas e ácidos nucléicos (ZHOU, et Al., 

2017). 

Portanto, o presente estudo objetivou buscar evidências 

cientificas sobre a eficácia do uso da clorexidina em suas 

diferentes formulações e concentrações na prevenção da 

osteíte alveolar após exodontia de terceiros molares. 

 

MATERIAIS E MÉTODOS 

 

Este estudo é do tipo revisão de literatura descritiva, a 

qual foi desenvolvida a partir de uma pesquisa bibliográfica, 

realizada no mês de outubro de 2019, por meio da base de 

dados Medical Publications (PubMed).  

A fim de elaborar um levantamento bibliográfico, foram 

utilizadas as palavras-chave: “Osteíte alveolar”, “Clorexidina”, 

“Eficácia” e “Prevenção”, e também os seus correspondentes 

na língua inglesa: “Dry Socket”, “Chlorhexidine”, “Efficacy” e 

“prevention”, obtidas de acordo com o Medical Subject 

Headings (MeSH), usando o operador booleano “AND”. Foram 

selecionados artigos por sua relevância, e foram incluídos no 

estudo artigos que abordassem a eficácia do uso da clorexidina 
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na prevenção da osteíte alveolar após exodontias de terceiros 

molares, no período compreendido entre os anos 2015-2019.

 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 08 artigos para esta revisão. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

A exodontia de terceiros molares é um procedimento 

bastante comum realizado na cirurgia oral menor, dada a alta 

probabilidade de disodontíase nesses dentes. Esse 

procedimento na maioria dos casos pode desenvolver certas 

alterações pós-operatórias significativas que fazem parte da 

intervenção cirúrgica. No entanto, muitos estudos procuram 

evidencias afim de mimetizar esses efeitos e obter uma 

cicatrização mais rápida e adequada das feridas (COELLO-

GÓMEZ, et Al., 2018).     

 Alguns estudos, afirmam que a intensidade do inchaço 

e da dor durante o período pós-operatório dessas intervenções 

é um dos fatores mais importantes na avaliação da satisfação 

e percepção do paciente sobre o tratamento cirúrgico recebido 

(COELLO-GÓMEZ, et Al., 2018).     

 A cicatrização de feridas é um processo fisiológico 

através do qual a perda de integridade da mucosa oral é 

recuperada e os tecidos danificados durante o procedimento 

de intervenção cirúrgica são reparados. Sem um reparo 

tecidual adequado, as bactérias se proliferam e aumentam as 

chances de fibrinólise, edema e má cicatrização, resultantes de 

infecções no local da extração (COELLO-GÓMEZ, et Al., 

2018). A osteíte alveolar, é tratada com uma das complicações 
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pós-operatórias mais comuns existentes após a extração de 

dentes permanentes em geral. Foi conceituada pela primeira 

vez por Crawford em 1986, como cavidade seca 

(JESUDASAN, et Al., 2015). 

Autores relatam que a infecção bacteriana é um risco 

importante, pois a frequência da osteíte alveolar aumenta em 

pacientes com falta de higiene bucal, infecção local 

preexistente, como pericoronarite e doença periodontal 

avançada (ABU-MOSTAFA, et Al., 2015).   

 A fibrinólise e as bactérias são consideradas as 

principais causas da osteíte alveolar. Essa condição é 

caracterizada por um aumento da fibrinólise local, levando à 

desintegração parcial ou total do coágulo sanguíneo, entre o 

primeiro e o terceiro dia de pós-operatório, havendo relatados 

de dor forte e persistente com ou sem halitose, que não cessa 

facilmente pela ingestão de analgésicos. (JESUDASAN, et Al., 

2015; RUBIO-PALAU, et Al., 2015; ABU-MOSTAFA, et Al., 

2015).        

A fibrinólise resulta da ativação da via do plasminogênio, 

que pode ser iniciada por substâncias ativadoras diretas 

(fisiológicas) ou indiretas (não fisiológicas). Ativadores diretos 

são liberados após trauma nas células ósseas alveolares, 

enquanto ativadores indiretos são estimulados por bactérias 

(ABU-MOSTAFA, et Al., 2015).     

  A incidência da osteíte alveolar foi de 3 e 4% e seu valor 

pode ser aumentado para 45% durante a extração de um dente 

impactado. Foi visto também que ocorre mais em mandíbula 

do que em maxila, e tem predileção pelo gênero feminino, em 

uma proporção de (5: 1), e na extração de dentes posteriores. 

Estudos anteriores observaram que a incidência da osteíte 

alveolar foi maior na terceira e quarta década de vida, o que 
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está de acordo com o presente estudo, onde a faixa etária 

média dos pacientes foi de 24,15 ± 5,02 a 36,65 ± 11 

(TESHOME, 2017).       

Segundo uma revisão sistemática e meta-análise, a 

incidência de osteíte alveolar varia de 0,5 a 68,4%. Essa 

variação de porcentagem, pode ser explicada devido a 

diferenças nos critérios de diagnóstico, procedimento cirúrgico, 

fatores relacionados ao paciente e remoção do dente. Mas 

nota-se, que a ocorrência é aproximadamente 10 vezes mais 

comum em terceiros molares do que em outros dentes 

(SANCHEZ, et. Al., 2018 Embora seja bastante discutida, a 

causa pode decorrer de etiologias diferentes. Alguns fatores 

precipitam a ocorrência da osteíte alveolar, como a 

hipovascularidade devido à densidade óssea, agentes 

anestésicos pela vasoconstricção, pacientes 

imunocomprometidos, tabagistas, idade, uso de contraceptivos 

orais, raízes ou fragmentos ósseos remanescentes na ferida, 

curetagem excessiva do alvéolo e extração traumática 

(TESHOME, 2017; RUBIO-PALAU, et Al., 2015).  

 Algumas medidas foram sugeridas na literatura para a 

prevenção da ocorrência da osteíte alveolar após extrações 

dentárias, dentre esses métodos relatados na literatura, 

podemos citar, o uso da clorexidina em todas as suas 

formulações, enxague ou em gel, antibióticos sistêmicos e 

tópicos, analgésicos, agentes fibrinolíticos, antissépticos 

locais,  irrigação com gel de lidocaína, enxague com solução 

salina quente, e o uso do curativo do eugenol (OSUNDE, et Al., 

2017; TESHOME, 2017).      

  Visto que o papel das bactérias nesse processo 

é bastante relevante e comprovado, o método mais utilizado e 

eficaz para tentar prevenir a osteíte alveolar, tem sido o uso de 

https://www-sciencedirect.ez121.periodicos.capes.gov.br/topics/medicine-and-dentistry/third-molar
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agentes que reduzem sistematicamente ou topicamente as 

bactérias orais no local da ferida (ABU-MOSTAFA, et Al., 

2015). Os antibióticos reduzem a incidência de osteíte alveolar 

quando a primeira dose foi administrada antes da cirurgia. 

Embora os antibióticos possam diminuir a incidência de 

alvéolos secos, os antibióticos não são recomendados para a 

prevenção de osteíte alveolar em indivíduos não 

comprometidos pelo sistema imunológico, devido ao risco em 

potencial de desenvolver resistência bacteriana, e possíveis 

reações de hipersensibilidade (TESHOME, 2017).  

 Antibióticos sistêmicos e tópicos, como a tetraciclina 

tópica, foram propostos e utilizados para a prevenção da 

osteíte alveolar. Antibióticos podem ser caros, podem criar 

resistência bacteriana, e sua eficiência na prevenção da dessa 

condição foi questionada (ABU-MOSTAFA, et Al., 2015). 

Segundo autores, a taxa crescente de reação adversa aos 

antibióticos (cerca de 6-7% dos pacientes) e o aumento da 

resistência bacteriana, nos leva a buscar novos métodos mais 

eficazes para o tratamento (RUBIO-PALAU, et al., 2015). 

Nesse contexto, a clorexidina é um antisséptico eficaz 

contra bactérias, organismos e leveduras aeróbias e 

anaeróbias, gram-positivas e gram-negativas. É 

frequentemente utilizada para a prevenção de infecções bucais 

afim de deixar um ambiente mais propício e asséptico para 

tratamentos bucais em geral. As formulações mais usadas na 

prática clínica são o enxaguatório bucal e o gel biodesivo 

(ZHOU,et Al., 2017). A clorexidina pode ser altamente 

afiliativo à parede celular dos microorganismos e alterar as 

estruturas da superfície, alterando sua permeabilidade e 

resultando na deposição de proteínas e ácidos nucléicos 

(ZHOU,et Al., 2017). 
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A clorexidina é um agente antisséptico frequentemente 

usado como ingrediente ativo no enxaguatório bucal, 

idealizado para reduzir a placa bacteriana e a população de 

bactérias orais. Possui uma ação bactericida imediata e uma 

ação bacteriostática prolongada devido à adsorção na 

superfície do esmalte. Desde então, o enxágue com 

clorexidina é conhecido por reduzir a população de micróbios 

orais; segundo vários estudos relatam que o uso pré e pós-

operatório de clorexidina a 0,12% diminui a incidência de 

osteíte alveolar após a remoção dos terceiros molares 

inferiores (ABU-MOSTAFA, et Al., 2015). A clorexidina na 

sua formulação em gel permite que ela seja colocada dentro 

do alvéolo, proporcionando uma ação mais direta e de longo 

prazo quando comparada ao enxágue com clorexidina, 

aplicado superficialmente. Outros estudos disseram também 

que a aplicação intra-alveolar do gel durante o período 

intraoperatório, pode diminuir a incidência de osteíte alveolar 

após a extração dos terceiros molares inferiores, mesmo em 

pacientes que apresentem alguma coagulopatia (COELLO-

GÓMEZ, et Al., 2018).     

 Na literatura existe relatos sobre os efeitos adversos do 

enxaguatório bucal com clorexidina, dentre os efeitos podemos 

citar a sensação de paladar alterada, mau gosto da solução e 

pigmentação de dentaduras, língua, gengiva e restaurações, 

além de queixas de dormência e perturbações 

gastrointestinais. Quanto ao uso do gel bio-adesivo, não vemos 

essas alterações, e sim, produzem ação mais direta e 

prolongada, sendo mais eficiente na prevenção da osteíte 

alveolar (ABU-MOSTAFA, et Al., 2015). Mas segundo um 

estudo de meta-análise, autores puderam observar que essa 

discreta diferença, não é relevante (SANCHEZ, et Al., 2017).
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 Segundo autores, uma meta-análise realizada em 2012 

concluiu que a clorexidina era o único método local avaliado 

para o qual havia evidência moderada na prevenção da osteíte 

alveolar. A clorexidina é um dos antissépticos mais eficazes 

para diminuir a carga bacteriana bucal e um dos mais 

amplamente estudados, em diferentes formulações, 

concentrações e esquemas de doses para a prevenção da 

osteíte alveolar (SANCHEZ, et Al., 2017).   

 Um ensaio clínico randomizado que utilizaram a 

clorexidina em várias formulações, concentrações e 

esquemas. As duas formulações estudadas foram enxague, o 

foco de 10 ensaios clínicos randomizados, forma gel, o foco de 

10 ensaios, quatro estudos utilizaram uma concentração de 

enxague de 0,2%, e outra concentração de enxágue foi sempre 

de 0,12%. Apenas um estudo utilizou gel com uma 

concentração de 1% e o restante utilizou uma concentração de 

gel de 0,2%. Ao comparar a eficácia das 2 formulações mais 

estudadas de clorexidina: enxágüe em 10 ECRs e gel em 10 

ECRs. Parecia haver uma pequena diferença a favor do gel 

(RR = 0,47; IC 95%, 0,37-0,60;P <0,0001) comparado com o 

enxágüe (RR = 0,58; IC95%, 0,47-0,71; P <0,0001), mas isso 

não foi estatisticamente significativo (cada IC95% ultrapassa o 

RR da outra formulação) (SANCHEZ, et Al., 2017). 

 Em um estudo duplo-cego, randomizado e controlado 

que foi realizado entre janeiro de 2012 e setembro de 2013. 

Com uma amostra de 270 pacientes, que foram divididos em 3 

grupos iguais de 90 cada um por randomização em bloco. 

Foram incluídos pacientes com evidência clínica e radiográfica 

de terceiros molares inferiores impactados. Pacientes que 

apresentavam doença sistêmica, história de epilepsia, 

fumantes, etilistas em excesso, mulheres que tomavam 
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contraceptivos, pacientes com infecções ou que estavam 

tomando analgésicos 1 semana antes do período operatório, 

aqueles que sabidamente são alérgicos à clorexidina ou 

eugenol e qualquer outra condição ou doença que extração 

contraindicada foram excluídos. Em cada grupo foi utilizado um 

produto diferente para a prevenção da osteíte alveolar, um 

grupo com gel de clorexidina a 0,2%, outro com Alvogyl 

(curativo de eugenol), e outro com nada colocado no alvéolo 

de extração (JESUDASAN, et Al., 2015).   

 Ainda sobre o mesmo estudo os pacientes foram 

submetidos a um mesmo protocolo farmacológico. Os 

pacientes receberam metronidazol 400 mg três vezes ao dia 

por 3 dias e Zerodol (aceclofenaco + serratiopeptidase, Intas 

Pharm, Ahmedabad, Índia) duas vezes ao dia por 3 dias e 

foram revistos nos dias 1, 3 e 7 de pós-operatório. Os autores 

puderam concluir que dos 90 pacientes de cada grupo, 9 do 

grupo controle (sem nada) e 2 do grupo clorexidina 

desenvolvido foram afetados. O grupo eugenol não teve casos, 

e o eugenol foi, portanto, o melhor preventivo. Houve menos 

casos de osteíte alveolar no grupo clorexidina do que no grupo 

controle. Isso sugere que a clorexidina reduz as taxas de 

osteíte alveolar em 25% a 80% após a extração dos terceiros 

molares inferiores impactados. A incidência de infecção seguiu 

um padrão semelhante ao da osteíte alveolar, e isso não foi 

relatado em outros artigos, sendo 13 casos no grupo controle 

e 2 no grupo clorexidina, nenhum no grupo eugenol. A 

comparação dos escores de dor no pós-operatório mostrou 

que o eugenol reduziu significativamente a dor no pós-

operatório (JESUDASAN, et Al., 2015). Em um estudo 

prospectivo, randomizado e cego, realizado na clínica de 

cirurgia oral do Hospital Universitário de Calabar, Universidade 
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de Calabar, Nigéria, foram selecionados pacientes 

aparentemente saudáveis, com indicação de extração cirúrgica 

do terceiro molar inferior, foram prospectivos, consecutivos e 

uniformemente randomizados em grupos salina quente e 

clorexidina. O grupo experimental (n = 50/100) foi instruído a 

gargarejar duas vezes ao dia com solução salina morna, 

enquanto o grupo clorexidina (n= 50/100) foram instruídos a 

gargarejar com 0,12% de clorexidina. Informações sobre 

demografia, tipos e nível de impactação, indicações para 

extração e desenvolvimento de osteíte alveolar foram obtidas 

e analisadas. As estatísticas comparativas foram feitas usando 

os testes Qui-quadrado de Pearson, exato de Fisher ou U de 

Mann-Whitney, conforme apropriado. P <0,05 foi considerado 

estatisticamente significante. A prevalência geral de osteíte 

alveolar foi de 5%. Não houve diferença estatisticamente 

significante entre a aplicação de solução salina morna e o 

enxaguante com clorexidina a 0,12% em relação ao 

desenvolvimento de osteíte alveolar. Nesse caso, a solução de 

salina morna se mostrou uma alternativa para substituir a 

clorexidina, uma vez que no país em questão o elevado custo 

da clorexidina inviabiliza seu uso em demasiado (OSUNDE, et 

Al., 2017).       

 Teshome, 2017 em uma meta-análise, Ensaios clínicos 

randomizados publicados em estudos de intervenção 

relatando o efeito do gel 0,2% de clorexidina na incidência da 

osteíte alveolar verificou que a administração do gel no alvéolo 

de extração após a extração do 3º molar mandibular evita 57% 

da incidência de osteíte alveolar (RR = 0,43, IC95%: 0,32-0,58, 

p  < 0,00001). O que fica em acordo com uma metanálise feita 

por kalantar Motamedi e Khazaei, que incluiu 7 ensaios clínicos 

com 593 participantes e constatou que o gel bioadesivo 0,2% 
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Clorexidina evitou aproximadamente 72% da AO (OR = 

0,28,95% CI: 0,18-0,44; p <0,001). Além disso, encontraram 

resultado semelhante no presente estudo, que mostrou 

enxaguatório bucal com clorexidina a 0,12% duas vezes ao dia 

após a extração do 3º molar inferior, reduzindo a incidência de 

AO. 

Na mesma meta-análise, dos estudos selecionados, 

três estudos utilizaram o design da boca dividida. Os grupos 

intervenção e controle estavam no mesmo paciente 

(mandíbula esquerda e direita) e os possíveis fatores de 

confusão poderiam ser controlados. O efeito combinado 

mostrou que o gel CHX evitou 71% da osteíte alveolar (RR = 

0,29, IC 95%: 0,16–0,50) no soquete que recebeu gel de CHX 

em comparação com o soquete recebeu gel de placebo. Não 

houve heterogeneidade entre os estudos (I2 do t = 0) 

(TESHOME, 2017). Segundo autores, os resultados da 

metanálise demonstraram que o gel de clorexidina a 0,2% 

poderia diminuir significativamente a incidência de osteíte 

alveolar em pacientes submetidos à extração de terceiros 

molares inferiores em comparação com o tratamento controle. 

Os resultados da análise do subgrupo indicaram que o gel de 

clorexidina a 0,2% foi eficaz na prevenção da osteíte alveolar 

comparado a nenhum tratamento e tratamento com placebo no 

grupo controle. No entanto, não mostrou diferença significativa 

entre o gel de clorexidina a 0,2% e o enxaguatório bucal de 

clorexidina a 0,12%, uma vez que apenas um estudo 

comparando a eficácia do gel a 0,2% com enxaguatório bucal 

com clorexidina a 0,12% foi incluído em nosso estudo (ZHOU, 

et Al., 2017). 

No mesmo estudo citado acima, não foi possível avaliar 

se a aplicação do gel a 2% oferece vantagens sobre outros 
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métodos (por exemplo, aplicação de medicamentos 

antibióticos intra-alveolar e agentes antifibrinolíticos) na 

prevenção da osteíte alveolar devido à falta de estudos (ZHOU, 

et Al., 2017). 

Em um outro estudo prospectivo randomizado, duplo-

cego, que foi realizado em 20 pacientes com um design de 

boca dividida). Portanto, um total de 40 terceiros molares 

impactados simetricamente foram extraídos. Os pacientes 

foram divididos aleatoriamente em um grupo controle (C = 20) 

com clorexidina gel à 2%, e um grupo experimental (D = 20), 

com solução super-oxidada Dermacyn (SSO). O período de 

recrutamento do estudo durou de janeiro a dezembro de 2016. 

A randomização foi realizada para o primeiro terceiro molar de 

cada paciente, usando o site https://www.random.org/lists/. O 

segundo terceiro molar de cada paciente foi atribuído 

automaticamente ao outro grupo. Foram excluídos do estudo 

pacientes com contraindicações cirúrgicas, pacientes 

imunocomprometidos, gestantes ou lactantes, mulheres em 

uso de contraceptivos orais, pacientes com alergia à 

clorexidina, lidocaína ou paracetamol, pacientes que 

necessitavam da extração de ambos os terceiros molares em 

ao mesmo tempo, presença de qualquer tipo de patologia 

óssea e pacientes que usaram antibióticos, anti-inflamatórios 

ou analgésicos nos quatro dias anteriores à cirurgia. Segundo 

os autores, os resultados confirmam que o tratamento com 

SOS mostra pelo menos os mesmos benefícios que o grupo 

CHX em relação a complicações infecciosas, inchaço, dor, 

cicatrização, e afirmam que tanto a gel de clorexidina a 0,2%, 

quanto a solução super-oxidada Dermacyn® são efetivos e 

eficientes para melhorar a cicatrização pós-operatória em 

casos de osteíte (COELLO-GÓMEZ, et al, 2018). Autores de 

https://www.random.org/lists/
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uma revisão sistemática e meta-análise de ensaios clínicos 

randomizados, concluíram que, o uso de clorexidina em 

qualquer formulação, concentração ou regime é eficaz na 

prevenção da osteíte alveolar em pacientes submetidos a 

extrações de terceiros molares. Verificou-se que o gel de 

clorexidina era moderadamente mais eficaz que a formulação 

de enxágue (SANCHEZ, et Al., 2017).  

 

CONCLUSÃO 

  

Segundo os resultados encontrados nesse estudo, 

podemos afirmar que a clorexidina é um antisséptico eficaz e 

bastante indicado contra bactérias, organismos e leveduras 

aeróbias e anaeróbias, gram-positivas e gram-negativas, e em 

todas as suas formulações, seja em enxágue ou em gel 

bioadesivo, e em diferentes concentrações, produz benefícios 

na cicatrização de feridas pós-operatórias em exodontias de 

terceiros molares, e ajuda a prevenir a ocorrência da osteíte 

alveolar.  

A clorexidina na forma bioadesivo gel, apresenta 

vantagens clínicas relevantes sobre o enxágue, quanto a 

tempo de ação prolongada, aplicação única, e evita a 

negligência do paciente em relação ao uso e à compra do 

enxaguatório correto. Além disso, a clorexidin  gel intra-alveolar 

é útil em pacientes com necessidades especiais. 

Vale ressaltar que em alguns estudos, materiais 

alternativos ao uso de clorexidina, como o curativo de eugenol 

(alvogyl), a solução salina morna, e a solução super-oxidada 

Dermacyn (SSO), mostraram ser eficazes tão quanto a 

clorexidina, mas é importante que se façam mais ensaios 

clínicos randomizados rigorosos, para estabelecer claramente 
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conclusões sobre qual o método mais eficaz para prevenção 

da osteíte alveolar.  
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RESUMO: O processo alveolar é um espaço onde o dente está 
alojado. A manutenção de sua integridade depende da 
presença dos dentes. Quando o dente é perdido, ocorre uma 
série de eventos biológicos que alteram sua estrutura, 
ocasionando assim o início do processo de reabsorção óssea. 
Numa tentativa de diminuir ou evitar a progressão desse 
processo, viu-se a necessidade da realização de 
procedimentos que preservem o espaço do dente perdido. 
Algumas técnicas e materiais podem ser utilizados na 
preservação alveolar. As técnicas atraumáticas de extração 
visam a remoção do dente com o mínimo de dano possível ao 
alvéolo. Com relação aos biomateriais de enxertia óssea, 
pode-se citar os enxertos autógenos, xenógenos, alógenos, 
aloplásticos, bem como as membranas reabsorvíveis e não 
absorvíveis. O presente trabalho tem como objetivo expor as 
técnicas e diferentes tipos de biomateriais que atualmente são 
empregadas para preservação alveolar após as extrações 
dentárias. Foi realizada uma busca na base de dados Medical 
Publications (PubMed). Para o levantamento bibliográfico, 
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após a aplicação dos critérios de inclusão e exclusão, foram 
selecionados 22 artigos para esta revisão. A técnica 
atraumática de extração se mostrou eficaz para preservação 
alveolar. Em relação aos biomateriais pode-se observar que 
cada um possui vantagens e desvantagens, cabendo ao 
operador definir qual utilizar dependendo de cada situação.  
Palavras-Chave: Processo Alveolar. Extração Dentária. 
Enxerto Ósseo. 
  
INTRODUÇÃO 

O processo alveolar é um tecido aderido ao dente que 

cresce em conjunto com sua erupção. Seu tamanho é 

determinado pela presença dos dentes (CHO; PARK; SHIN, 

2017). Após a extração dos dentes, o osso alveolar é destruído 

e assim inicia-se o processo de atrofia alveolar (KIM, Sang-

Yun, et. al., 2017). 

O osso alveolar é capaz de suportar o dente e suas 

estruturas periféricas. Em média, é esperado que ocorra perda 

de 40% a 60% da altura e largura originais do alvéolo após a 

remoção do dente, sendo a perda maior vista nos primeiros 

dois anos (AL QABBANI, et. al., 2018). 

A extração dentária provoca uma cascata de eventos 

biológicos, mediada tanto pela resposta inflamatória local, 

resultado da intervenção cirúrgica, quanto da diminuição da 

estimulação mastigatória do periodonto, provocando uma 

alteração estrutural dos tecidos periodontais. Em virtude disso, 

ocorre um processo de atrofia por desuso (é caracterizado pela 

reabsorção acentuada do osso alveolar) e uma invaginação 

parcial da mucosa, que ocorre nas semanas subsequentes à 

extração dentária (AVILA‐ORTIZ; CHAMBRONE; 2019; AL 

QABBANI, et. al., 2018). 
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Numa tentativa de conter o processo reabsorvitivo e 

reduzir a necessidade de procedimentos de aumento alveolar, 

antes da instalação de implantes, diferentes terapias foram 

propostas, dentre elas, protocolos de extração parcial, 

extrusão ortodôntica forçada, ARP (Preservation Of Alveolar 

Ridge ou preservação da crista alveolar), bem como a 

colocação imediata do implante, realizadas logo após a 

extração dentária (AVILA‐ORTIZ; CHAMBRONE, 2019). 

Com relação aos biomateriais que podem ser 

utilizados estão os enxertos autógenos, alógenos, aloplásticos, 

xenógenos e também as membranas reabsorvíveis ou não 

reabsorvíveis fabricadas a partir de vários tipos de materiais. O 

preenchimento alveolar com um biomaterial, a aplicação de 

uma barreira para proteção do alvéolo ou uma combinação dos 

dois, seja pela cicatrização por primeira intenção com o alvéolo 

coberto ou uma cicatrização por segunda intenção com o 

alvéolo aberto também são métodos que visam minimizar a 

reabsorção óssea (AVILA‐ORTIZ; CHAMBRONE, 2019; 

KOLLATI, et. al., 2019). 

Alguns materiais substitutos ósseos podem ser 

utilizados para minimizar a reabsorção alveolar. O objetivo é 

manter o espaço do osso perdido, que antes era ocupado pelo 

dente, visando a inserção de futuros implantes dentários para 

apoiar coroas ou pontes, a fim de melhorar a qualidade de vida 

e a autoestima do paciente. Também é esperado que a taxa 

de falha dos implantes dentários seja melhorada (KOLLATI, et. 

al., 2019).  

Sabe-se que um material ideal para enxerto ósseo 

deve ter uma boa biocompatilidade e também deve ser capaz 

de formar osso por osteogênese, osteoindução e 

osteocondução. Além disso, devem ter propriedades 
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mecânicas semelhantes ou melhores que as do osso natural 

(FENG, et. al., 2016). 

A inserção de materiais de enxerto ósseo na cavidade 

após extração tem sido estudada largamente em pesquisas 

atuais, por este ser um método de fácil manipulação, ter uma 

pequena taxa de complicações, ser pouco traumático e uma 

ampla variedade de materiais disponíveis (FENG, et. 

al., 2016). 

Revisões sistemáticas relataram que a reabsorção da 

crista óssea alveolar, pós extração dentária é de 2,6 a 4,6 mm 

na horizontal e de 0,4 a 3,9 mm na vertical (CHO; PARK; SHIN, 

2017). Essas alterações dimensionais podem, por exemplo, 

acarretar em dificuldades de colocação de uma futura prótese 

dentária (MAJZOUB, et. al., 2019). 

A extração atraumática é utilizada para reduzir o trauma 

ao alvéolo no momento da extração dentária, permitindo assim 

um procedimento menos invasivo e com menos complicações 

comparada aos outros tipos de extrusões (KRUG, et. 

al., 2018).  

Diante do exposto, este trabalho tem como objetivo 

expor as técnicas e diferentes tipos de biomateriais que 

atualmente são empregadas para preservação alveolar após 

as extrações dentárias, a fim de mantê-las em tamanho ideal 

para futuros procedimentos que mantenham a estética e a 

função do paciente. 

 

METODOLOGIA 

 

Foi realizada uma busca na base de dados Medical 

Publications (PubMed). Para o levantamento bibliográfico, 

foram utilizadas as palavras-chave: “Preservation of socket”, 
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“ARP” e “Extraction”, obtidas de acordo com o Medical Subject 

Headings (MeSH), usando o operador booleano “AND”. Foram 

incluídos no estudo artigos que abordassem as formas de 

preservação do alvéolo, tanto técnicas quanto materiais 

utilizados, divulgados no período de outubro de 2014 a outubro 

de 2019. Os trabalhos que não estavam disponíveis na íntegra 

e que não estavam no idioma inglês, foram excluídos. Após a 

aplicação dos critérios de inclusão e exclusão, foram 

selecionados 22 artigos para esta revisão. 

  

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Técnicas cirúrgicas 

Com o avanço tecnológico atual, diferentes formas de 

preservação do alvéolo vem sendo estudadas a fim de se 

encontrar um protocolo que seja o mais eficaz para se chegar 

em tal objetivo. Diferentes formas de técnicas cirúrgicas têm 

sido propostas, dentre as quais estão as técnicas de colocação 

imediata do implante, que mostrou grande potencial em reduzir 

a reabsorção óssea alveolar após a perda dentária (AL 

QABBANI, et. al., 2018). 

Alguns autores decidiram por investigar se o nível da 

força de compressão no enxerto no momento da acomodação 

no alvéolo, durante a ARP, interferiria no resultado final da 

preservação da crista alveolar. Após a análise dos resultados 

eles concluíram que uma maior compressão do enxerto no 

momento de sua acomodação no alvéolo melhorou 

significativamente a nova formação óssea, preservando as 

dimensões horizontal e vertical da crista alveolar (CHO; PARK; 

SHIN, 2017).  



ALTERNATIVAS ATUAIS PARA PRESERVAÇÃO ALVEOLAR APÓS 

EXODONTIA 

740 
 

A colocação imediata de implantes também se mostra 

uma alternativa eficaz para a preservação das dimensões 

alveolares, concordando com um estudo de onde foi avaliado 

a estabilidade do implante comparando 3 grupos de estudo. 

Foi feita também uma análise radiológica com tomografia 

computadorizada. No grupo I, foi realizada uma extração 

simples e a cavidade alveolar foi deixado para cicatrizar 

naturalmente. No grupo II, a cavidade foi preenchida apenas 

com enxerto ósseo bovino liofilizado. No grupo III foram 

colocados implantes imediatamente após às extrações e o 

espaço vestibular foi preenchido com o enxerto ósseo bovino 

liofilizado. Na análise radiológica, a comparação entre o grupo 

I (cicatrização natural) e o grupo III (implante imediato e 

enxerto ósseo na região vestibular), mostrou uma diferença 

significativa de reabsorção da crista alveolar comparando-se o 

intervalo de 0 a 3 meses (P = 0,001) e no intervalo de 9 meses 

em 3,2 mm (P <0,001). Uma excelente estabilidade 

biomecânica também foi observada no grupo III, após 9 meses 

da intervenção cirúrgica (AL QABBANI, et. al., 2018). 

 

Técnicas cirúrgicas de exodontias atraumáticas 

Na literatura, encontramos a definição de extração 

atraumática como sendo o processo de extrair um dente 

irreparável na técnica mais delicada e conservadora, isso inclui 

o uso de instrumentos especiais que não danificam as paredes 

alveolares (KOLLATI, et. al., 2019). 

Técnicas de extração que minimizem os danos a 

estrutura radicular e que reduza a deformidade da cavidade 

óssea foram recomendadas, podendo oferecer resultados 

satisfatórios. Estudos demonstraram que o uso de forças de 

tração axial vertical promovem uma menor perda da estrutura 
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dentária nas superfícies radiculares comparando-se com a 

extração com fórceps (KELLY, et. al., 2016).  

Um sistema de extração denominado Benex (Helmut 

Zepf Medizintechnik, GmbH, Hager & Meisinger GmbH) foi 

desenvolvido para remover dentes danificados sem que o 

alvéolo seja expandido amplamente. Esse sistema utiliza uma 

força extrusiva vetorizada ao longo do eixo do dente no 

momento da remoção. Constitui-se de um parafuso de 

ancoragem acoplado na raiz que é puxada por um cabo de aço 

e é tracionado lentamente pelo dispositivo de extração. O cabo 

fornece uma força de extrusão progressiva, para que o dente 

seja removido sem provocar grandes alterações de dimensão 

do alvéolo. Essas forças de tração axial minimizam as forças 

laterais, o que favorece a manutenção da integridade alveolar 

(KELLY, et. al., 2016). 

Em revisões sistemáticas analisadas, foi demonstrado 

que uma extração atraumática resulta em danos mínimos para 

os tecidos, tanto os tecidos moles, quanto ósseos e pode 

exercer um papel importante na preservação da crista alveolar 

(AL YAFI; ALCHAWAF; NELSON, 2019). 

 

Biomateriais de enxertia 

 Os materiais de enxerto ósseo podem ser classificados 

em: xenógenos, alógenos, aloplásticos e autógenos. Todos 

eles demonstraram serem eficazes na redução da reabsorção 

alveolar após a extração do dente. Materiais xenógenos e 

aloplásticos podem ser reabsorvidos de uma maneira mais 

lenta em comparação com os outros tipos de enxertos, com 

suas partículas residuais permanecendo por 7 meses ou mais 

após o procedimento de enxertia. Com isso, eles podem ser 

mais próprios para a preservação da crista a longo prazo. Em 



ALTERNATIVAS ATUAIS PARA PRESERVAÇÃO ALVEOLAR APÓS 

EXODONTIA 

742 
 

contrapartida, o enxerto alógeno tende a reabsorver mais 

rápido, possuindo menos partículas residuais e induzindo mais 

osso recém-formado, o que parece mais favorável para a 

preservação da crista a curto prazo (AL YAFI; ALCHAWAF; 

NELSON, 2019). 

O material de enxerto ideal deve preencher alguns 

requisitos, quais sejam ser osteocondutor, osteoindutor e 

principalmente osteogênico. O único material que possui estas 

três características concomitantemente é o enxerto autógeno, 

que é aquele que o doador é o próprio paciente. Porém tal 

enxerto possui limitações, dentre elas o incômodo pós-

operatório, necessidade de um novo procedimento cirúrgico e 

quantidade de tecido disponível (FENG, Lu et. al., 2016).  

Para sanar tais limitações, podemos optar por 

substitutos ósseos, que encontramos disponíveis 

comercialmente, como os materiais aloenxertos, xenoenxertos 

e aloplásticos. Todos eles têm algumas desvantagens: 

aloenxerto e xenoenxerto não podem evitar o risco de 

transmissão de doenças, rejeição imunológica e questões 

éticas; aloplásticos são substitutos ósseos sintéticos que 

atuam como material de enchimento biológico com 

regeneração periodontal limitada quando usados no 

tratamento de defeitos ósseos periodontais (FENG, Lu et. 

al., 2016). 

 

Enxerto autógeno 

Para que o material seja considerado ideal deve ter 

algumas características, ou seja, não ter apenas uma boa 

biocompatibilidade e biodegradabilidade, mas também ser 

capaz de gerar osso por osteogênese, osteoindução e 

osteocondução. Ademais, suas propriedades mecânicas 
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devem ser compatíveis ou superiores as do osso natural. 

Então, o osso autógeno é considerado um "padrão de ouro", 

pois é biocompatível e tem potencial de induzir a neoformação 

óssea através da osteogênese, osteoindução e 

osteocondução, porém sua aplicação é restrita pela 

quantidade de osso que pode ser retirada e desconforto pós-

operatório do local doador (RODOLFO et. al., 2017).  

 

PRF (fibrina rica em plaquetas) e PRP (plasma rico em 

plaquetas) 

Uma condição significativa para a cicatrização eficaz e 

rápida de qualquer ferida é a presença de fatores de 

crescimento abundantes. O plasma rico em plaquetas (PRP) e 

fibrina rica em plaquetas (PRF) vem sendo utilizados para 

fornecer esses fatores de crescimento e melhorar o processo 

de cicatrização (KOLLATI, et. al., 2019). 

A PRF (fibrina rica em plaquetas) possui componentes 

que conduzem o reparo tecidual, como os glóbulos brancos, 

fatores de crescimento e citocinas. Além disso, esses 

componentes podem acelerar a regeneração óssea. Com 

essas características, esse tipo de material se mostra seguro, 

eficaz e opção mais econômica para o preenchimento do 

alvéolo afim de manter a altura da crista óssea alveolar 

(ZHANG, Yingdi et. al., 2018).  

Um estudo recente teve como grupo experimental a 

PRF isoladamente para preservação alveolar logo após a 

extração dentária comparando-se com um grupo controle que 

cicatrizou seu alvéolo de forma natural. No grupo experimental 

eles notaram que a redução da reabsorção óssea alveolar não 

foi significativa, porém, a PRF foi capaz de aumentar a 

qualidade do osso novo e aumentar a taxa de formação óssea 
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graças a concentração de fatores de crescimento, 

comparando-se com o grupo controle (ZHANG, Yingdi et. 

al., 2018; SRINIVAS, et. al., 2018).  

Entretanto, em outra análise experimental foi verificado 

que o uso de PRF isolada na ARP não aumentou a nova 

formação óssea, em estudo semelhante, utilizando o grupo de 

experimento com PRF e um grupo controle com cicatrização 

alveolar natural (AREEWONG; CHANTARAMUNGKORN; 

KHONGKHUNTHIAN, 2019). 

Em uma revisão sistemática foi observado que o uso de 

PRP(plasma rico em plaquetas) pareceu melhorar a 

cicatrização dos tecidos moles na cavidade de extração e 

também reduziu a dor e o desconforto pós-operatório, porém 

não encontrou evidências que mostrassem que o uso de 

concentrados plasmáticos melhorassem a regeneração do 

tecido ósseo (MORASCHINI; BARBOZA, 2015).   

Um recente estudo avaliou clínica e histologicamente o 

uso da PRF(fibrina rica em plaquetas), fosfossilicato de cálcio 

e membrana de colágeno associados na preservação da crista 

óssea alveolar. Segundo os autores, combinação de materiais 

cumpre o que diz os princípios de regeneração óssea. O PRF 

induziu a formação de novos vasos e a manutenção do espaço 

alveolar foi mantido pela propriedade de osteocondução do 

fosfossilicato de cálcio e a estabilidade da ferida designada 

pela membrana de colágeno e sutura. Pela análise 

histomorfométrica obtida 6 meses após o procedimento, um 

novo osso foi encontrado em todas os locais examinados. Esse 

resultado foi comparado com um outro estudo de meta análise 

que avaliou a regeneração mediada por enxerto aloplástico na 

preservação do alvéolo após extração dentária (AB et. al., 

2019). 
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Enxerto gengival livre associado à técnica de implante 

imediato 

Um estudo retrospectivo analisou a eficácia de enxertos 

gengivais palatais e membrana de colágeno para fechamento 

do alvéolo como forma de prevenção da perda óssea após a 

instalação de implantes. No grupo de enxerto gengival palatal, 

a perda óssea marginal média foi de 1,17 mm. Já no grupo de 

membrana de colágeno, a perda óssea marginal média 

observada foi de 1,23 mm, sendo analisadas durante 81 meses 

e 76 meses, respectivamente. A selagem do alvéolo com os 

materiais ocorreu logo após a instalação do implante. Os dois 

materiais demonstraram resultados positivos na minimização 

da perda óssea alveolar e também dos tecidos moles (KIM, et. 

al., 2017). 

 

Enxerto xenógeno 

Os xenoenxertos se diferenciam dos demais por ser 

retirados de uma espécie e transplantados para outra. Esse 

tipo de enxerto necessita de um tratamento mais rigoroso para 

prevenir rápida rejeição. O exemplo mais corriqueiro 

empregado na odontologia é o enxerto ósseo bovino liofilizado 

(DANTAS. 2015). 

Entre os vários materiais disponíveis, os xenoenxertos 

apresentam vantagens como taxa de reabsorção lenta, 

características superiores de manuseio, promoção de 

revascularização e estabilização de coágulos e também ótima 

integração com o osso do próprio paciente (KOLLATI, et. al., 

2019). 

Um estudo avaliou as alterações de dimensão da crista 

óssea alveolar após o uso de um xenoenxerto derivado de 
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bovino que foi inserido na cavidade após a extração dentária. 

No grupo de teste que foi utilizado o xenoenxerto, assim como 

no grupo controle, que não foi utilizado nenhum tipo de enxerto 

e teve cicatrização natural, houveram perda de dimensões. 

Porém, no grupo de teste as alterações observadas foram 

menores. Sendo assim os autores concluíram que a colocação 

de um xenoenxerto derivado de bovino no alvéolo após a 

extração conseguiu minimizar a perda óssea de maneira mais 

eficaz em relação ao grupo controle (ARAÚJO, et. al., 2015). 

Um estudo comparativo avaliou a cicatrização de 

xenoenxertos e aloenxertos na preservação da crista alveolar. 

20 pacientes foram distribuídos aleatoriamente em dois 

grupos. Um dos grupos recebeu um enxerto xenógeno de osso 

bovino esponjoso desproteinizado combinado com uma matriz 

de colágeno a 10% e o outro recebeu um enxerto alógeno de 

osso cortical liofilizado desmineralizado. Ambos os grupos 

também receberam uma membrana de colágeno para selagem 

do alvéolo e posteriormente os retalhos foram suturados. As 

avaliações foram feitas 6 meses após o procedimento, onde 

foram avaliadas a alterações de dimensão verticais e 

horizontais, bem como também foi realizada uma análise 

histomorfométrica. O novo osso e os resíduos de enxerto foram 

de 10,1% e 9,4%, respectivamente no enxerto alógeno e 

16,8% e 13,4%, respectivamente nos locais de enxerto 

xenógeno. Sendo assim, os autores concluíram que ambos os 

materiais de enxerto se mostraram adequados para a 

preservação alveolar (SERRANO MÉNDEZ, et. al., 2019). 

Alguns estudos relataram resultados contraditórios em 

relação à técnica ou ao material de escolha. Enquanto um 

estudo recente ponderou a combinação de enxertos 

xenógenos ou alógenos e membranas reabsorvíveis de 
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colágeno como protocolo mais eficaz, outro estudo não obteve 

êxito em demonstrar a superioridade da ARP (preservação da 

crista alveolar) sobre a cicatrização natural do alvéolo, nos 

resultados relacionados ao implante (AVILA‐ORTIZ; 

CHAMBRONE; VIGNOLETTI, 2019; MARDAS, et. al., 2015). 

Em contrapartida, outro estudo de revisão sistemática 

demonstrou que a ARP mostrou-se eficaz na redução 

significativa da alteração dimensional vertical quando 

comparada a cicatrização natural do alvéolo (MACBETH, et 

al., 2017).  

 

Enxerto aloplástico 

Os enxertos aloplásticos são materiais sintéticos ou 

inorgânicos que são utilizados em substituição aos enxertos 

ósseos. Esses materiais sintéticos são inertes com nenhuma 

ou pouca atividade osteoindutora (DANTAS, 2015). 

Com base nas características do osso natural, vários 

estudos foram realizados para preparar materiais biomiméticos 

que imitam o osso nativo. A partir disso, um estudo recente 

constatou resultados satisfatórios na altura da nova formação 

óssea utilizando o colágeno mineralizado biomimético (MC) na 

preservação das cavidades de extração (FENG, et. al., 2016). 

É aconselhável o uso de vários substitutos de enxerto 

ósseo para amenizar a perda óssea e problemas periodontais 

e melhorar a formação do osso após as remoções de terceiros 

molares inferiores. A escolha do material depende de suas 

propriedades biológicas e custo (KATTIMANI, et. al., 2019).  

Em estudo clinico randomizado realizado com doze 

pacientes foi observado que o enxerto com nano-hidroxiapatita 

derivada da casca do ovo apresentou boas propriedades de 

regeneração óssea em sua fase inicial de modulação óssea 
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em comparação com o grupo controle. O enxerto permitiu que 

a altura óssea fosse mantida melhorando sua densidade, 

evitou o aparecimento de problemas periodontais diminuindo a 

profundidade de sondagem. A nano-hidroxiapatita derivada da 

casca do ovo é um substituto seguro do aloenxerto, devido ser 

derivada da casca do ovo, sem riscos de contaminação de 

doenças, em oposição aos aloenxertos, além de ser um bom 

substituto econômico (KATTIMANI, et. al., 2019). 

Como vantagens dos materiais aloplásticos, a sua 

ampla disponibilidade, evita novo procedimento cirúrgico do 

paciente/doador, a aceitação biológica e o fato de serem 

osteocondutores. Como desvantagem apresentam um elevado 

custo e uma previsibilidade questionável, servindo 

essencialmente para aumentar o volume do enxerto (EGAS, 

2018). 

 

Enxerto aloplástico vs. Enxerto xenógeno 

Em um estudo recente com o objetivo de comparar o 

uso da hidroxiapatita carbonatada nanoestruturada 

bioabsorvível (CHA) com um enxerto xenógeno derivado de 

bovino (Bio-Oss ® ) e coágulo. Após 90 dias, realizaram a 

coleta de amostras das áreas enxertadas para análise 

histológica e histomorfomética. Como resultado, as amostras 

do grupo que recebeu enxerto de hidroxiapatita 

nanoestruturada bioabsorvível (CHA) revelou um aumento 

significativo da nova formação óssea quando comparado ao 

grupo que recebeu o enxerto xenógeno derivado de bovino 

(Bio-Oss ® ). Entretanto o grupo controle, que não recebeu 

nenhum tipo de enxerto, não apresentou diferenças de nova 

formação óssea em comparação com o CHA e o Bio-Oss ®. Os 

autores concluíram que ambos os materiais foram 
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biocompatíveis, osteocondutores, fáceis de manusear e 

apropriados para o preenchimento alveolar, e que as esferas 

de hidroxiapatita carbonatada nanoestruturada são um 

biomaterial promissor para a manutenção do alvéolo antes do 

tratamento com implantes (RESENDE, et. al., 2019). 

 

Enxertos alógenos 

Tendo em vista seu desempenho no paciente, o enxerto 

alógeno tem sido proposto como material de substituição do 

enxerto autógeno. Esse tipo de biomaterial apresenta apenas 

a característica de osteocondução. Podem ser divididos em 

mineralizados ou desmineralizados, sendo o mineralizado 

dividido em fresco, congelado e liofilizado (RODOLFO, et. al., 

2017). 

 Mesmo que raros, existem indícios da possibilidade de 

transmissão de doenças infectocontagiosas, visto que podem 

haver células remanescentes durante o processo de 

preparação do enxerto alogênico. Em um estudo realizado 

tendo como objetivo a comparação clínica e histológica do 

enxerto alógeno com o enxerto autógeno para reconstrução de 

maxila, foram encontradas células osteoclásticas contendo 

osteócitos no osso alógeno. Esses tipos de células são 

capazes de provocar respostas imunitárias, como a reação 

contra a proteína óssea alogênica o que acarretaria na sua 

reabsorção, incorporação incompleta e consequentemente no 

insucesso do enxerto (RODOLFO et. al., 2017). 

Em revisão sistemática, foi comprovado que o enxerto 

ósseo alógeno apresenta menor taxa de sobrevivência dos 

implantes quando comparado aos enxertos ósseos autógenos 

(P = 0,05; RR: 7,48; IC: 1,00 até 55,89). Da mesma forma, os 

enxertos ósseos alógenos apresentaram maiores taxas de 
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complicações em comparação aos enxertos ósseos autógenos 

(P = 0,01; RR: 3,61; IC: 1,36 até 9,60). O estudo concluiu 

através de meta-análise que o enxerto ósseo alógeno 

apresenta maior taxa de complicações e menor taxa de 

sobrevivência de implantes (EGAS, 2018). 

 

CONCLUSÕES 

 

 Com base na pesquisa realizada podemos concluir que 

os materiais e técnicas utilizados oferecem benefícios para a 

preservação alveolar. A técnica atraumática se mostrou eficaz 

na preservação alveolar por ser menos invasiva e resultar em 

danos mínimos ao processo alveolar. O uso de novos materiais 

sintéticos, a exemplo da nano-hidroxiapatita derivada da casca 

do ovo tem se mostrado eficazes na neoformação óssea, além 

de serem bons substitutos aos aloenxertos por terem menos 

risco de contaminação por doenças e possuírem um baixo 

custo em relação aos demais. 

O uso de PRP e PRF promoveu a aceleração da 

cicatrização e também reduziu o desconforto pós-operatório. 

No entanto, o padrão-ouro quanto ao material de 

enxerto ideal ou a técnica ainda não foi estabelecido. 

Portanto, em relação aos biomateriais pode-se observar 

que cada um possui vantagens e desvantagens, cabendo ao 

operador definir qual utilizar dependendo de cada situação.  
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RESUMO: A mandíbula constitui em um dos ossos mais 
importantes do terço inferior da face, nele se inserem os 
músculos da mastigação, fonação e expressão facial. Sua 
projeção e anatomia tornam essa região suscetível a possíveis 
traumas que levam a ocorrência de fraturas. O presente 
estudo, tem por objetivo relatar um caso clínico de um paciente 
vítima de fratura mandibular após exodontia de terceiro molar, 
ressaltando os métodos e dispositivos utilizados no 
procedimento. Paciente sexo feminino, 24 anos de idade, 
leucoderma, procurou o Serviço de Cirurgia e Traumatologia 
Buco-Maxilo-Facial do Hospital Universitário Lauro Wanderley 
em João Pessoa, Paraíba, Brasil, apresentando fratura de 
mandíbula, após cirurgia para remoção de terceiro molar 
inferior. Os exames imaginológicos demonstraram a fratura em 
ângulo mandibular direito, desde a base da mandíbula até a 
região alveolar dentária, entre os dentes 47 e 48. Foi realizada 
intervenção cirúrgica para correção da fratura, preservando-se 
a estética do paciente. Para estabilização óssea, foi utilizado 
bloqueio maxilomandibular durante o transoperatório e fixação 
dos cotos ósseos com placas e parafusos de titânio. 
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Acompanhamento clínico e radiográfico de 30 dias demonstrou 
adequada redução e fixação da linha de fratura. Um correto 
diagnóstico seguido de procedimento cirúrgico bem executado 
em um atendimento emergencial de uma equipe 
multidisciplinar, permitiram o sucesso no tratamento, sendo 
restabelecida a estética/função do paciente relatado. 
Palavras-chave: Mandíbula. Fratura. Ângulo Mandíbular. 
 

INTRODUÇÃO 

 

A face humana compreende uma das regiões do corpo 

de maior vascularização e inervação, em vista disso, possui 

suscetibilidade a infecções devido seu alto suprimento 

sanguíneo. Sua posição também favorece a traumas 

bucomaxilofaciais que podem alterar a funcionalidade da 

região e comprometer estruturas anatômicas de toda a face, 

podendo acarretar nos mais diversos casos de lesões, não só 

em estruturas ósseas como também de tecido mole 

(RODRIGUES et al., 2018).  

Entre as fraturas faciais, as de mandíbula são as que 

possuem bastante incidência em acidentes tratados pelos 

serviços de Cirurgia e Traumatologia Bucomaxilofacial. Sua 

injúria pode levar a deformidades faciais, alterações na oclusão 

e na articulação temporomandibular (ATM), além de 

apresentar sintomatologia dolorosa ao paciente devido a 

inserção pelos músculos e sua relação com os movimentos 

mastigatórios e fonéticos (FLANDES; DIAS; PAULESINI 

JUNIOR, 2019; GIOVACCHINI et al.,2018; MAH et al., 2015; 

RUELA et al., 2017). 

A mandíbula é um osso denso, móvel, em forma de “U”, 

constituído de uma parte horizontal, o corpo, que inclui o 

processo alveolar e os dentes, e duas porções verticais, os 
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ramos, que se articulam com a caixa craniana pelas 

articulações temporomandibulares (ATM) de ambos os lados 

(FLANDES; DIAS; PAULESINI JUNIOR, 2019). As estruturas 

anatômicas presentes são distribuídas em: Corpo, ângulo, 

côndilo, sínfise, ramo e processo coronoide. As fraturas do 

ângulo mandibular são uma das fraturas faciais mais comuns, 

representando cerca de 30% de todas as fraturas da 

mandíbula. Elas podem ser classificadas como simples ou 

cominutivas. As fraturas simples envolvem apenas uma única 

ruptura através do osso, enquanto as fraturas cominutivas 

apresentam múltiplas rupturas (BRAASCH; ABUBAKER, 

2013). 

As fraturas mandibulares podem ter sua etiologia 

associada a diversos fatores, como acidentes automobilísticos 

e desportivos, agressões, lesões por arma de fogo (FLANDES; 

DIAS; PAULESINI JUNIOR, 2019; RODRIGUES et al., 2018; 

MAH et al., 2015; NOGAMI et al., 2018). No contexto da prática 

clínica, as lesões mandibulares são multifatoriais, podendo 

ocorrer em função de forças indevidas ou falha na aplicação de 

determinadas técnicas, sendo o padrão de fratura associado a 

direção, intensidade, localização do ponto de impacto, tecido 

mole sobrejacente e presença de dentes, como por exemplo, 

o terceiro molar inferior, onde questiona-se sua posição, 

principalmente quando impactado, pois proporciona uma 

diminuição na resistência especialmente na região de ângulo 

mandibular, devido a uma possível diminuição da massa óssea 

e da continuidade cortical na região do ângulo, tornando-o 

assim, mais suscetível a fraturas (ANTIC et al., 2015; EL-

ANWAR; AMER; AHMED, 2016; GIOVACCHINI et al., 2018; 

HASEGAWA et al., 2016; MAH et al., 2015). 
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O tratamento para este tipo de caso, geralmente envolve 

uma redução aberta e bloqueio maxilomandibular (FMI) com 

auxílio de placas de titânio e parafusos. (HASEGAWA et al., 

2016; RODRIGUES et al., 2018) . Portanto, o objetivo deste 

trabalho, é por meio de um relato de caso, descrever 

ocorrência de uma fratura de mandíbula em ângulo mandibular 

direito, devido a uma exodontia de terceiro molar. 

 

RELATO DE CASO 

 

Paciente 24 anos, leucoderma, sexo feminino, 

compareceu ao ambulatório de cirurgia e traumatologia 

bucomaxilofacial do Hospital Universitário Lauro Wanderley, 

em João Pessoa-PB, apresentando sintomatologia dolorosa 

em região de ângulo mandibular direito, após ter sido 

submetida a exodontia de terceiro molar inferior. De acordo 

com o relato da paciente, a mesma realizou a cirurgia com um 

dentista, na qual descreveu ser seu amigo, a paciente relatou 

não ter realizado nenhum exame radiográfico antes do 

procedimento cirúrgico. A paciente negou uso crônico de 

medicamentos, alergias medicamentosas ou alguma patologia. 

No exame físico extraoral, a mesma não apresentava nenhuma 

alteração significativa (figura 1), porém no exame intraoral, 

corrobado pela palpação, apresentou mobilidade em região 

posterior de mandíbula direita, limitação de abertura bucal e 

má oclusão (figura 2). Após solicitação de radiografia 

panorâmica, o diagnóstico prévio foi confirmado, conscistindo 

em uma fratura composta envolvendo os limites de corpo e 

ângulo mandibular direito (figura 3). Com o diagnostico 

confirmado, o tratamento proposto e então definido para ser 
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realizado foi de redução aberta e fixação com placas e 

parafusos de titânio aplicados em ambiente hospitalar. 

 

Figura 1. Vista lateral pré-operatoria do paciente, sem 

alterações significativas. 

 
Fonte: Autores 

Figura 2. Alteração oclusal evidenciando mordida aberta do 

lado direito.  

 
Fonte: Autores 

Figura 3. Radiográfia panorâmica pré-operatória evidenciando 

a fratura em região de ângulo mandibular direito. 
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Fonte: Autores 

 

Para realização do procedimento a paciente foi 

submetida a anestesia geral, incisão extraoral submandibular 

para acesso a região fraturada, exposição do fragmento (figura 

4), redução e bloqueio maxilomandibular para manter a 

oclusão estável com quatro parafusos IMF e fios de aço (figura 

5),  seguida por fixação com duas placas no sistema 2.0, sendo 

uma placa para instalada na zona de tensão com parafusos 

monocorticais e outra na zona de compressão com parafusos 

bicorticais (figura 6) e finalização com sutura intradérmica e fio 

reabsorvível Vicryl 4-0 (figura 7), para minimizar o dano 

estético. Após o procedimento cirúrgico foi restabelecida a 

oclusão e devolvida a função mastigatória (figura 8), e 

acompanhamento radiográfico com 30 dias do procedimento 

(figura 9).  

 

 

 

Figura 4. Exposição da fratura após acesso submandibular e 

divulsão dos tecidos. 
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Figura 5.  Bloqueio intermaxilar após redução da fratura. 

 

 

Fonte: Autores 

Figura 6. Placas e parafusos de fixação utilizados para 

estabilização da fratura. 

 

 
Fonte: Autores 

 

Figura 7. Sutura intradérmica com fio reabsorvível Vicryl 4-0. 
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Fonte: Autores 

Ela recebeu alta um dia após procedimento cirúrgico, 

sendo solicitado seu retorno ao hospital para 

acompanhamento pós-operatório. Após sete dias o paciente 

retornou ao ambulatório bucomaxilofacial para reavaliação, 

apresentando boa evolução, com feridas limpas, sem sinais de 

infecção ou deiscência, e  sem  queixas  álgicas  em  face, foi 

observado tambem: abertura bucal e oclusão satisfatória sem 

desvio, processo cicatricial bem evoluído, sem sinais de 

infecções e ausência de sintomatologia dolorosa. 

 

Figura 8. Oclusão prévia ao trauma e após o pós-operatório. 

 

 
Fonte: Autores 

 

Figura 9. Radiografia pós-operatória evidenciando a redução 

e as placas em posição. 
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Fonte: Autores 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO  

 

Avaliações clinicas e imaginológicas, constituem como 

a principal ferramenta para diagnóstico conclusivo em casos 

de fratura de mandíbula (RODRIGUES et al., 2018). O caso do 

paciente relatado, clinicamente apresentava mordida aberta 

posterior na região da fratura com má oclusão, o que 

caracteriza sinais clássicos de fratura mandibular. Nos exames 

de imagem, foi possível observar a linha de fratura e sua 

dimensão, a longa extensão das raízes dos dentes e a posição 

vertical apresentada, pode ter colaborado para a fratura, 

devido a diminuição da massa óssea até a base da mandíbula. 

Em análises, El-anwar, Amer e Ahmed (2016), 

Giovacchini et al. (2018), Mah et al. (2015), Nogami et al. 

(2018), Pires et al. (2017), Ruela el al. (2017), Xu et al. (2017), 

sugeriram que a presença de terceiros molares inferiores, em 

muitos casos dispostos de forma impactada, contribuíram para 

maior incidência de fraturas mandibulares principalmente em 

região de ângulo, devido a diminuição de massa óssea e da 

continuidade cortical na região do ângulo mandibular, já que 

em outras análises a disposição dos elementos em outras 

posições, não apresentou relação significativa. 
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Segundo Armond et al. (2017), o côndilo é a área da 

mandíbula de menor espessura óssea, com isso pode ser mais 

facilmente fraturado. Porém Antic et al. (2015), Armond et al. 

(2017), Hasegawa et al. (2016), Nogami et al. (2018), relataram 

que apesar da presença do terceiro molar inferior aumentar o 

risco de fratura de ângulo mandibular pela diminuição de sua 

resistência, dados clínicos sugerem que a sua presença, 

diminui a incidência de fraturas no côndilo mandibular. 

Apesar do caso relatado ter ocorrido em uma paciente 

do sexo feminino e em decorrência de um procedimento 

cirúrgico, Ghosh e Gopalkrishnan (2018), analisaram os 

fatores e a incidência de fraturas faciais em longo período de 

tempo e com diversos casos em um hospital de traumatologia 

bucomaxilofacilal. A maior frequência de fraturas maxilofaciais 

foram observadas em homens em comparação com as 

mulheres, onde neste estudo isso pode ser explicado pelo fato 

de que os homens estão mais expostos a determinadas 

situações de risco, como por exemplo: maior número de 

motoristas, maior prática de esportes de contato, o consumo 

de álcool é mais prevalente e em alguns casos, o aumento da 

imperatividade resulta em brigas e violência interpessoal. Esse 

estudo mostrou que jovens e adultos estão mais envolvidos, 

provavelmente porque eles estão mais expostos a todos os 

fatores etiológicos avaliados do que qualquer outra faixa etária, 

sendo a etiologia mais comum de fraturas maxilofaciais, os 

acidentes de trânsito, seguidos de quedas e agressões. 

Já por exemplo, em casos envolvendo fraturas de 

mandíbula em pacientes pediátricos, Bobrowski et al. (2017), 

mencionou que diferentemente dos casos envolvendo 

pacientes adultos, o tratamento dessas fraturas devem ser do 

tipo não-cirúrgicas. O mesmo se aplica a fraturas completas 
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que mostram pequeno deslocamento, cuja administração pode 

exigir apenas analgésicos, dieta suave e líquida, higiene oral 

adequada e curto período de observação. No entanto, o 

método de tratamento é controverso quando trata-se de 

fraturas complexas, com longo deslocamento. O tratamento 

não cirúrgico para esse caso, compreendeu o uso de uma 

placa de acrílico para compressão associado à uma fixação 

circum-mandibular. Neste método, os resultados em oclusão e 

estabilidade foram satisfatórios, fácil de aplicar e remover, 

redução no tempo de funcionamento e presença mínima de 

trauma. De acordo com o estudo, fixação intermaxilar não é 

facilmente aceita por crianças porque causa desconforto e 

ansiedade, além de dificultar na alimentação, e deve ser usado 

com cautela, pois pode resultar em anquilose na articulação 

temporomandibular. Além disso, é difícil para ancorar a Barra 

de Erich corretamente, que pode resultar em avulsão dentária. 

Um método alternativo de fixação para simples fraturas de 

mandíbula, consiste em suturas de seda amarradas ao redor 

de molares e caninos erupcionados, tanto na mandíbula como 

na maxila. 

Assim como ocorreu no caso relatado, Krimmel e 

Reinert (2000), já mencionaram como importante, considerar 

que as fraturas intra-operatórias da mandíbula, possuem como 

um dos fatores principais, a realização de uma instrumentação 

imprópria e aplicação de força indevida ao osso durante a 

remoção de dentes. Porém, pode ser mencionado também 

que, intervenções cirúrgicas em pacientes na faixa etária de 

adultos com mais de 40 anos, a desmineralização secundária 

e à osteoporose começam e enfraquecem o sistema 

esquelético. Ao mesmo tempo, o estreitamento do ligamento 

periodontal aumenta com a idade. Em comparação com 
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pacientes jovens, o dente impactado deve ser libertado mais 

extensivamente do osso circundante devido o aumento da 

anquilose, sendo que com isso, a mandíbula está ainda mais 

enfraquecida. Esse conhecimento deve influenciar na decisão 

de remover os terceiros molares impactados de uma pessoa 

com idade elevada. O paciente idoso também deve ser 

informado sobre o risco aumentado de uma fratura mandibular 

(CHRCANOVIC e CUSTÓDIO, 2010; KRIMMEL E REINERT, 

2000). 

  Por não apresentar alterações extra-orais visíveis, o 

presente caso apresentou um diagnóstico clínico e confirmado 

pela imagem radiográfica. Hammond et al. (2018), procurou 

analisar se casos de fratura de mandíbula correspondem a 

casos de emergências em ambulatórios de cirurgia 

maxilofaciais. Eles sugeriram que o uso de fio de aço, a 

indicação de analgésicos e antibióticos apropriados, podem 

ser usados para diminuir o período de tratamento desses 

casos, e até conduziria a uma redução de custos devido a não 

necessidade imediata de ocupação de leito cirúrgico, isso em 

casos de mandíbula fraturada antes de ser feita a fixação 

definitiva. Caso a lesão seja unilateral ou bilateral, não afeta a 

taxa de complicação, mostrando que um certo “atraso”, porém 

sendo ele bem orientado e acompanhado, antes da fixação 

definitiva, não causou nenhum dano á curto quanto á longo 

prazo ao paciente. 

Como já mencionado anteriormente, o diagnóstico do 

caso só foi confirmado pela realização da imagem radiográfica, 

porém de acordo com Pickrell e Hollier (2017), não só as 

imagens radiográficas devem servir no diagnótico e na 

avaliação pré-operatória, pois também faz-se necessário obter 

a história completa do paciente e a realização de exame 
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clínico. O componente mais importante no exame clínico é a 

avaliação da oclusão. Na paciente do caso, logo se deu pra 

constatar que a mesma apresentava alteração oclusal, com 

mordida aberta do lado direito. Na avaliação clínica, o desgaste 

das facetas dos dentes devem ser avaliadas pelo contato. 

Muitos pacientes, quando solicitados a morder para baixo, 

terão uma tendência para projetar a mandíbula. É importante 

que o paciente relaxe e permita que as côndilos assumam 

firmemente a articulação. Pode ser útil instruir o paciente para 

tocar a língua no palato, como isso ele tende a corrigir um 

pouco a posição saliente. A área da suspeita de fratura deve 

também ser palpada, para verificar a mobilidade no local da 

fratura. A falta de mobilidade é um indicador de uma fratura 

estável que pode ser passível de uma administração 

conservadora, desde que a oclusão não tenha sido alterada. O 

situação da dentição também deve ser avaliada. Dentes 

seriamente cariosos ou danificados, particularmente no local 

da fratura, devem ser considerados para extração, afim de 

facilitar a cura da fratura. 

O exame radiográfico realizado na paciente, conscistiu 

em uma imagem panorâmica, na qual expôs as estruturas 

faciais que inclui ambos os arcos dentários, a maxila e 

mandibula, e suas estruturas de suporte. Porém, Wildan et al. 

(2016), mencionou que radiografias simples, como as 

periapicais, podem ser usadas rotineiramente para ajudar no 

diagnostico e também confirmar se redução e a fixação pós-

operatória encontram-se adequadas. As imagens 

tridimensionais, como a tomografia computadorizada, também 

são bastante utilizadas, principalmente envolvendo casos mais 

complexos. No entanto, elas consistem em doses mais 

elevadas de radiação para o paciente e por isso exigem uma 
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cuidadosa consideração. Entretanto, na comparação entre a 

tomografia computadorizada e a radiografia panorâmica na 

avaliação de fraturas mandibulares, a tomográfia ultrapassou 

a radiografia panorâmica como padrão ouro no diagnóstico de 

fraturas de mandíbula. 

 Por ter sido uma cirurgia invasiva, complexidade 

considerável e pela anamnese a paciente não apresentar 

nenhum impedimento, o procedimento relatado envolveu 

profilaxia antibiótica pré-operatória e pós-operatória. Pickrell e 

Hollier (2017) e Moura et al. (2017), questionaram a realização 

de profilaxia antibiótica no pós-operatório após redução aberta 

e fixação interna de fraturas de mandíbula, onde as análises 

não demonstraram nenhuma evidência de que isso confere 

algum benefício significativo. No entanto, a sua administração 

no pré-operatório é benéfica, devido a diversos estudos terem 

mostrado que a administração de antibióticos antes do 

procedimento operatório reduz a taxa de infecção pós-

operatória em fraturas de mandíbula. Com isso, após o 

diagnóstico, os pacientes que apresentam fraturas abertas, 

devem receber antibióticos o mais rapidamente possível. Os 

antibióticos mais comumente usados são a penicilina, 

cefazolina, metronidazol e clindamicina. 

 

CONCLUSÕES  

 

Um diagnóstico e um tratamento bem planejado e 

executado de fraturas mandibulares, pode garantir ao paciente 

o restabelecimento da estética e da função. Tratamentos 

consistidos na redução e fixação dos fragmentos ósseos, 

mostraram resultados satisfatórios, não resultando em 

nenhuma sequela ou complicação no pós-cirúrgico. As 
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fixações com placas de titânio são consideradas como 

tratamento de escolha para a maioria dos casos, tendo em 

vista que o mesmo promove maior estabilidade e conforto para 

o paciente. 
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RESUMO: Com o intuito de reduzir possíveis complicações 
pós cirúrgica, os cirurgiões dentistas buscam melhorar suas 
técnicas cirúrgicas, associando com abordagens terapêuticas 
co-adjuvantes, tal como a utilização da Fibrina Rica em 
Plaquetas e Leucócitos. O objetivo desse estudo é analisar os 
efeitos do uso de L-PRF  após extrações dentárias. Para isso, 
realizou-se uma revisão literária, na qual três bases de dados 
eletrônicas foram acessadas como fontes primárias de estudo. 
A literatura atual dispõe de uma variedade de estudos sobre o 
uso da L-PRF após extrações dentárias. No entanto, a maioria 
desses estudos não mostram uma avaliação uniformizada dos 
fatores avaliados. Quanto aos efeitos benéficos do uso da PRF 
foram relatados: alívio significativo da dor, redução da 
incidência da osteite alveolar após cirurgia, angiogênese, 
imunidade, cicatrização de feridas, regeneração óssea em 
cirurgia de terceiros molares com diminuição na prevalência de 
osteite alveolar e redução do inchaço. Em conclusão, apesar 
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das limitações dos estudos, observou-se que a PRF reduz 
apenas algumas das complicações pós-operatórias, mas não 
as impedem. 
Palavras-chave: Alvéolo Dental. Fibrina Rica em Plaquetas. 
Extração Dentária. 
 

INTRODUÇÃO 

 

Extrações dentárias, em especial a cirurgia dos terceiros 

molares, é um dos procedimentos mais comumente realizados 

na odontologia. Nos casos em que os dentes estão impactados 

e cobertos por grande quantidade de osso, a cirurgia pode 

apresentar maior grau de dificuldades, levando ao aumento da 

manipulação do tecido, maior tempo operatório e 

consequentemente mais desconforto pós-operatório 

(SUSARLA; DODSON 2004). Dentro das complicações pós-

operatórias do procedimento cirúrgico encontra-se 

sintomatologia dolorosa, inchaço, infecções, osteite alveolar e 

hemorragia (ARAVENA et al., 2014).  

Com o intuito de reduzir essas possíveis complicações 

pós cirúrgica, os cirurgiões dentistas buscam melhorar suas 

técnicas cirúrgicas, associando com abordagens terapêuticas 

co-adjuvantes, tal como a utilização da Fibrina Rica em 

Plaquetas e Leucócitos (L-PRF) em alvéolos pós extração 

dentária (KUMAR et al., 2016).  

A PRF é um um biomaterial autólogo da segunda 

geração de concentrado de plaquetas, desenvolvido por 

Choukroun e colaboradores na França no ano de 2000. A PRF 

é considerada um importante reservatório de numerosos 

fatores de crescimento para promover a angiogênese, 

transformando fator de crescimento b (TGF-b) e fator de 
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crescimento endotelial vascular (VEGF) (CHOUKROUN et al., 

2000).  

Existem grandes quantidades de fatores de crescimento 

derivados de plaquetas (PDGFs) em grânulos-A de plaquetas, 

que atuam como regulador essencial para a produção de 

colágeno, migração celular mesenquimal e proliferação. Essa 

matriz de fibrina é responsável pela liberação lenta de fatores 

de crescimento durante o estágio de proliferação e cicatrização 

da ferida, durante um período de 7 a 14 dias, sendo composto 

de finas fibras com microporos, derivados das plaquetas e 

leucócitos do sangue, que podem servir como andaime para a 

migração celular e diferenciação (FUJIOKA-KOBAYASHI et 

al., 2017). 

O uso da PRF como adjuvante cirúrgico é proposto para 

vários tipos de procedimentos. Sendo incluído nos relatos da 

literatura o tratamento de defeitos ósseos, aumento do seio 

maxilar, cirurgia de implante dentário, reconstrução do tecido 

periodontal, cicatrização pós-extração, cirurgia de terceiros 

molares, preservação da crista alveolar após extrações 

dentárias, reparo de fenda alveolar e tratamento das 

comunicações oroantrais (KUMAR et al., 2016; BILGINAYLAR, 

2018).  

Devido as diversas indicações e uso das L-PRF para 

procedimentos cirúrgicos orais, em consequência do seu 

potencial biológico para melhoria do processo de cicatrização 

de feridas, é preciso maior embazamento técnico-cientifico 

para analisar a eficácia desse tratamento e suas indicações 

(CANELLAS, et al., 2018). 

Diante do exposto, o presente estudo tem por objetivo 

analisar os efeitos do uso de Fibrina Rica em Plaquetas e 
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Leucócitos (L-PRF)  após extrações dentárias. Por fim, 

pretende avaliar a eficácia da utilização do L-PRF na 

regeneração óssea após extração dentaria. 

 

MATERIAIS E MÉTODOS 

  

Os critérios de inclusão da nossa pesquisa foram 

estudos observacionais (estudos de corte transversal, caso-

controle ou coorte prospectivo e retrospectivo) os quais 

avaliaram o uso de L-PRF em preservação e recuperação 

óssea em procedimentos cirúrgicos pós extração dentária. 

Restrições quanto ao idioma, ano, ou status de publicação 

(Epub ahead of print) não foram aplicadas. Os critérios de 

exclusão foram estudos não relacionados com o tema e que 

não se enquadrasse em revisão sistemática. 

Para fonte de estudo primária foram utilizadas as bases 

de dados eletrônicas PubMed/MEDLINE, SciELO e Livivo. Os 

descritores foram pesquisados na base de dados Descritores 

em Ciências da Saúde (DeCS) e Medical Subject Headings 

(MeSH). Com auxílio do operador booleano "AND" foi 

desenvolvida a estratégia de pesquisa, L-PRF [MESH TERMS] 

AND SYSTEMATIC REVIEW [MESH TERMS]  AND 

EXTRACTION [MESH TERMS]. As publicações até 15 de 

outubro de 2019 foram incluídas.  

Os critérios de elegibilidade foram aplicados aos 

estudos encontrados, sendo realizado em três fases. Na fase 

1, os títulos foram lidos, e os compatíveis com o tema de 

pesquisa da presente revisão foram selecionados para a fase 

2. Na segunda fase foi desenvolvida a leitura do resumo e as 

exclusões aconteceram de acordo com os critérios de 
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elegibilidade. Na fase 3, a leitura do texto completo foi 

realizada. As referências dos estudos incluídos foram 

avaliadas para identificação de pesquisas relevantes. Para os 

estudos classificados como não elegíveis foram registrados a 

parte com suas referentes razões de exclusão por estarem fora 

do tema. 

Uma tabela foi desenvolvida para coleta das 

informações extraídas dos estudos selecionados, para 

preenche-la os intens observados foram a identificação do 

estudo (autor, ano, país e tipo de publicação); tamanho da 

amostra; critérios avaliados no pós operatório; efeitos 

benéficos no uso das L-PRF; as análises estatísticas e 

conclusões.  

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Seleção dos estudos 

Esta revisão literária foi realizada em três bancos de 

dados eletrônicos, em outubro de 2019. Na fase 1, foram 

identificados 15 registros e, após a remoção dos duplicados, 

um total de 14 seguiram para a análise de títulos e resumos. 

Posteriormente, apenas 6 estudos foram elegíveis para a 

análise de texto completo, sendo 1 estudo excluído por não ser 

encontrado em arquivo de texto completo. Para verificar 

prováveis artigos ausentes durante a estratégia de busca 

principal, as referências dos registros incluídos foram 

avaliadas com atenção. Por fim, 5 artigos seguiram para 

análise dos resultados. O processo de busca, identificação, 

inclusão e exclusão dos artigos está exposto na Figura 1. 
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Figura 1. Fluxograma do processo de busca e seleção dos 

artigos. 
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Características dos estudos  

 Os estudos selecionados foram realizados no Brasil em 

2017, no Egito em 2017, no Brasil em 2018, China em 2019 e 

China em 2019. Os pontos avaliados no pós operatório foram: 

osteite alveolar, quantidade de inchaço facial, cicatrização 

óssea após cirurgia dos terceiros molares inferiores, dor, 

trismo, profundidade da bolsa periodontal, preenchimento 

ósseo, cicatrização de tecidos moles.  

Quanto aos efeitos benéficos relatados no uso da L-

PRF, Canellas et al. (2017) cita redução da dor e da osteite 

alveolar após cirurgia;  Al-hamed et al. (2017) angiogênese, 

imunidade e cicatrização de feridas; Canellas et al. (2018) 

regeneração óssea em cirurgia de terceiros molares com 

diminuição na prevalência de osteite alveolar; Pan et al. (2019) 

maior porcentagem de preenchimento ósseo e; Xiang et al. 

(2019) alívio significativo da dor e do inchaço e redução da 

incidência de osteite alveolar após a extração de um terceiro 

molar inferior impactado. 

 A avaliação da dor pós operatória foi realizada através 

de Escala Visual Analógica (EVA) e escore de dor (CANELLAS 

et al., 2017). Já nos trabalhos avaliados por Al-Hamed et al. 

(2017) diferentes métodos de mensuração da dor foram 

utilizados em diferentes intervalos de tempo, não sendo 

detalhados quais. Para avaliação do edema facial foi 

utilizado régua flexível e pontos visuais marcado na face para 

medir o edema. Também foi utilizado o método descrito por 

Pasqualini (CANELLAS et al., 2017).  

A cicatrização óssea foi avaliada por meio de 

radiográfias (densidade óssea, lâmina dura e padrão 

trabecular, fractal análise e o valor médio por medições do 
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osso) e cintilografia com valores médios de tecnécio 99m 

difosfonato de metileno (99mTc MDP) (CANELLAS et al., 

2017). Já a densidade óssea foi medida, nos estudos avaliados 

por Pan et al. (2019), por tomografia microcomputada, 

tomografia computadorizada dental, radiografias periapicais e 

avaliação histológica. 

Quanto ao trismus, dois artigos avaliaram a abertura 

bucal pós-operatória utilizando um divisor e uma escala; e 

outro artigo dependia de uma escala descrita por Ustün e 

colaboradores (AL-HAMED et al., 2017). 

 

Tabela 1. Sumário das principais características dos estudos 

elegíveis para análise qualitativa. 
Autor e 

ano 

País Amostra 

(n) 

Avaliação do pós 

operatório 

Efeitos benéficos 

no uso da L-PRF  

 

Canellas 

et al., 

2017 

 

 

 

 

 

 

Al-Hamed 

et al., 

2017 

 

 

 

 

 

Canellas 

et al., 

2018 

 

Brasil 

 

 

 

 

 

 

 

 

Egito 

 

 

 

 

 

 

 

Brasil 

 

 

  

485 

extrações 

(243 teste, 

242 

controle).  

 

 

 

 

335 

extrações 

(168 teste 

e 167 

controles). 

 

 

 

226 

extrações 

(113 

 

Osteite alveolar, 

quantidade de 

inchaço facial e 

cicatrização óssea 

após 

cirurgia dos terceiros 

molares inferiores. 

 

Dor, trismo, inchaço, 

profundidade da 

bolsa periodontal, 

cicatrização de 

tecidos moles e 

incidência de osteite 

localizada. 

 

 

Dor, inchaço e 

cicatrização óssea. 

 

 

Redução da dor e 

osteite alveolar 

após cirurgia. 

 

 

 

 

 

 

Angiogênese, 

imunidade e 

cicatrização de 

feridas. 

 

 

 

 

Regeneração 

óssea. Diminuição 

na prevalência de 
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Pan et al., 

2019 

 

 

 

 

 

 

Xiang et 

al., 2019 

 

 

 

 

 

China 

 

 

 

 

 

 

 

China 

testes, 113 

con- 

controle). 

 

 

279 

extrações 

(140 

testes, 139 

controles). 

 

 

        _ 

 

 

 

 

 

Osteite alveolar, 

mudanças de altura 

óssea na mesial e 

distal e 

preenchimento 

ósseo. 

 

 

Dor pós-operatória, 

inchaço, trismo, 

atividade 

osteoblástica e 

cicatrização de 

tecidos moles, 

e a incidência de 

osteíte alveolar. 

osteite alveolar em 

cirurgia de terceiros 

molares. 

 

 

Maior 

porcentagem de 

preenchimento 

ósseo. 

 

 

 

 

Alívio significativo 

da dor e inchaço;  

redução da 

incidência de 

osteite alveolar 

após a extração de 

terceiro molar 

inferior impactado. 

A literatura atual dispõe de uma variedade de estudos 

sobre o uso da L-PRF após extrações dentárias. Em 

contrapartida, a maioria desses estudos não mostram uma 

avaliação uniformizada dos fatores avaliados (XIANG et al., 

2019). Essa revisão buscou analisar na literatura estudos 

sistemáticos que trouxessem resultados sobre o uso da L-PRF  

no âmbito odontológico após extrações dentárias.  

Quanto a preparação da PRF, os estudos que 

disponibilizaram essa informação, relataram em sua maioria o 

uso do Protocolo de Choukroun: centrifugação de 

aproximadamente 400g, sem agentes anticoagulantes ou 

gelificantes para formação do coágulo de fibrina (CANELLAS 

et al., 2017; AL-HAMED et al., 2017). Com exceção de um 

estudo anasilado por Al-Hamed et al. (2017). 
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Dor pós operatória 

A maioria dos estudos mostraram diferença 

estatisticamente significativa da dor entre o grupo da PRF e o 

grupo controle durante a primeira semana de pós-operatório. 

(CANELLAS et al., 2017; AL-HAMED et al., 2017; CANELLAS 

et al., 2018).  

Comparado os estudos de Al-Hamed et al. e Canellas et 

al., foi encontrado que a aplicação local de PRF, durante a 

extração do terceiro molar inferior, aumentou 

significativamente o alíviou da dor no terceiro dia de pós-

operatório e inchaço no primeiro dia de pós-operatório avaliado 

por meta-análise, enquanto os estudos anteriores não 

realizaram uma avaliação quantitativa da síntese dos dados 

devido aos dados disponíveis serem limitados (XIANG et al., 

2019). 

Em contrapartida, outros estudos avaliados por Xiang et 

al. (2019) e incluídos na metanálise, foi observada diferença 

significativa na dor pós-operatória no terceiro dia; no entanto, 

nenhuma diferença significativa foi observada no primeiro. 

Estando de acordo com pelo menos um estudo observado por 

Al-Hamed et al. (2017), no qual não mostrou diferença 

significativa da dor encontrada no primeiro, terceiro e sétimo 

dia de pós-operatório. 

 

Osteíte alveolar 

Na análise quantitativa o uso de PRF mostra um efeito 

significativo a favor da redução da osteite alveolar, destacando 

diminuição na prevalência da osteite (CANELLAS et al., 2017; 

AL-HAMED et al., 2017; CANELLAS et al., 2018; XIANG et al., 

2019). 
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Já nos resultados expostos por Pan et al. (2019) para a 

incidência de osteite alveolar e alterações distais da altura 

óssea mostraram melhor resultados para o grupo PRF, mas as 

diferenças não foram significativas. No entanto, essa análise 

foi conduzida com base em apenas 2 artigos, não podendo ser 

generalizados os resultados. 

Um dos mais importantes fatores etiológicos da osteite 

alveolar é uma aumento local da atividade fibrinolítica e 

consequentemente degeneração do coágulo sanguíneo. 

Detalhes específicos da arquitetura da PRF explica a rigidez 

estrutural da rede de fibrina, produzida por lenta polimerização 

da matriz. A fibrina do coágulo é muito forte e, 

consequentemente, menos suscetível à ação fibrinolítica local 

e degradação do coágulo. Esses conceitos podem ajudar para 

explicar a baixa prevalência de osteite alveolar com uso de 

PRF após extração (CANELLAS et al., 2017). 

 

Edema facial  

No que diz respeito a avaliação do edema facial, 

mostrou um efeito benéfico da PRF na redução do edema após 

cirurgia do terceiro molar inferior (CANELLAS et al., 2017). Um 

estudo avaliou o inchaço no primeiro dia pós-operatório, 

enquanto outro avaliou no primeiro, segundo, terceiro e sétimo 

dias de pós-operatório. No primeiro estudo houve redução 

significativa no edema pós-operatório no primeiro dia e no 

outro, houve benefício apenas no segundo (AL-HAMED et al., 

2017). 

Nos seis artigos avaliados por Canellas et al. (2018) três 

mostraram um efeito favorável da PRF (p<0,05) para reduzir o 

edema. Já na metanálise para avaliar inchaço após 1, 2 e 3 
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dias apresentou baixa heterogeneidade entre os estudos, e 

apenas um efeito benéfico geral da PRF no inchaço facial após 

3 dias foi observado. 

 

Cicatrização óssea 

Várias técnicas cirúrgicas têm sido tentadas para 

preservar o osso alveolar após a extração dentária 

(HOROWITZ et al., 2014). As PRFs foram utilizadas para 

preservação da crista alveolar, melhorar a cicatrização de 

tecidos moles e duros (CORNING, et al., 2019).  

Contudo, não houve diferença significativa entre o uso 

da PRF e o grupo controle em cirurgia de terceiros molares 

inferiores. Foi realizada metanálise utilizando os dados dos 

estudos analisados e não mostraram benefício na aplicação da 

PRF para regeneração óssea em 1 mês de pós-operatório. 

Vale ressaltar que os tipos de métodos utilizados e o momento 

dos resultados diferiram significativamente entre os estudos 

(CANELLAS et al., 2017; CANELLAS et al., 2018).  

 Contrário aos resultados encontrados por Pan et al. 

(2019), nos quais obtiveram melhoria significante na 

regeneração óssea após a extração do terceiro molar. Porém, 

devido a alta heterogeneidade metodológica, não foi possível 

realizar uma metanálise para esses estudos, na qual como 

resultado, a essa pesquisa não pode provar a eficácia do PRF 

em melhorar a preservação óssea, como declarado em 

análises anteriores (PAN et al., 2019). 

 Com relação a densidade óssea, Pan et al. (2019) 

estudos compararam o densidade óssea por tomografia 

microcomputada, mostrando que não houve diferença 
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estatisticamente significativa entre o grupo PRF e o grupo 

controle. 

Cinco estudos avaliaram a eficácia da PRF na 

preservação das dimensões horizontais, três utilizaram a PRF 

como o único material de enxerto. Em comparação com o 

grupo que não utilizou a PRF, 2 dos 3 estudos relataram que o 

grupo PRF mostrou uma reabsorção horizontal 

significativamente menor. Os resultados mostraram que o PRF 

combinado com o DFDBA preservou a largura da crista melhor 

que apenas o DFDBA (PAN et al., 2019). 

Os estudos que compararam o uso do PRF combinado 

com o DFDBA e apenas com o DFDBA por avaliação clínica 

não encontraram diferença significativa na redução das 

dimensões da crista vertical. Não foram observadas diferenças 

significativas na mudança da altura vertical lingual entre o 

grupo PRF e o grupo controle. No entanto, para o aspecto 

bucal, a mudança vertical de altura foram significativamente 

diferentes. Essas diferenças impossibilitaram a realização de 

uma metanálise para a alteração da dimensão da crista vertical 

(PAN et al., 2019). 

A análise histológica foi realizada em apenas um estudo. 

As amostras da biópsia óssea foram colhidas no sexto dia de 

pós-operatório e corada com hematoxilina e eosina. O grupo 

PRF apresentou maior porcentagem e qualidade da formação 

óssea em comparação com o grupo b-TCP-C1. Além disso, no 

grupo PRF as trabéculas ósseas foram bem formadas com 

espaço medular suficiente que foi preenchido com tecido 

adiposo e sem sinais de infiltrado inflamatório (PAN et al., 

2019). 
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Para atividade osteoblástica o resultado foi relatado em 

dois estudos que compararam PRF com os tratamentos de 

controle. Nenhuma heterogeneidade significativa foi 

encontrado entre os estudos avaliados. Além disso, nenhuma 

diferença significativa foi observado na atividade osteoblástica 

entre os dois grupos (XIANG et al., 2019). 

Um possível fator de conflito para as avaliações é a 

indicação para extração dentária, que pode ter grande 

influência no processo de cicatrização da cavidade alveolar. Os 

estudos podem não explicar os motivos da extração dentária 

ou não excluir pacientes com doença periapical ou periodontal, 

fator esse que influencia diretamente na cicatrização, tendendo 

esse processo a ocorrer mais lentamente. Além disso, embora 

a cicatrização das cavidades de extração geralmente sigam um 

cenário específico, a posição do dente e a técnica de extração 

também afetam o processo de cicatrização (BASTAMI e 

KHOJASTEH, 2016). 

A análise da histomorfometria mostrou que a formação 

óssea em cavidades saudáveis excedia 50% do tecido total 

após 8 semanas, enquanto as tomadas em tecidos doentes 

necessitaram de aproximadamente 16 semanas para alcançar 

o mesmo resultado (MORASCHINI e BARBOZA., 2015). 

Outro fator a ser levado em conta é que o hábito de 

fumar também afeta a cicatrização de alvéolos, devendo ser 

considerado. Mesmo que ainda não esteja totalmente 

esclarecido, o tabagismo está associado ao atraso da 

cicatrização da ferida. Os fumantes tiveram uma redução 

significativa na largura alveolar e na densidade óssea na 

extração em comparação com os não-fumantes (KOTSAKIS et 

al., 2015). Mesmo o consumo leve de cigarro pode resultar em 
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aumento desproporcional do efeito deletério na cicatrização do 

tecido periodontal (VIGNOLETTI et al., 2014). Portanto, a 

inclusão de fumantes é inadequado em estudos subsequentes 

e isso deve ser levado em consideração. 

Os métodos utilizados para avaliar as variáveis devem 

ser padronizados para estudos futuros. A falta de padronização 

é uma questão complicada pois muitos fatores podem 

influenciar e limitar os resultados dos ensaios. Sugere-se que 

estudos clínicos futuros sejam projetados com mais rigor para 

evitar possíveis fatores que afetam a cicatrização.  

 

Trismo 

Foi observado melhora significativa na abertura bucal no 

primeiro pós-operatório com aplicação de PRF. Porém, não foi 

observada diferença no trismo no primeiro dia (XIANG et al., 

2019) e um estudo apresentou diferenças insignificantes na 

abertura da boca no segundo, terceiro e sétimo dia de pós-

operatório (AL-HAMED et al., 2017). 

 

Profundidade da bolsa periodontal 

Dois estudos avaliaram a profundidade da bolsa 

periodontal na distal do segundo molar, utilizando diferentes 

escalas de medida e relataram resultados inconsistentes, sem 

diferença significativa (AL-HAMED et al., 2017). 

 

Cicatrização de tecido mole 

Dois estudos registraram a cicatrização de tecidos 

moles. Em um estudo, a cicatrização foi avaliada nas primeiras 

4 semanas após cirurgia e a cicatrização precoce do tecido 

mole aparentou ser melhor no grupo PRF. No entanto, a 
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diferença não foi significativa (p>0,05) (PAN et al., 2019; 

XIANG et l., 2019). 

Diferentemente, o outro estudo usou um índice de 

cicatrização modificado que incluiu sangramento, cor do 

tecido, supuração e consistência do tecido cicatrizado nos dias 

3 e 7 após a extração dentária, os dados clínicos mostraram 

que o índice de cicatrização foi estatisticamente diferente entre 

o PRF e o grupo controle. Os resultados de estudos de 2009 e 

2012 mostraram que, em comparação com a cicatrização 

natural, o uso da PRF não apenas melhora o processo de 

cicatrização, como também resulta em uma preservação mais 

significativa da gengiva queratinizada após cirurgias de tecidos 

moles em tratamento de recessão gengival. (PAN et al., 2019). 

Os resultados mostraram uma redução na dor, inchaço, 

e osteite alveolar na primeira semana após a cirurgia quando 

utilizada a PRF. Apesar desses resultados serem promissores, 

alguns são necessário cuidado para evitar erros de 

interpretação da evidência (CANELLAS et al., 2017).  

As análises qualitativas de dor pós operatória, 

cicatrização de tecidos moles, preservação das dimensões 

horizontal e vertical da crista e a formação óssea geralmente 

mostrou achados positivos para os grupos controle, mas nem 

sempre atingiram significado. Visto que, os resultados às vezes 

são provenientes de relatórios limitados (CANELLAS et al., 

2017). Estudo de diferente tipos, escalas de medida, intervalos 

de tempo e protocolos cirúrgicos são possíveis explicações 

para a heterogeneidade. Além disso, as revisões analisadas 

apresentaram algumas limitações como o número de estudos 

com pequena análise dos parâmetros; heterogeneidade 

exibida nos métodos avaliativos; tempo de acompanhamento 
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que variou consideravelmente entre os estudos (XIANG et al., 

2019). 

A heterogeneidade é um potencial problema para 

interpretação dos resultados de metanálises, a qual foi 

detectada enquanto analises de alguns fatores eram 

realizadas. Consequentemente, como alguns métodos de 

observação das variáveis nos ensaios descritos não eram 

uniformes, alguns dos os dados só conseguiram ser analisados 

qualitativamente (PAN et al., 2019). 

Dada a conveniência, baixo custo, invasividade 

reduzida e potencial valor da PRF, deve-se considerar o seu 

uso nos locais pós-extração e ser realizado um maior 

aprofundamento em estudos sobre os seus benefícios. Além 

de melhorar os projetos e relatórios dos estudos, objetivando 

aumentar a confiabilidade dos resultados e conclusões (PAN 

et al., 2019). 

Desse modo, para uma acurada comparação entre os 

levantamentos dos resultados é indispensável a utilização de 

métodos adequados e uma padronização nos meios de 

avaliação. Tendo em vista os aspectos observados, sugere-se 

que novos estudos devem ser realizados, afim de fortalecer as 

evidências científicas sobre o uso da PRF após extrações 

dentárias. 

 

CONCLUSÕES  

 

Em conclusão, apesar das limitações dos estudos, 

observou-se que a PRF reduz apenas algumas das 

complicações pós-operatórias, mas não as impedem. O uso 

das PRF após extração pode desempenhar papel positivo na 
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redução da dor pós-operatória, do inchaço e reduzindo o risco 

de incidência de osteite alveolar.  

Novos estudos devem ser desenvolvidos com maior 

número de dados e métodos de medição padronizados para 

avaliar o papel exato da PRF no âmbito odontológico. Deve 

existir um aprimoramento para fornecer evidências mais fortes 

para aplicação clínica e a padronização avaliativa para 

confiabilidade e comparabilidade. 
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RESUMO: A pele representa o maior órgão em área de 
superfície e peso. Muitas pessoas se preocupam com a imagem 
e acabam demandando muito tempo procurando tratamentos 
estéticos para se ter uma aparência cada vez mais jovial. Com 
o avançar do tempo, a pele perde a elasticidade, as fibras de 
colágeno e elastina se enfraquecem. O rejuvenescimento facial 
evoluiu da simples atenuação de rugas e estiramento cirúrgico 
para um enfoque de volumerização e harmonização 
empregando materiais preenchedores. Sem o uso de material 
preenchedor e com efeito mais duradouro surge a Subcisão. É 
um procedimento feito em consultório, empregado para corrigir 
alterações do relevo da pele como rugas estáticas e profundas 
utilizando-se agulhas que rompem os septos fibrosos que se 
localizam no tecido celular subcutâneo.  Esta ruptura promove 
uma resposta inflamatória culminando na produção de 
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colágeno. Esse trabalho teve como objetivo associar de forma 
inédita, a Técnica de Subcisão em sulco nasolabial bilateral e a 
Luz Emitida por Diodo (LED) na atenuação de rugas estáticas, 
bem como a demonstração física do mecanismo de ação do 
LED. Foi instituído um protocolo de subcisão com agulha estéril 
de 18 G, introduzida transdermicamente, no sulco nasolabial. 
No intuito de evitar a formação de intercorrências e auxiliar na 
formação do colágeno foi empregado o LED Vermelho. O 
conhecimento anatômico aliados a técnica empregada, foram 
fundamentais para a obtenção de resultados expressivos na 
conduta de rugas estáticas sobretudo na profundidade do sulco 
nasolabial. 
Palavras-chave: Pele. Sulco Nasolabial. Fototerapia. 
 

INTRODUÇÃO 

A pele consiste em uma reunião de diferentes tecidos 

que se organizam para executar funções específicas. 

Corresponde ao maior órgão do corpo em área e em peso. 

Cobrindo no adulto uma área de aproximadamente dois metros 

quadrados, pesando de 4,5 a 5 kg, o que representa 16 % do 

peso corporal (TORTORA, DERRICKSON, 2017). 

  Estruturalmente é composta por duas camadas 

principais: a Epiderme, camada celular superficial, é um tecido 

epitelial estratificado queratinizado e constituída por quatro 

tipos principais de células:  Queratinócitos (cerca de 90%), as 

quais produzem queratina que é uma proteína resistente e 

fibrosa, a qual protege a pele e tecidos subjacentes do calor, 

microrganismos e agentes químicos, o  Sistema Melânico, o 

qual produz melanina, que contribui para fornecer a cor da pele 

e absorvendo a luz ultravioleta, reduzindo seus efeitos danosos, 

Células de Langerhans, com função imunológica, que se forma 

contra agentes antimicrobianos que invadem a pele e são 

facilmente danificados pela luz ultravioleta e por último as 
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Células de Merkel, as quais se integram ao sistema nervoso; 

células dendríticas indeterminadas que não tem uma função 

definida ainda (AZULAY, 2017;TORTORA, DERRICKSON, 

2017). 

Várias camadas distintas compõem a Epiderme. Na 

maioria das regiões do corpo esta possui 4 estratos ou 

camadas, elencando da seguinte maneira: camadas basal, 

espinhosa, granulosa e córnea. A camada lúcida existe quando 

há uma maior exposição ao atrito, como por exemplo palmas 

das mãos e plantas dos pés. A camada basal algumas vezes é 

denominada de estrato germinativo, indicando seu papel na 

formação de novas células. Por fim a Epiderme não exibe vasos 

sanguíneos ou linfáticos, recebe nutrientes através da Derme 

vascularizada subjacente (TORTORA, DERRICKSON, 2017). 

 A Derme é uma densa camada de fibras colágenas e 

elásticas que se entrelaçam, proporcionando o tônus cutâneo e 

responsável pela resistência e firmeza da pele. As fibras 

elásticas sofrem deterioração com o passar dos anos e não tem 

uma substituição pelo organismo, consequentemente, a pele do 

idoso apresenta rugas e flacidez associada a perda da 

elasticidade (MOORE; DALLEY; AGUR, 2018). Esta ainda 

regula a morfogênese e contribui para a diferenciação 

epidérmica, fundamental para determinação de sua espessura, 

arquitetura, tipo de diferenciação e padrão dos seus anexos 

(AZULAY, 2017).  

O Colágeno, representa a proteína mais abundante do 

organismo, é distribuída abrangentemente pelos tecidos 

conectivos e promove resistência e elasticidade ao mesmo. Há 

diversos tipos de colágeno, porém, têm corriqueiramente três 

cadeias polipeptídicas que se entrelaçam semelhante a uma 

corda, consequentemente, aumenta a resistência da molécula 
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à tração. O Colágeno ao ser secretado para o espaço 

extracelular e receber ação enzimática, forma fibrilas que se 

organizam para a produção de fibras e, por conseguinte, feixes. 

O ser humano apresenta cerca de 28 tipos de colágenos, sendo 

o tipo I correspondente a 80% do colágeno dérmico do adulto 

(AZULAY, 2017). 

 A função de proteção é primordialmente exercida sobre 

agentes externos, ao mesmo tempo, ela se mostra resistente 

aos agentes mecânicos por sua capacidade moldável e elástica 

(fibras colágenas, elásticas e hipoderme). Pela sua relativa 

impermeabilidade à água e aos eletrólitos, a pele mantém o 

equilíbrio hidroeletrolítico. Outros tipos de proteção: físico-

química (manutenção do pH ácido da camada córnea); química 

(manto lipídico com ação antimicrobiana); imunológica 

(AZULAY, 2017). 

A identidade humana é determinada primeiramente pelo 

rosto (estrutura, aparência e expressão facial). As modificações 

ocorridas ao longo do tempo fazem com que o contorno e o 

volume facial sejam perdidos. Essas transformações podem ser 

evidenciadas nos terços da face, porém é mais visível no terço 

médio em virtude de esta exibir mais gordura e devido à flacidez 

da pele e ação da gravidade ela acaba cedendo, já que não há 

mais a sustentação. O terço médio da face corresponde a um 

segmento importantíssimo em relação à beleza e percepção de 

uma face atraente (MAGRI, MAIO, 2016). 

O uso da estética tem sido sinônimo de beleza desde 

tempos mais remotos até os dias atuais. Há séculos há uma 

preocupação constante com a aparência, concatenada ao 

desejo da eterna juventude, sendo avivada recentemente pelos 

padrões de beleza impostos pela mídia, aumentando a procura 
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a cada momento por novos tratamentos e produtos cosméticos 

(SANSONE, MARRER, FIORESE, 2018). 

O Envelhecimento Facial é consequência de inúmeros 

fatores intrínsecos e extrínsecos que interagem entre si, 

conduzindo à perda de volume e reposicionamento da gordura 

facial, bem como remodelamento ósseo. Nas últimas décadas 

houve um grande avanço no intuito em reduzir os sinais de 

envelhecimento (MAGRI, MAIO, 2016).  

No Brasil, o número de procedimentos não cirúrgicos 

apresentou crescimento nos últimos anos devido não apenas 

ao maior número de opções de materiais disponíveis no 

mercado, mas também em virtude da maior quantidade de 

profissionais com habilitação para realizar tais procedimentos 

(PARADA et al, 2016).  

Para uma melhor avaliação da influência das estruturas 

faciais no processo de envelhecimento são fundamentais o 

profundo conhecimento da constituição da epiderme, derme, 

tecido celular subcutâneo, estudo dos limites faciais, osteologia, 

musculatura, vascularização, inervação motora e sensitiva 

facial. A visão mais ampla da anatomia facial contribui para 

aprimorar as técnicas de Harmonização Orofacial. Durante o 

processo de envelhecimento ocorre flacidez da parte medial 

das paredes laterais da cavidade oral(bochechas) provocando 

um acúmulo de gordura nas partes lateral e superior. Essas 

modificações observadas na anatomia resultam em sulcos 

nasolabiais profundos, sulcos múltiplos na bochecha ao sorrir e 

depressão na área submalar (TAMURA, 2010). 

A Harmonização Orofacial (HO) consiste em uma 

especialidade na Odontologia que busca a reabilitação 

funcional e estética do sistema estomatognático e estruturas 
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orofaciais de sua área de atuação (GARBIN, WAKAYAMA, 

SALIBA et al, 2019). 

A odontologia moderna a cada momento tem se 

empenhado com a saúde e bem-estar do paciente como um 

todo. Mais do que tratar alterações em tratamentos dentários 

isolados, busca-se reabilitar indivíduos de maneira que a sua 

face esteja em harmonia com o corpo e mente. Assim, cada vez 

mais indivíduos procuram métodos para melhorar a sua 

estética, sobretudo a facial. As intervenções estéticas cirúrgicas 

estão se tornando muito frequentes, porém alguns optem por 

métodos menos invasivos como é o caso do preenchimento 

facial (PAPAZIAN, CREPALDI et al 2018). 

O desejo pela eterna juventude tem aumentado dia a dia, 

e com isso o uso de Preenchedores Dérmicos. Em virtude de 

serem seguros e minimamente invasivos, podem ser utilizados 

para a recuperação do volume e aprimorando o contorno facial. 

Assim há um número considerável na modalidade injetável, os 

quais podem ser absorvíveis ou não-absorvíveis pelo 

organismo. Destarte os preenchedores absorvíveis são mais 

seguros e mais empregados, como por exemplo, o Ácido 

Hialurônico (AH), um material temporário, o qual concede 

volume, sustentação, hidratação e elasticidade a pele, 

requisitando os sinais de envelhecimento. Os preenchedores 

dérmicos conferem mais vantagens ao paciente, pois seu 

resultado muitas vezes é imediato e a possibilidade de reverter 

o procedimento caso não se espere o efeito desejado. Como 

desvantagem pode-se destacar a inevitabilidade de repetição 

do procedimento para caso de preenchedores absorvíveis, 

além de algumas complicações após sua aplicação 

(SANSONE, MERRER, FIORESE, 2018), tais como mudança 

de pigmentação, reações de hipersensibilidade, formação 
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nodular, oclusão vascular, reação granulomatosa e migração  

do material preenchedor (CHIANG, PIERONE, AL-NIAMI, 

2017).  

Os preenchedores tem como função restaurar o volume 

de áreas restritas, portanto, são adequados para suplantar 

rugas faciais e perda de volume subcutâneo. O padrão ouro 

atualmente é o Ácido Hialurônico (AH), por ser mais 

biocompatível e ter uma permanência maior na pele, sem ser 

definitivo (MAGRI, MAIO, 2016). São relativamente não 

invasivos e de fácil uso, porém, não são totalmente livres de 

complicações secundárias. A principal complicação são as de 

origem vascular e acontecem devido a compressão arterial ou 

a introdução direta do produto na luz da artéria (PALOMAR-

GALLEGO; GÓMEZ-ESQUER; GÓMEZ-SANCHEZ et al, 

2019). 

O termo Subcisão foi descrito pela primeira vez em 1995 

como sendo um recurso de estimular colágeno danificado e 

induzindo a produção de mais colágeno logo abaixo da pele 

Esta técnica baseia-se na ruptura de faixas fibróticas 

desencadeando uma resposta inflamatória, incluindo 

sangramento, o qual culmina com a formação de colágeno 

(ORENTREICH, ORENTREICH, 1995).Efeitos adversos tais 

como edema, hematoma e dor podem ser visualizados no pós-

operatório imediato. Complicações tardias tais como 

hiperpigmentação, nódulos fibróticos poderão ocorrer. Esses 

efeitos adversos poderão ser prevenidos ou facilmente 

gerenciados com a experiência e discernimento profissional 

durante a intervenção. (HEXSEL, MAZZUCO, 1997). 

O uso de fontes luminosas na área da saúde tem sido 

cada vez mais estudadas em virtude de sua efetividade 

comprovada, baixo custo e sem alterações adversas. O 
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funcionamento da tecnologia LED sigla em inglês para Light 

Emitter Diode, consiste no fenômeno da eletroluminescência, 

ou seja, a emissão de luz pela passagem de corrente elétrica 

através de um material semicondutor (CIÊNCIA HOJE, 2019).  

Os LEDs são dispositivos emissores de luz 

monocromática, composto por várias camadas, dopado 

adequadamente, com a finalidade de permitir a emissão de luz 

quando uma tensão ou corrente elétrica for aplicada a essas 

camadas (LIZARELLI, BAGNATO) e não-coerente. A diferença 

fundamental entre a radiação emitida por um Laser e um LED é 

a coerência do feixe (ondas apresentando a mesma amplitude), 

porém essas diferenças ópticas não interferem no efeito 

terapêutico do mesmo, visto que essa coerência é perdida nos 

primeiros estratos da pele. Assim, tanto a Laserterapia quanto 

a terapia com LED podem apresentar efeitos semelhantes 

devido à absorção dos fótons, em comprimentos de onda 

específicos, através de cromóforos teciduais e assim resultar 

em bioestimulação. As indicações para o uso da terapia a LED 

são, até o presente, as mesmas que para a terapia à laser de 

baixa intensidade, ou seja, para o alívio de dores agudas e 

crônicas, acelerar a cicatrização de tecidos biológicos, 

regeneração nervosa, drenagem linfática, inflamação.  

O emprego das luzes de baixa intensidade ou 

fotobioestimulação (ANDERS, LANZAFAME, ARANY, 2015; 

TSAI, HAMBLIN, 2017) é definido como uma forma de terapia 

que emprega uma fonte de radiação não-ionizante no espectro 

visível ou invisível. Representa um processo atérmico, no qual 

cromóforos são sensibilizados pela luz e eventos fotoquímicos 

ocorrem em uma variada escala biológica. Esse processo 

resulta em um tratamento com amplos benefícios, que não se 

resumem apenas no alívio da dor ou inflamação, 
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imunobiomodulação, cicatrização e reparo (ANDERS, 

LANZAFAME, ARANY, 2015; HAMBLIN, 2017). É um 

tratamento em que se empregam comprimentos de onda 

clinicamente testados conduzindo a uma reparação mais rápida 

e alívio da dor. Como as plantas absorvem a luz solar através 

da fotossíntese as células do corpo absorvem a energia das 

luzes LASER/LED a estimular a liberação de componentes 

importantes para o alívio da dor, aumento da circulação local e 

células que participarão no processo de cicatrização. 

Atualmente o termo fotobioestimulação é mais preciso e 

específico quando comparado com terapia com luzes de baixa 

intensidade (TSAI, HAMBLIM, 2017).  

Todas as respostas biológicas são determinadas pela 

absorção de energia por uma molécula fotorreceptora 

denominada de cromóforo ou fotóforo durante a aplicação da 

luz (PASSARELLA, KARU, 2014) e a absorção dos fótons 

convertem a luz em processos biológicos.  

Quando ocorre alguma doença, trauma ou 

envelhecimento, a mitocôndria produz Óxido Nítrico (NO). Esta 

competitividade desloca oxigênio do citocromo c-oxidase 

reduzindo o ATP, que representa um essencial componente 

intracelular e uma molécula extracelular de sinalização, 

causando uma grande produção de Espécies Reativas de 

Oxigênio (EROs) levando a um estresse oxidativo. O estresse 

oxidativo ocorre quando muitos oxidantes excedem a 

capacidade de defesa antioxidante e hoje é bem conhecido por 

promover inflamação e morte celular pela transcrição do fator 

NF-Kβ envolvido em uma série de doenças. A irradiação por 

Luz Emitida por Diodo é uma estratégia eficaz no estresse 

oxidativo, e a luz LED no comprimento de 625 nm promove uma 
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varredura nas Espécies Reativas de Oxigênio e consequente 

ação anti-inflamatória (SUN, KIN. CHO et al, 2018).  

O presente estudo tem por objetivo apresentar um caso 

inédito de tratamento para volumerização facial empregando a 

Técnica de Subcisão e o LED 630nm. 

 

MATERIAL E MÉTODO 

 

Paciente procurou atendimento em curso de Pós-

Graduação em Harmonização Orofacial, queixando-se de 

perda de volume na região do sulco nasolabial. Inicialmente 

foram coletados dados como história médica buscando 

informações sobre quadros hemorrágicos, herpes, doenças 

autoimunes, alergias, gravidez, tendência a queloides, 

tratamentos odontológicos e medicações). Ao exame físico 

investigou-se assimetrias, infecções em zonas adjacentes 

(extra e intra-oral, bem como sinusite ou algum processo 

inflamatório adjacente. Buscou-se ainda informações sobre 

procedimentos estéticos prévios, se houve reação alérgica ou 

intercorrências. Após concluída esta etapa foi assinado o Termo 

de Consentimento Livre e Esclarecido e realizadas fotografias 

prévias ao procedimento.  

Para a realização da Técnica foi feita a antissepsia da 

região empregando Clorexidina Aquosa a 2%, evitando a área 

dos olhos, em seguida bochecho com Clorexidina Oral a 0,12 

%. Em seguida foi aplicada a anestesia infiltrativa com 

Lidocaína a 2% por via intraoral. Após conseguido o efeito 

anestésico, executou-se a subcisão com agulha estéril de 18 G 

(1,20 x 25 mm), conforme observada na Figura 1. A agulha foi 

introduzida transdermicamente no ponto mais distal da ruga e 
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em movimentos laterais alcançando de forma progressiva toda 

a extensão do sulco nasolabial bilateralmente (Figura 2). 

Figura 1: Localização do Sulco Nasolabial, Apresentação da Agulha 

Nokor e demonstração da Técnica. 

 

 
                    Fonte: (PITON-NAPOLI et al, 2018) 

 

 Figura 2: Execução da Subcisão e Indicação do Sentido 

da Agulha durante o Tratamento. 

 
                    Fonte: (PITON-NAPOLI et al, 2018) 

No intuito de evitar a formação de hematomas, edemas, 

dor e auxiliar na formação do colágeno foi aplicado fototerapia 

LED (Bios Therapy II®), no comprimento de onda de 630 nm, 

300 mW de potência, diâmetro de feixe de fibra óptica de 0,7 

cm, com dosimetria de 27 J/cm2, aplicado de forma pontual 

(Figura 3). Empregou-se luvas, campos e gaze estéril durante 

todo o procedimento, bem como se fez uso de uma boa 

iluminação. Após a execução da Técnica, a paciente foi 

orientada a usar fotoproteção, não se expor ao sol, não 
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empregar medicamentos anti-inflamatórios esteroidais e não 

esteroidais ou cremes com substâncias calmantes. 

Figura 3: Apresentação do Led vermelho que foi aplicado 

imediatamente após o procedimento e cinco sessões após. 

 
Fonte: (PITON-NAPOLI et al, 2018) 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

De acordo com Tortora, Derricksson (2017), a pele 

representa o maior órgão em área de superfície e peso. E tão 

importante para a imagem que muitos indivíduos demandam 

muito tempo com o objetivo de se obter uma aparência jovial. 

O envelhecimento é um processo natural, mas que pode 

ser acelerado em virtude de fatores externos como excesso de 

sol, estresse, fumo, e é um processo inerente a todos os seres 

humanos. Com o avançar do tempo a pele perde a elasticidade, 

as fibras de colágeno e elastina responsáveis em manter a 

firmeza e a elasticidade da pele enfraquecem. O caso 

apresentado (Figura 4) corrobora com os estudos de Magri, 

Maio (2016) evidenciando que essas modificações decorrentes 

da idade se manifestam de forma mais frequente no terço médio 

da face, visto que esta apresenta mais gordura e pela ação da 

gravidade diminui sua sustentação.  

Figura 4: Diminuição da gordura em terço médio da face 

e aprofundamento do Sulco Nasolabial. 
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                    Fonte: (PITON-NAPOLI et al, 2018) 

 

O terço médio representa um segmento muito importante 

em relação à beleza e percepção de uma face atraente, de 

modo que muitos procedimentos estéticos são feitos nesta 

região, sobretudo os preenchimentos com AH. Optou-se por 

fazer a Técnica de Subcisão em comum acordo com a paciente 

por ser Tratamento e não um Procedimento. A Subcisão 

consiste em uma Técnica em que traves fibrosas subcutâneas 

são seccionadas com o intuito de liberar a tração exercida por 

estas fibras na pele e após esta ruptura mecânica ocorre uma 

reação inflamatória com a produção de colágeno endógeno. 

Assim, ocorre a formação de um novo tecido conectivo que 

preencherá o local tratado, redistribuindo a gordura e a força de 

tração, com resultados mais duradouros, pois consiste em um 

Tratamento e não um Procedimento como no caso das 

aplicações com AH. 

 Esta Técnica difere das demais apresentadas como o 

preenchimento facial com ácido hialurônico, pois estimula a 

formação de colágeno através de duas maneiras: com o trauma 

exercido pela ação da agulha e com a aplicação do LED 

Vermelho imediatamente a realização da Técnica. No intuito de 

potencializar os efeitos deste procedimento sugere-se a 

associação com o LED vermelho. Este é produzido por uma 

emissão espontânea de luz que atua estimulando o 

metabolismo oxidativo mitocondrial, permitindo a proliferação 

celular e tecidual como também a produção de colágeno, 
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fatores importantes para o processo de reparo, ação anti-

inflamatória e de analgesia em virtude da diminuição dos níveis 

de COX- 2 liberação de β-endorfinas imediatamente após a 

aplicação (SUN, KIN. CHO et al, 2018). 

A Fotobioestimulação empregada em um correto 

comprimento de onda e densidade de potência dissocia NO, 

permitindo o acesso de oxigênio intracelularmente, restaurando 

a síntese de ATP reduzindo desta maneira o estresse oxidativo. 

Assim, uma vez restaurada a função mitocondrial pelas luzes 

LASER/LED melhora o metabolismo celular e os pacientes se 

restabelecem mais rapidamente.  

A figura 5 demonstra o padrão magnético do feixe de luz 

como campo elétrico e magnético. Observar no experimento em 

que a limalha ferro-magnética é colocada sobre um vidro, na 

sequência é aplicada a luz vermelha, durante 90 segundos 

juntamente com a vibração do vidro. Após o tempo decorrido, 

determinou-se o padrão magnético da limalha com a 

aglutinação da limalha. Essa demonstração inédita produzida 

por Pereira,Pereira (2019)  indica que a interação da luz com a 

limalha forma um campo magnético, da mesma forma como 

ocorre a interação da luz com o nosso tecido biológico formado  

por átomos instáveis ou alteração de elétrons. Durante a 

doença, ou no processo de envelhecimento, as moléculas são 

perdidas e aplicação da luz recompõe com produção elétrons a 

ligação átomo-átomo nas camadas de valência, recuperando o 

assim, o tecido alterado. Comprova-se neste Experimento, a 

eficácia da luz no processo de regeneração e cicatrização por 

reparação da eletrosfera ficando em estado fundamental.  

Princípio também importante para a Medicina Ortomolecular e 

Saúde Quântica. 
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Figura 5: Experimento físico demonstrando a efetividade 

do LED Vermelho Bios Therapy II®. 

 

 
                    Fonte: (PEREIRA, PEREIRA, 2019) 

 

Representa uma Técnica mais barata, visto que não 

emprega nenhum tipo de material preenchedor. Podendo se 

estender como benefícios da Subcisão as mesmas 

propriedades descritas por Sansone, Merrer, Fiorese (2018) de 

volume, sustentação, hidratação e elasticidade pertencentes ao 

Preenchimento com Ácido Hialurônico. As aplicações com AH 

podem provocar alteração na pigmentação da pele, reações de 

hipersensibilidade, formação nodular, oclusão vascular, reação 

granulomatosa e migração de material preenchedor (CHIANG, 

PIERONE, AL-NIAMI, 2017) e de acordo com Palomar-Gallego; 

GÓMEZ-ESQUER; GÓMEZ-SANCHEZ el al,(2019) as 

principais complicações são as de origem vascular e ocorrem 

devido a compressão arterial ou a introdução direta do produto 

na luz arterial, fato que não ocorre na Subincisão. 

Destaca-se ainda, a perfeita biossegurança com o uso 

de luvas, campos e gazes estéreis, bem como uso de 

clorexidina aquosa para a remoção de sujidades e maquiagem, 

evitando a área periocular e consequentemente ceratite. O 

bochecho com clorexidina ou água ozonizada é fundamental 

para diminuir a virulência da microbiota oral. 
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  A Subincisão quando comparada a procedimentos 

estéticos como: microagulhamento, preenchimentos, exibem 

um número mínimo de intercorrências e corroborando com os 

relatos de Hexsel, Mazzuco (1997) podem ser facilmente 

gerenciados com a experiência e discernimento profissional 

durante a intervenção. Observa-se na figura 6 a paciente uma 

semana após a execução do Tratamento, livre de qualquer 

hematoma, edema ou dor e com diminuição considerável do 

aprofundamento do sulco nasolabial. É fundamental a aplicação 

do LED Vermelho logo após a realização da Técnica, bem como 

mais cinco sessões posteriores para estimular o colágeno e 

preencher a tunelização formada. Caso ocorra edema e 

hematoma, estes poderão ser prontamente controlados com o 

emprego do LED Vermelho, devido a sua ação analgésica e 

antiedematosa, conforme mecanismos já abordados 

previamente.  

Figura 6: Observar o terço médio da face e 

preenchimento gradual do Sulco Nasolabial. 

 

 
Fonte: (PITON-NAPOLI et al, 2018) 

 

Muitos profissionais se dizem habilitados para trabalhar 

com Harmonização Orofacial, no entanto concordamos com 

Tamuco (2010) em que uma visão ampla da Anatomia Facial 

contribui para a aprimorar as Técnicas de Harmonização 

Orofacial. O conhecimento detalhado dos Sistemas 
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Tegumentar e Estomatognático são imprescindíveis para 

qualquer profissional que se destinar a esta área, sobretudo no 

âmbito de evitar e controlar intercorrências. 

Assim, reforçando o princípio de Cavalcanti, Azevedo, 

Mathias, (2017) de que o olhar da profissão foi ampliado 

integrando-se com outras áreas da saúde, aumentando a ação 

da odontologia. Dessa maneira novos horizontes encontram-se 

disponíveis e capazes de fornecer mais ferramentas na 

valorização da estética facial, sem deixar de apreciar a face 

protagonizando o sorriso, como também a implementação dos 

procedimentos estéticos relativamente novos. É compreensível 

que toda esta revolução promova dúvidas, porém a consciência 

de primordialidade do domínio, estudo e apropriação do 

assunto, são imprescindíveis para que essas Técnicas sejam 

utilizadas em sua plenitude e forneçam resultados confiáveis. A 

ciência encontra-se em constante movimento e a odontologia 

deve seguir o mesmo curso. Ir além do sorriso não significa ir 

atrás de modismos; e sim seguir rumo da evidência, da 

comprovação da eficácia, ética e sucesso. 

 

CONCLUSÕES 

 

De acordo com o caso apresentado e experimento realizado 

pode-se inferir que: 

A Subcisão é uma modalidade efetiva para o preenchimento de 

rugas estáticas e seu efeito pode ser otimizado empregando-se 

o LED Vermelho; 

• O LED Vermelho reorganiza atômica e molecularmente 

todos os tecidos, sobretudo o conectivo; 
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• O conhecimento anatômico é fundamental para a 

execução das Técnicas na Harmonização Orofacial e 

gerenciamento de intercorrências. 
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RESUMO: A síndrome da Ardência Bucal (SAB) é uma 
condição de dor crônica de causa multifatorial, descrita como 
uma sensação de ardência de inúmeros sítios da cavidade oral, 
principalmente nas regiões de assoalho, 2/3 anteriores da 
língua, lábios e gengiva. Essa sensação persiste por cerca de 
2 horas por dia, durante um período superior a 3 meses. Ela 
apresenta uma predileção pelo sexo feminino, entre a quinta e 
a sexta década de vida, podendo ser desencadeada por 
alterações neurológicas e psicológicas. A SAB também possui 
várias opções de tratamento, muitas delas com a utilização de 
fármacos, entretanto, essa modalidade terapêutica pode 
provocar efeitos colaterais nos pacientes, como xerostomia, 
aumento da sensação de ardência e sonolência. Nesse 
contexto, a Terapia com Laser de Baixa Intensidade (TLBI), 
surge como uma opção de tratamento menos invasiva e com 
efeitos colaterais praticamente nulos. Diante disso, este estudo 
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objetivou uma revisão de literatura sobre os efeitos da TLBI 
frente à SAB. Para tanto, realizou-se uma busca de artigos 
científicos indexados nas bases de dados: PubMed, Scielo, 
Lilacs e BVS, durante o período de 2015 a 2019, em língua 
inglesa. Os resultados revelaram que a TLBI demonstrou ser 
uma alternativa eficaz e bastante promissora no tratamento da 
SAB, minimizando os sintomas e dando uma melhor qualidade 
de vida para esses pacientes.  
Palavras-chave: Síndrome da Ardência Bucal. Laserterapia. 
Bioestimulação.  
 

INTRODUÇÃO 

 

 De acordo com a International Headache Society (IHS), 

a Síndrome da Ardência Bucal (SAB) é caracterizada por uma 

sensação de queimação intraoral e disestésica, reportada 

diariamente por mais de duas horas ao dia, durante um período 

acima de três meses, sem nenhuma alteração médica ou 

dentária evidente que possa vir a justificar essa sintomatologia 

(AL- MAWERI et al., 2017; ARDUÍNO et al., 2016; DE PEDRO 

et al., 2019). 

 Antes de receber esse nome, a Síndrome da Ardência 

Bucal foi definida por Butlin e Oppenheim como uma 

glossodínia, sendo posteriormente chamada de glossopirose, 

disestesia oral, língua dolorosa, estomatodínia e 

estomatopirose (CARVALHO et al., 2017).  

 Essa condição crônica demonstra uma clara 

predisposição, tanto em relação ao sexo, como a idade, 

afetando predominantemente mulheres (cerca de 2,5 a 7 vezes 

mais comum nesse grupo) entre a quinta e a sétima década de 

vida, durante os períodos pré e pós menopausa (AL- MAWERI 
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et al., 2017; VALENZUELA e LOPEZ-JORNET, 2017; SIKORA 

et al., 2018).  

 Para Spanemberg et al. (2015), apesar de sua alta 

prevalência nesse grupo de risco, sua etiologia ainda é pouco 

conhecida. Acredita-se que as causas da SAB são 

multifatoriais, podendo ser: hormonais e pode ainda sofrer a 

interferência de alterações psicológicas, como estresse, 

ansiedade e depressão.  

 No que concerne aos fatores psicológicos, estudos 

sugerem que isso possa causar alterações neurodegenerativas 

nas pequenas fibras nervosas da mucosa oral e em áreas do 

cérebro responsáveis pela sensação de dor em forma de 

queimação, disgeusia e xerostomia (BARBOSA et al., 2018). 

 Pesquisas por meio de biópsias superficiais da região 

anterior da língua foram realizadas a fim de se quantificar a 

densidade epitelial das fibras nervosas. Os pacientes 

portadores de SAB apresentaram uma diminuição nessa 

densidade, assim como mudanças morfológicas que causavam 

degeneração dos axônios (SPANEMBERG et al., 2015). 

 Além disso, inúmeros outros fatores, locais e sistêmicos, 

que incluem: hábitos parafuncionais, próteses mal adaptadas, 

xerostomia, alterações no paladar, bem como reações alérgicas 

e infecções. Recentemente, estudos demonstraram a 

possibilidade de haver uma contribuição de mecanismos 

neuropáticos em sua fisiopatologia, interferindo em diferentes 

níveis no Sistema Nervoso Central (SNC) (SPANEMBERG et 

al., 2015; BARDELLINI et al., 2019). 

 Esse gravo também pode vir a ser proveniente de lesões 

orais como: líquen plano, pênfigo vulgar, e candidíase. Ou 

ainda, decorrer em virtude de algumas outras desordens 
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sistêmicas, tais como deficiências nutricionais, refluxo 

gastroesofágico, uso de medicamentos e diabetes mellitus 

(BARBOSA et al., 2018; RITCHIE e KRAMER, 2018). 

 Os indivíduos que sofrem com a Síndrome da Ardência 

Bucal, a depender de seu quadro clínico geral, apresentam uma 

sintomatologia em graus variados de dor e intensidade. E essa 

variância está relacionada principalmente aos fatores 

psicológicos. Sua etiologia multifatorial justifica, em parte, a 

dificuldade de se diagnosticar tal condição, dada a subjetividade 

de cada paciente. Portanto, é necessário que se faça uma 

anamnese criteriosa, analisando minunciosamente a história 

médica pregressa do paciente para estabelecer tanto o 

diagnóstico, como a melhor alternativa terapêutica para o caso 

em questão (SANTOS et al., 2015; SPANEMBERG et al., 

2019). 

 Apesar da subjetividade na descrição dos sintomas, os 

pacientes costumam relatar sensação de boca seca e 

alterações gustatórias, como gosto amargo ou metálico. A piora 

dos sintomas pode aumentar ao longo do dia. As regiões mais 

afetadas são os dois terços anteriores da língua, podendo afetar 

também os lábios, gengiva, palato duro, mucosa jugal e 

assoalho (ARBABI-KALATI, BAKHSHANI e RASTI, 2015; 

SPANEMBERG et al., 2019).  

 Tendo em vista a sua etiologia multicausal, o tratamento 

da SAB é bastante abrangente e não há uma terapia específica, 

sendo assim, a melhora da dor e dos sintomas é determinada a 

partir da eliminação de seus fatores etiológicos, sejam eles 

locais, sistêmicos ou psicológicos. Ainda assim, as propostas 

de tratamento ainda são empíricas e giram em torno do controle 

da dor através de prescrição medicamentosa, como 
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antidepressivos, benzodiazepínicos, antiepilépticos e 

gabapentina. O uso da capsaicina também é tido como uma 

forma de diminuir os sintomas, nesse caso, de forma tópica.  

(SUGAYA et al., 2016; BARDELLINI et al., 2019).   

 Outra terapia de eleição para o tratamento da SAB é o 

uso do ácido alfa-lipóico (ALA). Ele é um antioxidante capaz de 

remover radicais livres e de induzir a reparação nervosa através 

da produção de fatores de crescimento tecidual, por essa razão 

pode atuar nos fatores neurológicos responsáveis por 

desencadear a sensação de dor, ardência e disgeusia 

características dessa síndrome (BARBOSA et al., 2018; 

RITCHIE e KRAMER, 2018).  

 Ademais, a prescrição de vitaminas do complexo B, de 

suplementos nutricionais e conjugado de estrógenos para 

reposição hormonal, têm sido propostos como formas de 

tratamento, porém, ainda não há nenhum protocolo que resulta 

numa cura definitiva dessa condição. Vale salientar que o 

tratamento farmacológico muitas vezes provoca efeitos 

colaterais, como: xerostomia, aumento da sensação de 

ardência e sonolência (AL- MAWERI et al., 2017; CARVALHO, 

et al., 2017). 

 A xerostomia é um sintoma bastante comum da SAB que 

vai ser responsável pela sensação de boca seca relatada pelo 

paciente. Acredita-se que não há alterações quando se trata de 

testes de fluxo salivar estimulado, havendo uma redução na 

quantidade de saliva apenas quando esse fluxo não é 

estimulado. Porém, sua relação com a diminuição da função 

das glândulas salivares e com a SAB ainda é bastante 

controvérsia (BARBOSA et al., 2018).  
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 Nesse sentido, a Terapia com Laser de Baixa 

Intensidade (TLBI), surge como uma alternativa não 

farmacológica capaz de promover analgesia, proliferação 

celular, bioestimulação e reparação tecidual, promovendo 

melhoras significativas no alívio da dor e no desconforto do 

paciente de uma forma geral (VALENZUELA e LOPEZ-

JORNET, 2017).  

 Ainda não se sabe ao certo o correto mecanismo 

bioquímico dessa terapia, porém, acredita-se que o mecanismo 

de ação da bioestimulação promovida pela TLBI se dá a partir 

da interação entre a energia da fonte de luz (laser) com os 

cromóforos, presentes na mitocôndria, que são estruturas 

responsáveis por absorver luz. Essa energia absorvida é 

convertida em energia metabólica e transformada em moeda 

energética (ATP), pela cadeia respiratória. Posteriormente, ela 

será utilizada para promover a transcrição de fatores que vão 

desencadear processos de diferenciação, assim como, a 

proliferação celular (PANDESHWAR et al., 2015; MERIGO et 

al., 2019).  

 Essa modalidade terapêutica tem se mostrado efetiva em 

outros quadros de dor, como dor cervical crônica, osteoartrite, 

Síndrome de Dor Miofascial (SDM) e também de agravos que 

envolvem a cavidade oral, como herpes simples, ulcerações 

aftosas, mucosite e xerostomia. Diferentemente do tratamento 

farmacológico, a Terapia com Laser de Baixa Intensidade não 

induz efeitos adversos, além de ser uma técnica não invasiva. 

Isso corrobora por garantir uma melhor adesão do paciente ao 

tratamento (VALENZUELA e LOPEZ-JORNET, 2017; DE 

PEDRO, 2019).   
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 Os parâmetros que serão responsáveis pelos efeitos 

biológicos da TLBI são: a frequência utilizada, o comprimento 

de onda e a densidade de energia aplicada. Ao longo dos anos, 

comprimentos de onda maiores, entre 800 e 900 nm (espectro 

infravermelho) e potências em torno de 100 mW, tem sido os 

parâmetros mais utilizados em sessões terapêuticas devido à 

sua maior penetração tecidual (PANDESHWAR et al., 2015; 

MERIGO et al., 2019). 

 Apesar disso, há uma quantidade significativa de 

divergências nos estudos, o que dificulta o estabelecimento de 

uma padronização ideal desses parâmetros que possa ser 

utilizado no tratamento da Síndrome da Ardência Bucal como 

um “protocolo ouro”. Diante disso, o objetivo desse capítulo é 

realizar um levantamento bibliográfico acerca da utilização da 

TLBI no tratamento da SAB, destacando as experiências já 

realizadas, a comparação com outros métodos terapêuticos, 

suas vantagens e aplicabilidade clínica. 

 

MATERIAIS E MÉTODO 

 

 O presente capítulo caracteriza-se como uma revisão 

integrativa da literatura, abordando a temática referente ao uso 

da Terapia Com Laser De Baixa Intensidade (TLBI) no 

tratamento da Síndrome da Ardência Bucal (SAB). 

 O levantamento literário realizado nessa revisão foi 

fundamentado na busca por artigos científicos em língua 

inglesa, que tenham sido publicados num recorte de tempo de 

5 anos (entre 2015 e 2019), indexados nas seguintes bases de 

dados: Medical Publications (PubMed), Scientific Electronic 

Library Online (SciELO), Literatura Latino-Americana e do 
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Caribe em Ciências da Saúde (LILACS) e Biblioteca Virtual em 

Saúde (BVS). 

 A ferramenta de pesquisa da própria base de dados foi 

utilizada para a estratégia de busca, a partir dos seguintes 

descritores: “Burning Mouth Syndrome” e “Laser Therapy”. O 

sistema de formulário avançado “AND” para filtragem dos 

artigos foi utilizado. Também foi realizada uma busca nas 

referências dos artigos encontrados a fim de complementar as 

informações relacionadas ao tema.  

 Após uma criteriosa filtragem, feita por meio de leituras 

exploratórias de seus resumos, foram selecionados 20 artigos, 

sendo excluídos da amostra aqueles que não apresentavam 

relevância clínica nem se encaixavam nos critérios de inclusão. 

Foram considerados os seguintes aspectos como elegibilidade 

para inclusão no estudo: artigos escritos em língua inglesa, 

disponibilidade integral do estudo e clareza no detalhamento 

metodológico.  

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO  

 

 Por se tratar de uma doença multifatorial, o manejo de 

pacientes portadores de Síndrome da Ardência Bucal, 

subdivide-se em 3 eixos: estratégias comportamentais, terapias 

sistêmicas e terapias tópicas. A primeira coisa a se fazer é 

determinar a causa associada (local ou sistêmica), ou se ela é 

idiopática. Isso vai auxiliar na decisão do tratamento, para que 

se possa ponderar os riscos e benefícios de cada modalidade 

terapêutica (RITCHIE e KRAMER, 2018). 

Estratégias comportamentais 
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  No que concerne às estratégias comportamentais, 

Matsuoka et al. (2017) denota que problemas psicológicos e 

emocionais são difíceis de serem mudados diretamente, sendo 

assim, a Terapia Cognitiva Comportamental (TCC) surge como 

uma alternativa de manejo para casos de depressão, ansiedade 

e por consequência, de problemas físicos também que estão 

associados à Síndrome Da Ardência Bucal. Suas técnicas 

incluem: biofeedback, que é uma forma de conscientização e 

relaxamento a fim de controlar algumas funções fisiológicas. 

Além disso, inclui o relaxamento, que foca na respiração e no 

relaxamento muscular para aliviar o desconforto. Inclui também 

a exposição e a reestruturação cognitiva, que busca identificar 

e modificar pensamentos relacionados com os problemas 

emocionais. 

 É recomendado que se faça em torno de 12 a 16 sessões 

de Terapia Cognitiva Comportamental para melhora da dor e 

dos demais sintomas da SAB, focando na distração, na 

avaliação de pensamentos automáticos e substituição destes 

por pensamentos mais benéficos (MATSUOKA et al., 2017).  

Entretanto, essas estratégias comportamentais apresentam 

melhores resultados quando associadas a outras modalidades 

terapêuticas, como por exemplo, o uso do ácido alfa-lipóico. Por 

essa razão, é necessário que sejam realizados mais estudos 

para se determinar quais combinações surtem um efeito maior 

para se otimizar o tratamento da SAB (MIZIARA et al., 2015).  

 

 

Terapias sistêmicas 

 As terapias sistêmicas incluem o uso do ácido alfa-lipóico 

(ALA) e de fármacos como: clonazepam, gabapentina e 
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amitriptilina. O clonazepam é um benzodiazepínico que provoca 

efeitos inibitórios no sistema nervoso central, sendo utilizado 

como um agente ansiolítico. Já a amitriptilina faz parte da classe 

dos antidepressivos tricíclicos com propriedades analgésicas 

(MIZIARA et al., 2015; RITCHIE e KRAMER, 2018). 

  Ambos foram objetos de um estudo comparativo por 

Fenelon et al. (2017) a fim de se avaliar seus efeitos na redução 

da dor oral em pacientes com SAB. Nessa pesquisa, o grupo 

submetido ao tratamento com clonazepam administrou 10 gotas 

do medicamento, uma vez ao dia antes de dormir. A mesma 

posologia foi adotada pelo outro grupo, porém utilizando a 

amitriptilina. O tratamento teve uma duração mínima de três 

meses. Os pacientes tratados com clonazepam relataram 

acordar sem sintomas, porém, ao longo do dia a dor ia surgindo 

progressivamente.  

 Apesar disso, houve uma redução significativa dos 

escores na escala visual que avalia a dor desses pacientes. O 

mesmo aconteceu com os pacientes tratados com amitriptilina. 

Assim, os resultados desse estudo demonstram que ambos os 

medicamentos podem ser utilizados para alívio dos sintomas da 

SAB, porém, em virtude das limitações, outros estudos são 

necessários para a confirmação desses achados (FENELON et 

al., 2017). 

 Em seu estudo sistemático sobre o uso do clonazepam 

no tratamento da SAB, Cui et al. (2016) comparou alguns 

ensaios clínicos realizados utilizando tanto o clonazepam de 

forma tópica, quanto sistêmica, realizando uma meta-análise de 

195 pacientes. Os resultados obtidos nessa pesquisa 

mostraram que esse fármaco reduziu a sensação de dor oral a 

curto e longo prazo.  
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 O ácido alfa-lipóico é um antioxidante capaz de induzir o 

reparo nervoso e remover radicais livres das células, e por essa 

razão, alguns estudos clínicos já foram realizados para analisar 

sua eficácia no tratamento da SAB, porém, os resultados ainda 

são discrepantes (RITCHIE e KRAMER, 2018). 

 Tendo-se em vista esses resultados conflitantes, 

Barbosa et al. (2018), realizaram um estudo para avaliar a 

eficácia do ácido alfa-lipóico e da laserterapia no tratamento da 

SAB. Quarenta e quatro pacientes participaram dessa 

pesquisa. Aqueles tratados com laserterapia foram submetidos 

a 4 sessões, uma em cada semana, com os seguintes 

parâmetros: 30 mW de potência, 660 nm de comprimento de 

onda e densidade de energia de 3 J/cm2, cada ponto sendo 

irradiado por 10 segundos. Já a parcela de pacientes 

submetidos ao tratamento com ALA recebeu doses de 200 mg, 

3 vezes ao dia depois das refeições, durante 30 dias. 

 No geral, os dois tipos de tratamento demonstraram que 

ambos são eficientes no tratamento da SAB, entretanto, o ALA 

pode provocar alguns efeitos colaterais como: náuseas, vômitos 

e dor abdominal. Isso não ocorre com a TLBI, nos levando a 

crer que essa modalidade terapêutica seria a de melhor escolha 

(BARBOSA et al., 2018). 

 

 

 

Terapias locais 

 

 Os agentes utilizados em terapias locais são: a 

capsaiscina, o clonazepam e a Terapia com Laser de Baixa 

Intensidade (TLBI). A capsaicina (Capsicum frutescens), é um 
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composto químico derivado da pimenta que atua como 

analgésico controlando a dor neuropática (RITCHIE e 

KRAMER, 2018).  

 Em sua pesquisa comparativa para avaliar os efeitos da 

TLBI, da capsaicina, da homeopatia e do clonazepam tópico, 

Carvalho et al. (2017) observou que apesar de seu efeito 

imediato em 50% de alívio, a capsaicina perdeu sua eficácia 

após 3 meses de tratamento. Além disso, também se constatou 

que esse método pode intensificar a sensação de queimação, 

o que pode fazer com que o paciente abandone o tratamento 

por não se sentir confortável, além de poder causar ou 

intensificar problemas gástricos. 

 O clonazepam pode se encaixar tanto na terapia tópica, 

quanto na sistêmica. Nesse sentido, Arduíno et al. (2016) 

realizou um estudo para avaliar a eficácia do clonazepam tópico 

em comparação com o uso da laserterapia. Ele alocou os 33 

pacientes da pesquisa em 2 grupos, os tratados com TLBI 

fizeram 2 sessões por 5 semanas, com laser de diodo (AlGaAs) 

com os seguintes parâmetros: potência de 300 mW, 

comprimento de onda de 980 nm e densidade de energia de 10 

J/cm2, por meio de aplicação pontual. Enquanto com grupo do 

clonazepam tópico, procedeu-se da seguinte forma: foi 

colocado metade de um comprimido de 2 mg de clonazepam na 

boca por 3 min, sem engolir, 3 vezes ao dia durante 21 dias. A 

sensação de dor foi avaliada a partir de um questionário e da 

Escala Visual Analógica (EVA). A curto prazo, tanto o 

clonazepam, quanto a TLBI se mostraram eficazes no alívio dos 

sintomas, porém, 8 semanas após a realização do protocolo, a 

laserterapia apresentou uma melhora superior quando 
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comparada ao clonazepam. O que nos leva a acreditar que 

essa modalidade terapêutica seria mais indicada. 

 

Terapia com Laser de Baixa Intensidade (TLBI) 

 A Terapia com Laser de Baixa Intensidade (TLBI) possui 

propriedades analgésicas, anti-inflamatórias e 

bioestimuladoras. Na Síndrome da Ardência Bucal ela vai ser 

responsável por diminuir a sensação de queimação, 

bloqueando a despolarização das fibras nervosas que 

transmitem o estímulo da dor e aumentando a síntese de 

opioides endógenos (AL-MALWERI et al., 2017). 

 A fim de reportar os efeitos da TLBI na SAB, Santos et 

al. (2015) fez uma análise prospectiva de 20 casos de pacientes 

que passaram por terapias convencionais, mas ainda 

permaneciam com o diagnóstico de SAB. O protocolo adotado 

foi o seguinte: comprimento de onda de 660 nm, 40 mW de 

potência, 0,4 J por ponto, com uma densidade de energia de 10 

J/cm2 e tempo de irradiação de 10 segundos por ponto. O 

tratamento consistiu em 1 aplicação semanal durante 10 

semanas. Os sintomas foram avaliados antes e depois das 

sessões através da EVA. Ao final da pesquisa, todos os 

voluntários relataram uma redução na intensidade da 

queimação e de acordo com os escores da EVA, essa 

diminuição foi acima de 49% na última sessão quando 

comparada com a primeira. 

 Muitos ensaios clínicos já foram realizados a fim de se 

avaliar a eficácia da TLBI no tratamento da SAB. Dentre elas, 

está a pesquisa de Arbabi-Kalati, Bakhshani e Rasti (2015), que 

distribuiu 20 pacientes com diagnóstico de SAB em 2 grupos 

distintos. O primeiro grupo foi tratado com laser, em 10 áreas 
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na cavidade oral, sendo irradiados com um comprimento de 

onda de 630 nm, potência de 30 mW por 10 segundos, duas 

vezes na semana durante 4 semanas. O segundo grupo 

recebeu uma dose placebo durante o mesmo período e nas 

mesmas áreas, porém, sem que os pacientes soubessem, o 

laser era ligado apenas para simular a aplicação, mas de fato 

nenhuma energia era depositada. 

 No grupo de pacientes tratados com laser, a severidade 

da sensação de queimação foi menor, assim como a qualidade 

de vida desses pacientes também foi melhor do que no grupo 

submetidos ao tratamento com placebo (ARBABI-KALATI, 

BAKHSHANI e RASTI, 2015). 

 Em outra pesquisa, utilizando laserterapia e dose 

placebo, porém, com parâmetros diferentes na configuração do 

laser, Sugaya et al. (2016), obteve resultados semelhantes, 

entretanto, quatro dos dez pacientes do grupo placebo também 

apresentaram total remissão da sintomatologia. 

 Esse achado pôde ser investigado numa pesquisa mais 

recente por Bardellini et al. (2019). Foi realizado um estudo com 

85 pacientes, divididos em dois grupos. No grupo A, os 

pacientes foram submetidos a 10 sessões de laserterapia, uma 

vez por semana, com comprimentos de onda descontínuos, 

entre 660 a 970 nm, num tempo de tratamento de 3 minutos e 

meio, frequência de 1-20000 Hz, com um spot de 1cm2.A 

aplicação foi feita de forma pontual nas áreas mais dolorosas: 

língua (ponta, laterais e dorso), lábios, e mucosa jugal. O grupo 

B foi submetido a uma dose placebo nas mesmas regiões, 

fazendo apenas uma simulação da aplicação. Ambos os grupos 

apresentaram uma redução dos sintomas, demonstrada a partir 
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dos scores da EVA, porém, não houveram diferenças 

estatísticas significantes entre o grupo A e B.  

 Sikora et al. (2018) também realizou um estudo placebo-

controlado com pacientes portadores de SAB, utilizando os 

seguintes parâmetros: 830 nm de comprimento de onda, 100 

mW de potência, modo pulsado, com uma densidade de 

energia de 12 J/cm2. O laser foi aplicado de forma pontual nas 

áreas que apresentavam a sintomatologia, mas sem encostar 

na mucosa. Foram realizadas 10 sessões, 1 vez ao dia. A 

melhora da dor foi observada tanto no grupo placebo, quanto 

no grupo tratado com laser, porém, no que se refere a evolução 

na qualidade de vida, nenhuma das terapias foi eficaz. 

 A SAB é uma doença com envolvimento não somente 

físico, mas acaba por sofrer interferência de fatores 

psicológicos também. Isso explica a razão da dose placebo ter 

resultado na melhora dos sintomas, uma vez em que os 

pacientes acreditavam que realmente estavam sendo tratados 

com laserterapia. O fator psíquico foi fundamental nesse caso, 

nos levando a crer que o efeito placebo deve ser fortemente 

considerado ao se investigar a melhora dos sintomas 

(BARDELLINI et al., 2019). 

 Convém ressaltar ainda que os resultados de ambos os 

estudos possuem inúmeras limitações, como tamanho da 

amostra e a duração do tratamento, o que interfere na 

cooperação do paciente. Além disso, a carência de parâmetros 

e de protocolos específicos revelam a necessidade de mais 

estudos como esses (ARBABI-KALATI, BAKHSHANI e RASTI, 

2015). 

 Em seu estudo bibliográfico, Merigo et al. (2019) propôs 

um guia prático para nortear clinicamente os profissionais no 
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manejo de diversas doenças orais através da 

fotobiomodulação, como as manifestações orais do herpes 

vírus, SAB e mucosite. Sobre a SAB, foram descritos alguns 

protocolos, levando-se em consideração o espectro da luz 

emitida, o comprimento de onda, a densidade de energia, o 

número de sessões e seus efeitos. Todos eles estão descritos 

na Tabela 1. 

 
Tabela 1. Protocolos de laserterapia sugeridos por Merigo et al. (2019) para 

o tratamento da Síndrome da Ardência Bucal (SAB).  

Fonte: MERIGO et al., 2019. 

 

 Ainda não há um consenso a respeito dos protocolos 

utilizados, do número de sessões necessárias e de como o 

laser deve ser configurado para se ter o máximo de eficiência 

no tratamento. Assim, Spanemberg et al. (2015) avaliou em seu 

ensaio clínico, diferentes dosimetrias, parâmetros e 

quantidades de sessões de TLBI no tratamento da SAB. Nesse 

estudo, 78 pacientes foram distribuídos em 4 grupos: Grupo 1 

(laser infravermelho, 830 nm, 100 mW, 5J, 176 J/cm2, 50 
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segundos, 10 sessões, 1 por semana), Grupo 2 (laser 

infravermelho, 830 nm, 100 mW, 5J, 176 J/cm2, 50 segundos, 9 

sessões, 3 por semana), Grupo 3 (laser vermelho, 685 nm, 35 

mW, 2J, 72 J/cm2, 58 segundos, 9 sessões, 3 por semana) e o 

Grupo 4 (grupo-controle, dose placebo, 9 sessões, 3 por 

semana). Em todos os grupos houve uma redução dos 

sintomas: no Grupo 1, essa diminuição foi de 59,9%, no Grupo 

2 de 67,1%, no Grupo 3 de 49% e no Grupo 4 de 26,3%. 

Acredita-se que o Grupo 2 apresentou um resultado superior 

devido ao fato de que sessões foram mais frequentes, sem que 

houvesse um decréscimo muito grande da quantidade de 

energia no corpo do paciente. 

 Além disso, os resultados obtidos nos pacientes 

submetidos ao laser vermelho foram inferiores comparados ao 

infravermelho porque a densidade de energia e potência foram 

mais baixas (SPANEMBERG et al., 2015). 

 Na literatura, um grande número de trabalhos já foi 

publicado sobre as vantagens da TLBI em inúmeros agravos 

que acometem a cavidade oral, como por exemplo a Síndrome 

da Ardência Bucal (SUGAYA et al., 2015; BARBOSA et al., 

2018; DE PEDRO et al., 2019). Ao contrário de outros tipos de 

lasers, não há parâmetros homogêneos para o seu uso, 

especialmente quando se trata da frequência e da dosimetria. 

Doses muito pequenas possuem efeitos subclínicos, e doses 

muito altas podem ou não causar efeitos. Os parâmetros que 

apresentam maiores evidências clínicas estão entre 1 e 10 

J/cm2 (MERIGO et al., 2019).  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
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 A TLBI demonstrou ser uma alternativa eficaz e bastante 

promissora no tratamento da SAB, minimizando os sintomas e 

dando uma melhor qualidade de vida para os pacientes 

portadores dessa condição. Todos os estudos revelaram que 

essa modalidade terapêutica foi capaz de reduzir os níveis de 

dor até mesmo em doses mais baixas. Entretanto, são 

necessários mais estudos a médio e longo prazo, para se 

elucidar as causas da SAB e estabelecer protocolos mais 

padronizados para o seu tratamento.  
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RESUMO: Os linfangiomas orais são malformações congênitas 
hamartomatosas benignas, que surgem a partir do sequestro de 
tecido linfático que não se comunica com o sistema linfático 
normal, os mesmos podem ocorrer em diversas localizações. 
Na cavidade oral, o dorso e os dois terços anteriores da língua 
são as localizações mais comumente acometidas. Desse modo, 
deve-se conhecer a caracterização clínica das malformações 
vasculares, a fim de determinar um correto diagnóstico acerca 
do tratamento destas lesões, onde o diagnóstico precoce é de 
extrema importância para iniciar o tratamento adequado. O 
objetivo do estudo é correlacionar os aspectos clínicos 
patológicos do linfangioma oral com as possíveis formas de 
tratamentos, e os aspectos relevantes a serem considerados 
para a utilização dos recursos terapêuticos. Foi realizada uma 
busca em bases de dados eletrônicos como PubMed, Scielo, 
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Scopus e Google Scholar, onde foram selecionados artigos 
publicados no período de 2010 a 2019. Os resultados obtidos 
mostram que a terapia não cirúrgica para o tratamento do 
linfangioma oral através de esclerosantes, também tem sido 
amplamente sugerida para casos recorrentes e irressecáveis. 
Além disso, a técnica laser Nd:Yag1064 tem sido bem aceita 
em relação a técnica convencional de excisão cirúrgica por 
apresentar adequada homeostasia. Em conclusão, através das 
pesquisas e trabalhos publicados os lasers e escleroterapia 
demonstraram ser eficientes nos distúrbios vasculares, porem 
ressalvas são consideradas em determinados casos. 
Palavras-chave: Linfangioma oral, Tratamento, Diagnóstico. 
 

INTRODUÇÃO 

 

Os Linfangiomas Orais são caracterizados como 

malformações congênitas hamartomatosas benignas, 

comprometendo a pele e os tecidos subcutâneos ou como 

sendo uma massa cística benigna decorrente do 

desenvolvimento anormal dos vasos linfáticos, surgindo a partir 

do sequestro de tecido linfático que não se comunica com o 

sistema linfático normal (SEEMA, 2014).  

 Em relação ao diagnóstico, são frequentemente 

diagnosticados na infância, sendo raramente encontrados em 

pacientes adultos. Apresentam maior predileção pela região de 

cabeça e pescoço, podendo causar aumento de volume difuso 

nos tecidos moles e envolver estruturas vitais. (DEVI et al. 2016; 

BABU, 2015).  

 É comum que as áreas de malformações linfáticas 

ocupem a região cervicofacial (75% dos casos), contudo são 

raros na cavidade oral, e quando encontrados na boca  
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acometem com maior frequência a região do dorso da língua, 

seguidos dos lábios e mucosa oral (DEVI et al. 2016). 

Em relação as características clínicas exibe lesões 

translúcidas, podendo apresentar coloração avermelhada ou 

amarelada em caso de comprometimento da mucosa. Os cistos 

linfáticos também poderão conter sangue ou secreção 

purulenta, quando existir sangramento ou infecção. Além da 

desfiguração física, o comprometimento do fluxo linfático no LO 

pode provocar disfunções graves (PATATAS; GOLDENBERG; 

GEMPERLI, 2016). 

O tratamento da LO compreende diversos 

procedimentos por meio de radiação intervencionista ou 

cirurgia. Não há consenso sobre a abordagem mais efetiva para 

todos os quadros clínicos. No entanto, os agentes intralesionais 

parecem ser, no mínimo, uma alternativa menos invasiva 

quando comparados as opções cirúrgicas (PATATAS; 

GOLDENBERG; GEMPERLI, 2016). Desse modo, o tratamento 

do linfangioma depende do seu tipo, tamanho, envolvimento de 

estruturas anatômicas e infiltração aos tecidos circundantes 

(FATIMA et al, 2015; KATSOULAS et al, 2014). 

O presente estudo teve como objetivo correlacionar os 

aspectos clínicos patológicos de linfangioma oral com as formas 

de tratamento disponíveis, e os aspectos relevantes a serem 

considerados para a utilização dos recursos terapêuticos. 

 

METODOLOGIA 

Este trabalho consistiu em uma revisão de literatura, na 

qual foram utilizados os seguintes bancos de dados eletrônicos: 

PubMed, Scielo, Scopus e Google Scholar. Foram selecionados 

24 artigos científicos publicados no período de 2010 a 2019 
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utilizando-se as seguintes palavras chaves foram utilizadas:  

oral lymphangioma, sclerotherapy, treatments, Laser. 

 

LINFANGIOMA ORAL 

Os linfngiomas são neoplasias benignas do sistema 

linfático e sua origem é explicada por três teorias. A primeira 

defende a interrupção do desenvolvimento dos vasos linfáticos 

primitivos, por sua vez a segunda teoria diz que o saco linfático 

primitivo não consegue atingir o sistema venoso, e por fim a 

terceira teoria afirma que os linfangiomas são originados do 

crescimento de vasos linfáticos em área diferente da 

localização do sistema linfático (KATSOULAS et al, 2014; 

FATIMA et al, 2015). São lesões relativamente comuns, com 

predileção pela região de cabeça e pescoço entre 50% - 75% 

de todos casos (KATSOULAS et al, 2014; KOLAY et al, 2018).  

Os linfangiomas orais podem ocorrer em diversas 

localizações. Na cavidade oral, o dorso e os dois terços 

anteriores da língua são as localizações mais comuns, seguidos 

pelos lábios, mucosa bucal, palato mole e assoalho da boca 

(KATSOULAS et al, 2014; PATATAS; GOLDENBERG; 

GEMPERLI, 2016). Onde o crescimento progressivo pode 

provocar compressão de estruturas vitais adjacentes, como a 

traqueia, grandes vasos e nervos (PATATAS; GOLDENBERG; 

GEMPERLI, 2016). 

Aproximadamente, metade de todas as lesões é 

observada ao nascimento e 90% se desenvolvem por volta dos 

dois anos de idade. Cerca de 4% de todos os tumores 

vasculares e 25% dos tumores benignos que afetam crianças 

são linfangiomas6. A ocorrência em adultos é pouco frequente 
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e não possuem predileção por raça ou sexo (KRAKHECKE et 

al, 2014). 

Normalmente os linfangiomas são lesões assintomáticas 

e de crescimento lento, tornando evidente uma massa cística, 

indolor, aderida aos planos profundos, recoberta por pele 

normal e tamanho flutuante. Frequentemente apresentam-se 

na forma de vesículas distintas, e quando visível 

superficialmente, se observa de forma granular e translúcida. 

Desse modo, quando há ruptura do sangue por fator 

secundário, indução de danos nos capilares sanguíneos, 

podem ser visualizados com aparência azulada ou 

avermelhada (USHA et al, 2014). 

A evolução de malformações linfáticas podem causar 

macroglossia, protrusão da língua, deformidades ósseas, 

anomalias dentárias, como prognatismo mandibular, 

maloclusão e deformidades estéticas. O comprometimento 

funcional da respiração, mastigação, deglutição e fala, assim 

como problemas psicológicos, são possíveis consequências. A 

malformação linfática se apresenta na forma de lesões instáveis 

que podem aumentar rapidamente após infecção, trauma, 

radioterapia, sangramento ou alterações nos níveis hormonais 

(PATATAS; GOLDENBERG; GEMPERLI, 2016). 

As lesões mais profundas se manifestam como nódulos 

difusos que são macios e com pouca e/ou nenhuma alterações 

de cor ou textura. Massas nodulares de cor vermelha ou azul 

também podem aparecer clinicamente, devido à ruptura do 

capilar sanguíneo no espaço linfático interno (KATSOULAS et 

al, 2014). Microscopicamente, observa-se canais vasculares 

dilatados, exibindo um revestimento endotelial por uma camada 

única celular (KRAKHECKE et al, 2014).  
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Desse modo, são classificados histopatologicamente em 

linfangioma simples ou capilar, exibindo presença de pequenos 

vasos linfáticos de paredes finas; linfangioma cavernoso, 

grandes vasos linfáticos dilatados, e em linfangioma cístico ou 

higroma cístico, exibindo grandes espaços císticos 

(ALRASHDAN et al, 2018).  

O tratamento do linfangioma depende do seu tipo, 

tamanho, envolvimento de estruturas anatômicas e infiltração 

aos tecidos circundantes. Lesões microcísticas não respeitam 

os planos teciduais, são difusas e difíceis de tratar, enquanto as 

lesões macrocísticas são bem localizadas e facilmente 

removidas (FATIMA et al, 2015; KATSOULAS et al, 2014). 

Existem múltiplas condutas terapêuticas para o tratamento de 

linfangiomas orais, como agentes esclerosantes, laserterapia, 

crioterapia, eletrocautério, embolização, ligadura e remoção 

cirúrgica (KATSOULAS et al, 2014). 

 

LASER DE ALTA POTÊNCIA 

Os principais lasers de alta potência indicados para 

cirurgias orais em tecidos moles são o Nd:YAG e CO2. O laser 

Nd:YAG emite um comprimento de onda de 1.064 nm, sendo 

composto por cristais de ítrio, alumínio e granada, 

contaminados por neodímio. Além disso apresenta boa 

capacidade de penetração nos tecidos, é pouco absorvido em 

água e possui afinidade por pigmentos de hemoglobina, além 

de ser pouco invasivo (SANTOS, 2019) 

No tratamento de lesões vasculares  é capaz de criar um 

efeito de coagulação a uma profundidade de 5-6 mm, tendo sido 

usado no tratamento de vasos moderadamente profundos, 

aranjos vasculares (de maior diâmetro) e veias reticulares. Além 
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disso, o coeficiente de absorção da melanina diminui à medida 

que o comprimento de onda aumenta (PERREIRA et al., 2017). 

No comprimento de onda de 1064 nm, a chance de 

hiperpigmentação pós-tratamento pode ser significativamente 

reduzida.  Trata-se de um laser de estado sólido e suas 

características fazem dele uma das principais abordagens de 

escolha para o manejo cirúrgico de tecidos moles orais, 

principalmente de lesões vasculares e somando a isso, quando 

adicionado adequado resfriamento da epiderme, presente em 

diversos desses aparelhos, protege a pele, evitando muitos 

efeitos colaterais, tais como cicatrizes, alterações pigmentares, 

bolhas, crostas e púrpura (PERREIRA et al., 2017). 

Por sua vez, o laser de CO2, constituído por dióxido de 

carbono, nitrogênio e hélio, exibe comprimento de onda de 

10.600 nm e opera na porção invisível do espectro 

eletromagnético, seu cromóforo-alvo é a água e devido a isso 

tem o seu comprimento de onda de curta profundidade. A 

ablação do CO2 fica entre 50-100 um, sendo o dano térmico 

entre 50-150 um. Assim, também se destaca por suas 

aplicações em cirurgias de tecidos moles orais pois, sua energia 

é bem absorvida em tecidos com alta concentração de água 

(entre 70% e 90%), característica das mucosas de revestimento 

destas estruturas (PEREIRA et al., 2018). 

O calor gerado pelo laser de CO2 pode aumentar a 

temperatura do tecido alvo acima de 100 ºC, resultando na 

conversão de água em vapor, o que impede a liberação de 

mediadores químicos da inflamação, proporcionando o controle 

de sangramento, também produzido pelo efeito de coagulação 

das margens da lesão. Quando o Laser de CO2 incide sobre a 

pele, a epiderme é rapidamente vaporizada a 100ºC, sendo 
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que, o colágeno sobre encolhimento de suas estruturas 

fibrilares entre 60-70ºC  (SCHUCH et al., 2019). 

Devido à tecnologia da fracionalização do laser de CO2, 

este procedimento voltou a ter uma vasta atribuição nos 

tratamentos pela laserterapia, antes dessa tecnologia o laser 

CO2 podia apresentar as complicações pertinentes como 

hiperpigmentação por até 8 semanas, podendo também 

apresentar hipopigmentação devido a ablação dos melanócitos, 

ao método e o longo tempo de recuperação tornavam o uso do 

CO2 inviável. Agora de modo fracionado, no qual apenas 

frações da pele são submetidas aos feixes de luz, resgatou-se 

a aplicação dos lasers ablativos, e, desse modo, há diminuição 

da lesão térmica a cada procedimento. Com isso, têm-se: pós-

operatório menos intenso e mais curto, além de menor risco de 

efeitos colaterais, porém os resultados são mais discretos 

(CHAN, 2010). 

 

ESCLEROTERAPIA 

Agentes esclerosantes têm sido testados em 

linfangiomas, tais como solução salina hipertônica, glicose 50%, 

doxiciclina, alfa-2a-interferon (a-2a-INF),  bleomicina, oleato de 

etanolamina e OK-432. Trata-se de um método simples, efetivo 

e barato que pode causar a regressão completa da lesão 

vascular de baixo fluxo. Porém, vale salientar que ao apresentar 

regressão parcial da lesão, a cirurgia da lesão remanescente 

envolverá pouco sangramento pela ação do agente 

esclerosante previamente utilizado (MORALES; HERRERA; 

CABALLERO, 2015).  

O Oleato de Etanolamina (OE), é um agente 

esclerosante, hemostático, tem baixa toxicidade comparada a 
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outros agentes indutores de esclerose o qual é Indicado, 

inicialmente, para a escleroterapia de varizes de esôfago. A 

injeção de OE causa uma reação inflamatória aguda e dose-

dependente no endotélio da veia e nos tecidos extravasculares, 

em razão de sua rápida difusão através da parede do vaso 

fazendo com que a veia colabe. O efeito hemostático deste 

método se dá pela formação de trombos associado à necrose 

tecidual e inflamação, produzindo irritação, resposta 

inflamatória, bem como fibrose do endotélio (KUHN-

DALL’MAGRO et al., 2012). 

No primeiro momento, logo após a injeção, causa 

ativação do fator de Hageman (XII) e fatores teciduais da 

coagulação e em seguida ocorre uma resposta inflamatória 

gradual mostrada no aumento de fibrinopeptídeos A e B, que 

são agentes plasmáticos na formação de fibrina. (KUHN-

DALL’MAGRO et al., 2012). 

Outro agente esclerosante conhecido como bleomicina, 

caracteriza-se como um antineoplásico citotóxico antibiótico 

produzido a partir da fermentação por Streptomyces verticillus, 

utilizado no tratamento de neoplasias e derrame pleural 

maligno. Seu efeito como agente endotelial vascular 

esclerosante também possibilitou seu uso no tratamento de 

malformações linfáticas, com taxas de regressão completa da 

lesão entre 36% e 63% e regressão parcial entre 82% e 88% 

(PIRES et al., 2015). 

Por sua vez, o picibanil - também conhecido como OK-

432 é uma preparação liofilizada de uma cepa (Su) de baixa 

virulência de Streptococcus pyogenes (S. hemolyticus) 

inativada por calor e penicilina G. O medicamento era 

originalmente usado como um imunoestimulante inespecífico 
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no tratamento de malignidades, particularmente em tumores 

digestivos e pleurais associados a ascite e hidrotórax 

(PATATAS; GOLDENBERG; GEMPERLI, 2016). 

O mecanismo exato de ação ainda não foi esclarecido, e 

as hipóteses para tal podem ser agrupadas em duas teorias 

parcialmente contraditórias que precisam ser mais bem 

elucidadas: aumento da permeabilidade endotelial, que causa 

drenagem ou absorção do conteúdo cístico e resposta 

endotelial por obliteração ou esclerose dos canais linfáticos 

malformados com fibrose mínima (WEITZ-TUORETMAA et al., 

2014). 

O picibanil ainda não é comercializado no mundo todo e 

não foi aprovado pela Food and Drug Administration (FDA), nos 

EUA, porém foi estudado na Europa, Japão e América do Sul, 

tendo sido recomendado por alguns grupos como um 

tratamento primário para malforfaçoes linfáticas, em 

decorrência de sua fácil aplicação e por ser menos agressivo a 

estruturas adjacentes. O mecanismo de ação exato desse 

medicamento, porém, ainda não foi totalmente elucidado 

(PATATAS; GOLDENBERG; GEMPERLI, 2016). 

Várias formas clínicas de linfangiomas são descritas na 

literatura, começando com as malformações linfáticas 

microcísticas (linfangioma circunscrito), as quais são 

superficiais à pele e manifestam-se como pequenas pápulas  

translúcidas. Eles estão, na maioria dos casos, nos membros, 

na área genital e na superfície dorsal da língua. Cuja  

apresentação pode ocorrer de forma assintomática, inflamatória 

com episódios infecciosos e com sangramento nas cavidades 

linfáticas (NAMMOUR et al., 2016).  
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Outra forma são as malformações linfáticas 

macrocísticas (cística hygroma), correspondendo a grandes 

cistos uniloculares ou multiloculares, revestidos por uma 

camada de endotélio e cercados por fibroblastos e numerosas 

fibras musculares lisas. Trinta a cinquenta por cento dessas 

malformações macrocísticas estão presentes ao nascimento e, 

em casos raros, ocorrem na idade adulta. Eles acometem o 

pescoço em 75-85% dos casos e 20% estão localizados na 

maxila e em relação as características clínicas irá variar de 

acordo com a sua localização (GADDIKERI et al., 2014). 

 A terceira forma são as malformações linfáticas mistas 

(linfangiomas cavernosos). Essas são combinações das duas 

formas anteriores e presentes como massas indolores na 

superfície de elementos microcísticos. Eles costumam estar 

localizados em regiões da face e pescoço, mas também podem 

acometer outras partes do corpo. A frequência de ocorrência é 

a mesma em ambos os sexos (SUASSUNA et al., 2017).  

Estas variantes possuem características clínicas, sítios 

de acometimento e necessidades terapêuticas bem distintas e 

apesar de não haver regressão espontânea, pode ser notada 

uma estabilização do crescimento após alguns anos de 

acompanhamento (BERRI; AZIZI, 2014). Alguns autores 

acreditam que a regressão espontânea de linfangiomas é 

comum e poderia possivelmente acontecer em 15% dos casos. 

Nesse sentido, eles sugerem adiar o tratamento 

intervencionista até os 3-5 anos de idade. E também existem 

vários tratamentos propostos na literatura (NAMMOUR et al., 

2016).  

Desse modo. a terapia de escolha deve ser direcionada 

de acordo com a especificidade de cada caso, onde várias 
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modalidades já foram relatadas merecendo destaque: excisão 

cirúrgica, terapia por radiação, crioterapia, embolização, 

cirurgia a laser, administração de esteroides e agentes 

esclerosantes (KANG et al., 2015). 

De uma forma geral a excisão é o tratamento mais 

empregado e eficaz, e deve ser realizada de forma total sempre 

que houver possibilidade. No entanto, também pode ser 

realizada de forma parcial quando a cirurgia implicar risco a 

estruturas nobres ou mutilação de órgão. Um fato curioso é que 

quando localizado em língua, exibe um certo potencial de 

recidiva, sendo recomendada a remoção da totalidade da lesão 

(USHA et al, 2014). Vários outros métodos de tratamento 

também têm sido propostos, dentre eles, laser Nd:YAG e CO2, 

esclerose química com bleomicina, oleato de etanolamina e 

OK-432 (KATSOULAS et al, 2014). 

Pires et al. (2015), em seu estudo, realizou a aplicação 

intralesional de bleomicina em pele, em paciente de 17 anos, 

60 Kg (reconstituição de 15 mg em 15 mL de solução salina, 

diluição de 1 mg/mL) em uma dose 0,1 mL/kg, seguido de 

compactação com uma bandagem elástica por 10 minutos após 

a aplicação, constatando após 3 sessões com intervalos 

bimestrais, uma redução significativa no tamanho da lesão sem 

efeitos colaterais e com resultado excelente do tratamento. 

O uso do oleoato de etanolamina como agente 

esclerosante em lesões vasculares nas mais variadas regiões 

é relatado por vários autores e a escolha por um tratamento 

adequado para este tipo de patologia dependerá da idade do 

paciente, localização e tamanho das mesmas. O oleoato de 

etanolamina a 5% pode ser indicado tanto para pequenas 

lesões maxilofaciais e genitais como para lesões maiores, ou 
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de difícil localização anatômica. Sendo seu mecanismo de ação 

envolvendo necrose tecidual, dano direto sobre o endotélio 

venoso, indução à formação de trombos e ação equilibrada 

sobre a hemostasia (KUHN-DALL’MAGRO et al, 2012). 

Kuhn-dall’magro et al. (2012), em seu estudo, aplicou 

tratamento por escleroterapia em paciente do sexo feminino, 

com 14 anos de idade, leucoderma, que apresentou lesão em 

dorso da língua, com aspecto vermelho/arroxeado, sensação 

de crescimento anormal, dificuldade de comunicação e 

mastigação decorrentes da macroglossia.  Foi realizado 

tratamento em três sessões com intervalos de 7 dias, pelo uso 

de Oleato de Etanolamina a 5%, seguindo proporção de 1:3 

diluído em soro fisiológico, sendo observado quase o 

desaparecimento total da Lesão. 

Por sua vez, o picibanil - também conhecido como OK-

432, agente esclerosante mais descrito na literatura, tem sido 

utilizado em terapia não cirúrgica, em casos recorrentes e 

irressecáveis, tendo em vista a comunicação íntima com 

estruturas importantes. E ainda, quando utilizado, e 

apresentando regressão parcial da lesão, a cirurgia posterior 

para remoção da lesão remanescente, envolverá pouco 

sangramento pela ação do agente esclerosante previamente 

utilizado. Desse modo, é preferível como primeira escolha para 

o tratamento de linfangiomas orais (MORALES; HERRERA; 

CABALLERO, 2015). 

Em estudo retrospectivo realizado por Motz et al. (2014), 

utilizando 12 pacientes submetidos ao tratamento pelo OK-452 

e 12 pacientes por Doxiciclina, na análise de subgrupos não 

mostrou diferença nas taxas de sucesso clínico entre os 

agentes para lesões puramente macrocísticas (p = 0,94), e  que 
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os pacientes que receberam OK-432 necessitaram de mais 

injeções para alcançar sucesso clínico do que a doxiciclina-

pacientes tratados (1.92 ± 0.31 e 1.0 ± 0.0 injeções, 

respectivamente; p = 0.01; 95% CI, –1.57 a –0.27). Concluindo 

que, OK-432 e doxiciclina são esclerosantes eficazes para 

tratamento de malformações linfáticas. Sendo, necessário 

menos sessões no uso de doxiciclina para obtenção de 

resultados clínicos, principalmente para lesões mistas. E ainda, 

o início de efeitos adversos são menos encontrados quando se 

utiliza OK-432, pois a doxiciclina causa uma reação inflamatória 

precoce mais intensa. 

Ainda sobre os tratamentos para Linfangioma Oral, em 

patologia oral, dispositivos a lasers podem fornecer vantagens 

importantes, especialmente no tratamento de certas lesões 

exibindo vantagens que incluem uma maior precisão na 

exérese tecidual, desinfecção da área cirúrgica, redução de 

edema e cicatrizes, não necessidade ou quantidade reduzida 

de suturas, hemostasia e redução ou eliminação da dor pós-

operatória (PERREIRA et al., 2017). 

Sendo assim, Nammour et al. (2016), utilizou o laser de 

CO2 para o tratamento de uma mulher branca, 38 anos, que 

apresentava um linfangioma difuso profundo na língua, 

causando macroglossia, dificuldades de mastigação, deglutição 

e fala. A mesma havia passado por vários tratamentos desde 

os 2 anos de idade (cirurgias, eletrocoagulação, excisões, 

radioterapia, crioterapia, injeção de agentes esclerosantes, 

drenagens), sem sucesso. Foi seguido o protocolo de aplicação 

e a paciente foi tratada em cinco sessões com remissão total da 

lesão. 
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O resultado para tratamento do linfangioma da cavidade 

oral por Lasers, por ressecção da lesão ou por fotocoagulação 

para pequenas lesões localizadas são excelentes. Porém, é 

difícil, se não impossível, tratar lesões grandes e difusas com 

sucesso, porque não se pode remover a lesão totalmente 

nesses casos, sem haver comprometimento de estruturas vitais 

e importantes. Nesse sentido a utilização do laser de CO2 foi 

realizado em um novo protocolo para o tratamento de leões 

invasivas (grandes e extensos) e com margens imprecisas, 

para evitar mutilação indesejada. Onde, o superaquecimento do 

tecido gerado pelo feixe produziu uma substituição do tecido 

linfático por um novo, formando tecido fibroso mais compacto. 

Usando este procedimento, o linfangioma desapareceu e foi 

substituído por um novo tecido fibroso mais desejável. Não foi 

notado nenhum efeito colateral (embolia, infecção secundária, 

mutilação), no pós-operatório (NAMMOUR et al,2016). 

Outro método a laser, com o objetivo de tratar lesões 

mais profundas, o laser Nd:Yag 1064 nm depulso longo está 

sendo um dos tratamentos com melhor eficácia nos pacientes. 

No estudo de Perreira et al. (2017), ótimos resultados foram 

encontrados onde o paciente de 48 anos gênero feminino, 

relatava lesão crônica em lábio inferior, desde a infância, com 

crescimento lento e progressivo, assintomático, sem fatores 

agravantes ou atenuantes, sem relato de tratamento prévio e foi 

utilizado tratamento a laser Nd: Yag 1064 nm. Neste estudo o 

filtro do aparelho utilizado limita a emissão da luz no espectro 

entre 550 e 950 nm,com fluência de 91j/cm, duração de 15 ms 

e frequência de 1 HZ.  

As razões sugeridas pelas quais essa tecnologia pode 

ser utilizada nas malformações capilares são: o fato de utilizar 
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comprimentos de onda mais longos, o que permite maior 

penetração na lesão e a fototermólise seletiva em um pico 

menor de absorção da hemoglobina (cerca de 900 nm), 

juntamente com o pico maior entre 575-580 nm. O coeficiente 

de absorção do sangue em 1064 nm é de 0,4/mm, o que é muito 

maior que o da derme circunvizinha (0,05/mm). Essa diferença 

entre os coeficientes de absorção confere a seletividade do 

tratamento dos vasos mais profundos (PERREIRA et al., 2017).  

 

CONCLUSÃO 

 

Através das pesquisas e trabalhos publicados os lasers 

e escleroterapia demonstraram ser eficientes nos distúrbios 

vasculares, porem ressalvas são consideradas em 

determinados casos. 

A técnica laser Nd:Yag1064 tem sido bem aceita em 

relação a técnica convencional de excisão cirúrgica por 

apresentar adequada homeostasia, redução da ocorrência de 

hemorragias e menor resposta inflamatória. Ademais, o padrão 

cicatricial e o aspecto estético são mais satisfatórios quando 

comparados ao convencional, pela dispensa da sutura e melhor 

cicatrização pós-operatória. 

E ainda, a terapia não cirúrgica através de esclerosantes 

como, OK-432 também tem sido sugerida para casos 

recorrentes e irressecáveis, além disso, tem a vantagem 

principal da ausência de fibrose perilesional em comparação 

com outros agentes esclerosantes. 
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RESUMO: A neuralgia trigeminal é uma das dores neuropáticas 
mais comuns. Consiste em dores paroxísticas ou contínuas, em 
uma ou mais divisões do nervo trigêmeo. A terapia 
farmacológica é a primeira escolha, contudo outras técnicas 
promissoras estão sendo dinfundidas, como a laserterapia de 
baixa potência. O objetivo desse trabalho é expor evidências do 
uso do laser de baixa potência no tratamento da neuralgia 
trigeminal. O levantamento dos artigos utilizados nesta revisão 
foram selecionados por meio das bases de dados PubMed, 
Scielo, ScienceDirect e Google Scholar, entre os anos de 2014 
e 2019. A aplicação do laser de baixa potência produz ação 
analgésica e anti-inflamatória, devido ao aumento da produção 
de substâncias químicas, que modulam a ação analgésica nos 
organismos e pela redução dos níveis de prostaglandinas e 
influxo de células neutrófilas. Os artigos existentes relatam a 
eficácia da terapia em grande parte dos seus pacientes, 
contudo é difícil a escolha de uma dosagem específica, 
comprimento de onda ou tipo de laser com maior eficácia 
analgésica, sendo o de diodo e Hélio-Neônio os mais utilizados.  
A aplicação do laser de baixa potência na terapia da neuralgia 
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trigeminal se mostra como uma estratégia eficaz e segura para 
o tratamento desta patologia. Ademais, ainda se faz necessário 
um estabelecimento de um protocolo de dosimetria de 
aplicação do laser. 
Palavras-chave: Neuralgia do trigêmeo. Laser. Terapia 
Conservadora. 
 
INTRODUÇÃO 

 

A dor neuropática consiste em um tipo de dor crônica que 

acomete nervos sensitivos. Uma das dores neuropáticas mais 

comuns e conhecidas é a neuralgia trigeminal (NT), decorrente 

da estimulação dos ramos sensitivos do nervo trigêmeo, quinto 

par dos nervos cranianos (EBRAHIMI, 2018).   

A NT é definida como uma dor paroxística ou contínua, 

em sua maioria unilateral, em uma ou mais divisões do nervo 

trigêmeo. É classificada em NT clássica, secundária e 

idiopática. A NT clássica ou típica apresenta alterações 

morfológicas na raiz do nervo, devido à uma compressão 

vascular. A NT secundária decorre de uma doença neurológica 

subjacente identificável, e a NT com etiologia desconhecida é 

classificada como idiopática (MAARBJERG, 2017). 

Diversos dados neurofisiológicos feitos através de 

neuroimagem e exame histopatológico, estabelecem que a NT 

típica segue por conta de uma desmielinização dos nervos 

aferentes. A dor contínua, característica de outro fenótipo da 

NT, apresenta mais problemas, pois a sua fisiopatologia é 

desconhecida (CRUCCU, 2017). 

Para tanto, a NT clássica é a única classificação com  

etiologia definida, pois a compressão neurovascular pode ser 

observada em ressonâncias magnéticas. Dificilmente os 

https://journals.sagepub.com/action/doSearch?target=default&ContribAuthorStored=Maarbjerg%2C+Stine
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pacientes desenvolvem NT bilateral, exceto em casos de 

esclerose múltipla, que, contudo, não apresenta dor em ambos 

os lados. As dores podem ser espontâneas ou iniciadas por 

estímulos mecânicos inofensivos, como movimentos faciais ou 

orais e atividades como se barbear, aplicar maquiagem ou 

pentear os cabelos. A dor ocorre dentro da distribuição do nervo 

trigêmeo, principalmente a raiz maxilar (V2) e raiz mandibular 

(V3) e podem durar de 2 (dois) à 9 (nove) minutos (CRUCCU, 

2016).  

Grande parte dos pacientes apresentam uma zona de 

gatilho, ou seja, uma zona onde a excitabilitade é aumentada, 

o que constitui um sinal patognomônico para a NT. As áreas 

que normalmente são atingidas incluem a região nasal, oral, 

lábios, alvéolos e gengiva. Os pacientes tendem a encontrar 

sua zona de gatilho e evitam sua estimulação (NEVILLE, 2016).  

Ainda não existe teste definitivo para elucidação do 

diagnóstico da NT. A ressonância magnética não pode 

confirmar definitivamente. O diagnóstico da NT é 

completamente clínico, a anamnese e o exame físico completo 

muitas vezes são suficientes para fechar o diagnóstico 

(EBRAHIMI, 2018). 

Os estudos epidemiológicos revelam a ocorrência de 

100.000 casos ao ano, onde 1 em cada 15.000 pessoas sofre 

de NT, contudo, os números podem ser consideravelmente 

maiores, devido aos erros de diagnóstico frequentes. A idade 

mais comum para o início dos casos fica entre 40 e 60 anos, 

com maior frequência no sexo feminino. É considerada uma das 

condições mais dolorosas frequentemente relatadas em 

pacientes com mais de 50 anos de idade. Contudo, pode afetar 
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pessoas mais jovens e também crianças (TRUINI, 2015; 

FALAKI, NEJAT, DALIRSANI, 2014).  

A modalidade terapêutica de primeira escolha da NT 

consiste na administração de bloqueadores dos canais de sódio 

e diminuição da transmissão simpática. A carbamazepina é o 

fármaco utilizado com maior taxa de sucesso, seguido pela 

oxcarbazepina. Os dois apresentam eficácia semelhante, 

contudo, a oxcarbazepina apresenta uma tolerabilidade melhor. 

Entretanto, em muitos casos, faz-se necessário o uso de doses 

elevadas dos medicamentos, o que ocasiona efeitos colaterais 

incapacitantes como desequilíbrio, náuseas, perda de apetite e 

sonolência (MAARBJERG, 2017; TRUINI, 2015). Em uma 

pequena parte dos pacientes, podem ocorrer leucopenia 

transitória e trombocitopenia. Os que têm baixo nível de 

glóbulos brancos antes do tratamento apresentam maior risco 

de desenvolver leucopenia.  

Os procedimentos cirúrgicos devem ser restritos a 

pacientes resistentes ou que apresentam efeitos adversos 

inaceitáveis à terapia farmacológica (Al-QULITI, 2015; 

EBRAHIMI, 2018). O procedimento cirúrgico consiste em uma 

craniotomia e exploração para identificação do nervo trigêmeo, 

seguida da descompressão microvascular, o que pode 

proporcionar o alívio da dor em grande dos pacientes. 

Complicações como, novas dores, perda sensorial e outros 

distúrbios podem ocorrer (MAARBJERG, 2017).  

O laser terapêutico é indolor, não invasivo e apresenta a 

capacidade de modular as respostas inflamatórias gerando 

ação analgésica, anti-inflamatória, relaxamento muscular, 

regeneração tecidual, redução de hiperemia e edema, sendo 

eficaz em dores agudas e crônicas (PÉREZ, 2018).  

https://journals.sagepub.com/action/doSearch?target=default&ContribAuthorStored=Maarbjerg%2C+Stine
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Os lasers podem ser contínuos ou pulsáteis. A sua 

energia é medida em joules por centímetro quadrado (J/cm2) e 

sua potência é expressa em watts (W). Se diferenciam pelo seu 

comprimento de onda. A medida que o comprimento de onda 

diminui, a penetração tecidual e ação do laser é maior. Esse 

comprimento fica entre 640 a 940 nm. O laser atinge uma fina 

camada de tecido adjacente e além do ponto principal da 

irradiação, por isto é recomendada a aplicação do laser de 

baixo poder de penetração e que seja realizada de modo 

pontual à lesão. É indicado o uso dos lasers infravermelhos, 

pois possuem maior poder de penetração  (ROCHA, 2003; 

MAARBJERG, 2017).  

O objetivo desse trabalho é descrever sobre a utilização 

do laser de baixa potência no tratamento da NT, de acordo com 

a literatura. 

 

MATERIAIS E MÉTODO 

 

Foi realizada uma revisão da literatura sobre  a utilização 

do laser de baixa potência no tratamento da NT. A pesquisa foi 

realizada no mês de outubro de 2019, utilizando os descritores, 

em português e inglês, “Neuralgia do trigêmeo (Trigeminal 

Neuralgia)”, “Laser (Laser)”, “Terapia Conservadora” 

(Conservative Therapy)”, escolhidos após consulta nos 

Descritores de Ciências da Saúde – Desc da BIREME 

(http://decs.bvs.br/), utilizando o operador booleano “and”.  

As bases de dados utilizadas na pesquisa foram: 

National Center for Biotechnology Information- NCBI (PubMed), 

Scientific Electronic Library Online – Scielo, ScienceDirect e 

Google Scholar. 

http://decs.bvs.br/cgi-bin/wxis1660.exe/decsserver/?IsisScript=../cgi-bin/decsserver/decsserver.xis&interface_language=p&previous_page=homepage&previous_task=NULL&task=start
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Foram incluídos artigos sobre o eixo temático da 

pesquisa dos últimos cinco anos, em português, inglês e 

espanhol. Os critérios de inclusão foram artigos que envolvam 

o tratamento da neuralgia trigeminal com laser de baixa 

potência, estudos longitudinas, estudos duplo-cego e ensaios 

clínicos randomizados.  

Também foram incluídas algumas referências clássicas, 

como Walker (1983) que realizou o primeiro estudo do laser de 

baixa potência para tratamento da NT, o artigo de Rocha 

(2004), que explica o mecanismo de ação do laser de baixa 

potência, e dois livros (NEVILLE, 2016 e CRUCCU, 2017). 

Foram excluídos artigos de anos anteriores à 2014, 

estudo em animais e artigos que não abordavam o tema.  

 

Tabela 1. Descrição da quantidade de artigos selecionados e 

suas respectivas bases de dados.  

  Fonte: autoria própria.  

 

LASER DE BAIXA POTÊNCIA 

O laser (sigla inglesa para “light amplification by 

stimulated emission of radiation”, ou seja, amplificação da luz 

por emissão estimulada de radiação) é um dispositivo que 

produz radiação eletromagnética monocromática, coerente e 

colimada. Para efeitos terapêuticos é necessário seu uso em 

baixos níveis, observados na terapia a laser de baixa 

intensidade “Low Level Laser therapy” (LLLT) (ROCHA, 2003, 

ANDRADE, 2014).   

PubMed Scielo ScienceDirect Google 

Scholar 

TOTAL 

03 01 04 06 14 
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A terapia a laser de baixa intensidade consiste na 

aplicação de uma única fonte de  luz em um sistema biológico. 

A radiação laser e a luz monocromática podem alterar a função 

das células e tecidos, onde promove a regeneração dos tecidos, 

reduz a inflamação e alivia a dor. A sua aplicação provoca um 

efeito fotoquímico, onde a luz é absorvida e causa uma 

alteração química na célula. Alguns autores relataram redução 

considerável da dor em diversas condições como fibromialgia, 

dor de cabeça, doenças do sistema nervoso, lombalgia e artrite 

reumatóide (FARIVAR, 2015; FALAKI, NEJAT, DALIRSANI, 

2014). 

 Os efeitos primários do laser, descritos por ROCHA 

(2004), incluem o efeito bioquímico, bioelétrico e bioenergético. 

No efeito bioquímico, o laser provoca a liberação de 

substâncias como serotonina, acelticolina esterase e 

endorfinas. Em seu efeito bioelétrico, a radiação do laser 

possibilita o aumento na produção de ATP (Trifosfato de 

adenosina), o que ocasiona um aumento na eficiência da 

bomba sódio-potássio, melhorando o resultado do impulso 

nervoso. Já seu efeito bioenergético, promove uma 

normalização do contingente energético que coexiste com o 

contingente físico dos indivíduos.  

Para Andrade (2014), os efeitos da laserterapia podem 

ser divididos em curto e longo prazo. Os efeitos de curto prazo 

são observados imediatamente após a irradiação, já os efeitos 

de longo prazo ocorrem horas ou dias após a irradiação que, 

usualmente, envolvem uma biossíntese celular. É visto que, 

para se obter sucesso na LLLT, os seus efeitos são 

dependentes do comprimento de onda, potência, tempo  de 

aplicação e dose. Contudo, as diferentes reações teciduais da 
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terapia estão relacionadas com fatores intrínsecos do paciente, 

como idade, sexo e nutrição, o que implica a obtenção de 

diferentes respostas (ROCHA, 2004).  

 

Tabela 2. Diferentes tipos de Lasers utilizados no processo de 

cicatrização tecidual. 

LASERS  
COMPRIMENTO 

DE ONDA (nm) 

Rubi 694 

Árgon 488 e 514 

Hélio-Neônio 632,8 

Krypton 
521; 530; 568; 

647 

Ga-Al-As (laser de diodo) 805; 650 

Arseneto de Gálio 904 

Fonte: FARIVAR, 2015. 

 

LLLT PARA TRATAMENTO DA NEURALGIA TRIGEMINAL 

O primeiro estudo da LLLT para tratamento da neuralgia 

trigeminal, foi realizado por Walker em 1983. Foram utilizados 

26 pacientes com com neuralgia do trigêmeo, neuralgia pós-

herpética, ciática e osteartrite. Dos 26 pacientes, 9 

apresentavam NT. Os pacientes foram expostos ao laser de 

Hélio-Neônio com 1mW de potência, frequência de 20 Hz, 

comprimento de onda em 632,5 nm, aplicando de 30 a 90s em 

3 dias por semana, durante 10 semanas. Sete pacientes 

relataram melhora na intensidade e frequência da dor. 

Em um ensaio clínico randomizado, duplo-cego, foi 

avaliado um total de 30 pacientes com NT. Foram divididos em 

2 grupos de casos e controles. Os pacientes receberam 100 mg 

de carbamazepina. No grupo de casos foi iniciada a LLLT, além 
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da terapia farmacológica. Foram realizadas 9 sessões, 3 vezes 

por semana, utilizando laser de diodo em um comprimento de 

onda de 810 nm com energia de 5 J, em modo contínuo, 

utilizando o dispositivo Thor. O laser foi irradiado por 25 s nas 

zonas de gatilhos dos pacientes. Observou-se que a gravidade 

da dor foi menor ao final do tratamento no grupo caso 

comparado com o grupo controle. A dor diminuiu nos dois 

grupos ao logo do tempo, mas com uma diferença significativa 

no grupo caso. A intensidade da dor no grupo de intervenção 

caiu de 6/8 para ½ e no grupo controle de 6/6 para 2/7 

(EBRAHIMI, 2018).  

 Pérez (2018), avaliaram 6 pacientes com NT, utilizando 

o dispositivo Lasertech com comprimento de onda de 904 nm e 

cinco modos de frequência (500, 1000, 2000, 3000 e 4000 Hz). 

A condição foi tratada com o laser de diodo, com aplicação 

quinzenal durante 6 meses, nas áreas de gatilho por 10 min. 

Diferentes frequências e doses cumulativas foram utilizadas a 

cada sessão. Nenhum tratamento adicional foi empregado e a 

intensidade da dor era mensurada mensalmente utilizando a 

escala visual analógica (EVA). Os pacientes relataram eficácia 

analgésica da terapia com laser, com diminuição da dor após o 

primeiro mês. Cinco dos seis pacientes, continuaram com dor, 

contudo, com menor intensidade que a inicial, relatando 

escores de ½ na EVA. 

 O estudo realizado por Pinheiro (2017), que comenta e 

discute a experiência clínica de 15 anos no tratamento de 

pacientes que sofrem com NT. Para tanto, avaliou 412 

pacientes (104 homens e 308 mulheres) tratados com LLLT. 

Foram realizadas 3 sessões por semana durante seis semanas. 

Os pacientes relataram sua dor usando a EVA, antes da 



USO DO LASER DE BAIXA POTÊNCIA PARA TRATAMENTO DA NEURALGIA 

TRIGEMINAL 

 

854 
 

irradiação. O comprimento de onda utilizado, com o laser de 

diodo, foi de 780, 790 e 830 nm, em um único ponto de dor, em 

cada sessão. O tempo de aplicação do laser foi definido 

automaticamente, seguindo a calibração do fabricante. 

Nenhuma intervenção adicional foi realizada durante o 

tratamento. Ao final do estudo, 198 pacientes relataram que 

estavam sem dor e 214 ainda queixavam-se de sintomatologia, 

mas com diminuição no nível da dor.   

 Waked (2015), pesquisaram, em um estudo duplo-cego 

randomizado, o efeito da LLLT em pacientes com NT pós-

operatória. Após o diagnóstico inical, os grupos foram divididos 

em grupo experimental de 15 pessoas que receberam LLLT de 

Hélio-Neônio em um único ponto de disparo, outro grupo com 

15 pessoas que receberam LLLT de Hélio-Neônio, mas 

seguindo o caminho nervoso e grupo controle de 15 pessoas 

que receberam LLLT em forma de placebo. O tratamento 

consistiu na aplicação do laser 3 vezes na semana em dias 

consecutivos, por 8 semanas pontuando a a severidade da dor 

de acordo com NSR (“Measurement of severity of pain 

Numerical rating scale”- Medição da gravidade da dor 

Numérica). Não foi utilizada nenhuma terapia adicional.  Foi 

utilizado um comprimento de onda de 100 nm, por 15 min. Os 

resultados obtidos expressaram redução significativa da dor 

nos grupos que receberam LLLT de Hélio-Neônio, mas 

nenhuma diferença no grupo placebo.  

Lukina (2018) avaliou 76 pacientes com NT que 

relatavam dores constantes. Os pacientes foram divididos em 

dois grupos, o primeiro grupo com 37 pacientes que fizeram 

intervenções cirúrgicas para tratamento da NT e o segundo com 

39 sem cirurgias prévias. Foi utilizado o laser de Hélio-Neônio 
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com um comprimento de onda de 630 nm, nas zonas de gatilho 

de 3 a 4 min. O número de sessões variou entre 12 e 18. Em 26 

pacientes do primeiro grupo a dor foi reduzida, nos 11 restantes 

o efeito desejado da LLLT não foi alcançado. No segundo grupo 

31 pacientes tiveram melhora significativa da dor, com 

diminuição da frequência e intensidade, os 8 restantes ainda 

relataram que os ataques nevrálgicos persistiram.   

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Foram utilizados no total 14 artigos para esse estudo, 6 

deles empregados na revisão de literatura. Dos 6 estudos 

selecionados para esta revisão, o estudo de Walker (1983) foi 

escolhido por ser o primeiro estudo de LLLT para tratamento da 

neuralgia trigeminal.  

A LLLT tem o objetivo de proporcionar efeito analgésico 

em dores agudas e crônicas através de diferentes mecanismos, 

como a redução dos níveis de histamina, acelticolina, 

bradicinina, prostaglandinas e aumento dos níveis de 

acetilcolina esterase, seratonina e drenagem linfática. Ainda, 

modula a dor inflamatória pela redução dos níveis de níveis de 

marcadores bioquímicos da inflamação e influxo de células 

neutrófilas (PINHEIRO, 2017; EBRAHIMI, 2017).  

Ainda que a terapia medicamentosa com os 

bloqueadores dos canais de sódio seja a primeira linha de 

tratamento, a tolerância pode se desenvolver à medida  do 

tempo de tratamento e a necessidade de aumento da dose, o 

que leva a efeitos colaterais. A maioria dos pacientes com NT 

não estão satisfeitos com a terapia farmacológica, devido ao 

controle pequeno da dor ou aos efeitos colaterais dos 
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medicamentos (EBRAHIMI, 2017; FALAKI, NEJAT, 

DALIRSANI, 2014) .  

Os artigos existentes relatam a eficácia da terapia em 

grande parte dos seus pacientes, contudo é difícil a escolha de 

uma dosagem específica, comprimento de onda ou tipo de laser 

com maior eficácia analgésica, sendo o de diodo e Hélio-Neônio 

os mais utilizados. Em grande parte dos casos, a dose mínima 

não é conhecida e outras doses são relatadas para cada tipo de 

laser. Não existe protocolo para escolha do comprimento de 

onda, a seleção é feita a partir das experiências clínicas dos 

operadores, seguindo as recomendações do fabricante 

(PINHEIRO, 2017).  

   

Tabela 3. Descrição dos dados das pesquisas obtidas com a 

revisão, segundo o tipo de laser utilizado e a quantidade de 

pacientes.  

AUTO

R 

TIPO DE 

ESTUDO 

TIPO DE 

LASER 

QUANTIDADE 

DE PACIENTES 

RESULTADO 

Walker

, 1983. 

Ensaio 

duplo-

cego. 

Hélio-

Neônio 

9 Diminuição da 

intensidade 

dor em 85% 

dos pacientes. 

Ebrahi

mi, 

2018. 

 

Ensaio 

clínico 

controlado 

randomiza

do, duplo-

cego. 

Diodo 15 Diminuição da 

intensidade da 

dor em todos 

os pacientes. 

Pérez, 

2018. 

Ensaio 

clínico 

Diodo 6 Diminuição da 

intensidade da 

dor em todos 

os pacientes. 
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Pinheir

o, 

2017. 

Ensaio 

clínico 

Diodo 412 Diminuição da 

intensidade da 

dor em 48,1% 

e 51,9% ainda 

eram 

sintomáticos 

Waked

, 2015. 

Ensaio 

duplo-cego 

randomiza

do 

Hélio-

Neônio 

30 Diminuição da 

intensidade da 

dor em todos 

os pacientes 

Lukina, 

2018. 

Ensaio 

clínico 

Hélio-

Neônio 

76 Primeiro 

grupo: 

Diminuição da 

intensidade da 

dor em 70%, 

30% ainda 

eram 

sintomáticos. 

Segundo 

grupo: 

Diminuição da 

intensidade da 

dor em 79,5% 

e 20, 5% 

ainda eram 

sintomáticos.   

  

Walker (1983), realizou o primeiro estudo da LLLT em 

pacientes com NT. Iniciou sua pesquisa com a hipótese de que 

a radiação a laser de baixa potência em nervos periféricos 

produz analgesia equivalente à aplicação da estimulação 

nervosa transcutânea (TENS), que já era amplamente utilizada. 

Ao total, foram realizadas 30 sessões com o laser de hélio-

neônio nas zonas de gatilho. Os pacientes relataram que após 
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as LLLT não apresentaram efeitos colaterais e que o alivío da 

dor tornou-se mais duradourou após 12 a 30 sessões. Com 

isso, este estudo representa o primeiro documento que 

apresenta a eficácia do laser de baixa potência na produção da 

analgesia na NT. Para tanto, é preciso destacar que Walker 

(1983) apresentou em seu estudo, que as sessões de LLLT só 

foram cessadas após o total alvío da dor, sem o uso de 

fármacos adicionais, concluindo que não é estipulada a 

quantidade de sessões da laserterapia para a analgesia 

completa.  

 O estudo de Ebrahimi (2018) associou a terapia 

farmacológica a LLLT. Os pacientes recebiam 100 mg de 

carbamazepina após 2 dias de tratamento com o laser de diodo. 

Ebrahimi (2018) relata que a terapia farmacológica ainda é a 

terapia de primeira escolha para tratamento da NT, por isso 

associou ao uso do laser. O uso do laser de diodo se mostrou 

eficaz, quando comparado ao grupo controle, que só fazia o uso 

da medicação.  

 Segundo Pinheiro (2017), ao avaliar durante 15 anos 412 

pacientes com NT sendo tratados com LLLT de diodo, 

constatou que 48,1% (198) pacientes não se queixavam mais 

de dor após 12 sessões e que 51,9% (214) ainda relataram 

sintomatologia. O estudo ainda relatou que a maior incidência 

da NT atinge as mulheres acima de 50 anos, 74,8% (308) do 

grupo de pacientes. Os resultados também demonstraram que 

grande parte dos pacientes relatavam periodicidade de dor 

espontânea ou desencadeada, que se assemelha a choques e 

que afetavam negativamente a qualidade de vida. Os pacientes 

que estavam participando do estudo faziam uso de 

carbamazepina ou fenitoína, mas não estavam satisfeitos com 
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os resultados pois não havia controle da dor. Foi observado 

ainda que os pacientes apresentavam ansiedade e alguns 

sinais de depressão. Tais características demonstram a 

necessidade do tratamento eficaz da NT que a LLLT pode 

proporcionar. 

 Igualmente a Pinheiro (2018), Pérez (2018) utilizou o 

laser de diodo para o tratamento da NT em 6 pacientes. Todos 

relataram que a intensidade da dor diminuiu após 6 meses de 

tratamento, demonstrando a efetividade do laser para 

tratamento da NT.    

 Lukina (2018) agregou ao seu estudo pacientes que 

foram submetidos a terapia cirúrgica para tratamento da NT. 

Utilizou o laser de Hélio-Neônio em 76 pacientes, 37 deles que 

já tinham passado pela intervenção cirúrgica. Os resultados 

gerais obitidos apresentaram melhora da dor em 57 pacientes, 

sendo então o laser um forte aliado para diminuição da 

hiperalgesia provocada pela NT.  

Os estudos de Ebrahimi (2018), Pérez (2018) Pinheiro 

(2017) e Lukina (2018) apresentam amostras que se diferem 

significativamente, mas que apresentaram eficácia na LLLT em 

grande parte dos pacientes. Não relatam desvantagens no uso 

do laser ou efeitos colaterais, e que o quanto antes começar a 

terapia maior será a efetividade no tratamento da dor da NT.  

A NT comparada a outras dores neuropáticas tem um 

perfil singular, não é acompanhada por um déficit sensorial, 

como pode ser observado em um exame clínico cuidadoso. 

Waked (2015), após realizar o exame clínico em 30 pacientes e 

diagnosticá-los com NT, tratou 15 destes com LLLT com laser 

de hélio-neônio. O restante do grupo recebeu tratamento 

placebo. Observou-se uma diferença significativa na redução 
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da dor nos pacientes tratados com LLLT. Não foi relatado 

desconforto ou efeitos colaterais durante a terapia, sendo a 

aplicação do laser nas zonas de gatilho mais eficaz.  

 Os estudos revisados nesta pesquisa relatam apenas 

resultados benéficos ao utilizar a LLLT para tratamento de NT, 

seja ela como único meio para tratamento ou como terapia 

auxiliar. Não foram relatadas dificuldades durante a aplicação 

ou efeitos colaterais subsequentes. Ainda apontam que as 

áreas de aplicação devem se restrigir as zonas de gatilho da 

dor. Os tipos de lasers mais utilizados são os de diodo e hélio-

neônio, mas que não exibem valores para comprimento de 

onda, dosagem e frequência fixos. Prefere-se o comprimento 

de onda do espectro infravermelho, com a dose variando de 

acordo com a severidade da doença. É importante salientar que 

a resposta a LLLT varia entre os diferentes organismos e 

depende do tempo e evolução da patologia   (WALKER, 1983; 

EBRAHIMI, 2018; WAKED; 2015; PINHEIRO, 2017; LUKINA, 

2018).   

 

 

 

CONCLUSÕES  

 

Conclui-se que a LLLT quando aplicada de forma correta 

para o tratamento da dor em NT, se mostra eficaz, diminuindo 

ou eliminando a sintomatologia em grande parte dos pacientes. 

É uma alternativa promissora e segura, contudo, se faz 

necessário um estabelecimento de um protocolo de dosimetria 

de aplicação do laser, adequando-se  ao grau de dor do 

paciente.  
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RESUMO: A ausência de dentes compromete a mastigação, 
que é uma das funções mais importantes do sistema 
estomatognático. O objetivo deste estudo foi avaliar os 
distúrbios miofuncionais orofaciais e cervicais de um paciente 
adulto e avaliar a função mastigatória antes e após a 
reabilitação protética. Trata-se de um estudo de intervenção, 
com abordagem quantitativa, utilizando o software e-Myo para 
avaliação miofuncional associado ao teste de limiar de 
deglutição para avaliação da função mastigatória. A pesquisa 
foi realizada com paciente adulto do sexo feminino, que 
procurou a clínica de odontologia com queixa de dificuldade 
para mastigar devido a ausência de dentes. A pesquisa foi 
dividida em duas etapas:  na primeira realizou-se avaliação 
miofuncional e teste do limiar de deglutição na condição bucal 
existente; na segunda foi executada a reabilitação protética com 
a confecção de prótese parcial removível bimaxilar e após trinta 
dias da instalação das próteses foi realizada uma segunda 
avaliação miofuncional e teste de limiar de deglutição. Com 
relação às avaliações miofuncionais, a paciente apresentou 
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alteração no grau geral de (ALTA) para (MODERADA BAIXA). 
No que refere-se ao teste de limiar de deglutição houve 
diminuição de 122 ciclos para 43 ciclos entre as etapas. 
Destaca-se a atuação da fonoaudiologia e da odontologia como 
relevante para estabelecer diretrizes na reabilitação da prótese 
e do sistema estomatognático.  
Palavras-chave: Prótese Dentária. Função Mastigatória. 
Sistema Estomatognático.   
 
INTRODUÇÃO 

 

Um importante problema de saúde pública é o 

edentulismo, apesar da perda da dentadura natural vir 

diminuindo ao longo do tempo (DE CARVALHO et al., 2018). 

Ainda existe um grande número de pessoas que necessitam de 

tratamento reabilitador protético. Indivíduos parcialmente 

dentados, usuários de próteses parciais removíveis ou 

portadores de doença periodontal crônica generalizada severa, 

podem possuir, como plano de tratamento, a indicação de 

exodontias múltiplas dos elementos remanescentes (Assis et 

al., 2018). 

As próteses dentárias são consideradas substitutos 

artificiais para os dentes que foram perdidos, devolvendo, além 

da função mastigatória, a estética e a fonética ao paciente. 

Diante de uma situação de edentulismo, existem próteses 

dentais que substituem total ou parcialmente a quantidade de 

dentes ausentes, devendo a indicação do tipo de prótese ser 

precedida de anamnese, exame clínico e diagnóstico 

(COLUSSI; PATEL, 2016). 

A perda dos dentes gera impacto na fala, mastigação, 

nutrição, função e também compromete o convívio social 

(GOTTARDO et al., 2015). O estado edêndulo implica em 
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comprometimento anatômico, estético, fonético e psicológico, 

podendo levar o indivíduo ao desequilíbrio emocional (PIAGGE 

et al., 2018). A perda dos dentes restringe funções diretamente 

ligadas à manutenção da qualidade de vida. Seus impactos 

podem ser expressos pela redução das capacidades 

mastigatórias e de fonação, como também por prejuízos de 

ordem nutricional, estética e psicológica, com diminuição da 

autoestima e da integração social (MOREIRA et al., 2015).  

Os estudos direcionados à motricidade orofacial que 

analisam os distúrbios miofuncional orofacial e cervical em 

adultos são de considerável importância, pois disponibiliza 

informações relevantes que subsidiam intervenções clínicas 

que visam a correção das alterações motoras e sensoriais do 

sistema estomatognático, das funções de respiração, sucção, 

mastigação, deglutição e fala (DE OLIVEIRA et al., 2018). 

A abordagem multiprofissional da fonoaudiologia e 

odontologia é de extrema relevância, atuando com 

interdisciplinaridade sobre o sistema estomatognático e 

também nas alterações da motricidade orofacial e cervical 

(AMARAL, 2006).  

Segundo Lopes (2016) a Motricidade Orofacial faz parte 

do campo da Fonoaudiologia voltada para o estudo/pesquisa, 

prevenção, avaliação, diagnóstico, desenvolvimento, 

habilitação, aperfeiçoamento e reabilitação dos aspectos 

estruturais e funcionais das regiões orofacial e cervical. A 

terapia miofuncional (orofacial e cervical) é aplicada em muitas  

especialidades odontológicas e visa à correção das alterações 

motoras e sensoriais do sistema estomatognático, das funções 

de respiração, sucção, mastigação, deglutição e fala. 

O software e-Myo desenvolvido por pesquisadores da 

UFPB, reconhecido e premiado pela comunidade científica da 
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área de fonoaudiologia propôs uma escala para análise da 

intensidade do distúrbio miofuncional orofacial e cervical 

(SANTOS et al., 2016). A elaboração do software foi baseado 

no Roteiro de Avaliação Miofuncional  propondo um grau de 

classificação realizando uma avaliação clínica do paciente na 

especialidade de Motricidade Orofacial (BENACCHIO, 2015).  

A utilização de tecnologias favorece o processo de 

ensino dos profissionais de saúde, que podem ter acesso a 

informações de maneira eficaz, rápida e segura; além de 

permitir o monitoramento dos problemas vinculados ao paciente 

(DA PENHA et al., 2018).  

Diante do exposto, o objetivo deste estudo foi avaliar os 

distúrbios miofuncionais orofaciais e cervicais de um paciente 

adulto por meio do software e-Myo e avaliar a sua função 

mastigatória antes e após a reabilitação protética. 

 

MATERIAIS E MÉTODO 

 

  Trata-se de um estudo de intervenção com abordagem 

quantitativa, nas Clínicas Escolas de Fonoaudiologia e 

Odontologia da Universidade Federal da Paraíba, em João 

Pessoa, Brasil. 

  O estudo foi realizado com a paciente C.T.S.S., sexo 

feminino, 56 anos, que procurou a clínica de prótese com 

queixa de dificuldade para realizar a mastigação pela ausência 

de elementos dentários.  

Foi utilizado um software (Sistema Eletrônico de 

Avaliação Miofuncional: Software e-Myo), que é uma 

ferramenta empregada na fonoaudiologia durante a avaliação 

em motricidade orofacial e cervical. Este Software tem como 

base o protocolo de Junqueira, que contém a avaliação 
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completa de estruturas e funções do SE, com armazenamento 

de dados no próprio programa e classificação das alterações 

apresentadas pelos indivíduos avaliados, facilitando a 

intervenção e planejamento (SANTOS et al, 2016). 

   A função mastigatória também foi avaliada por meio do 

teste do Limiar de Deglutição (LD), onde o participante foi 

instruído a mastigar uma porção de amendoim torrado (3,7g) 

até o momento em que julgasse suficiente para engolir 

(CAMPOS et al., 2014). Contou-se o número de ciclos 

mastigatórios até o momento da deglutição. 

O estudo foi desenvolvido em duas etapas no qual uma 

Avaliação Miofuncional (AM) com o Software e uma avaliação 

do LD foram realizadas antes da reabilitação protética. Na 

segunda etapa foi executada a reabilitação protética e após 

trinta dias da instalação das próteses foi realizada a segunda 

AM com a pesquisadora de Fonoaudiologia e segunda 

avaliação do LD com o pesquisador de Odontologia. 

 A equipe de pesquisa de fonoaudiologia, por meio do 

Software e-Myo, coletou dados sócio demográficos e estado de 

saúde geral dos participantes e em seguida avaliação orofacial 

dos aspectos morfológicos e de postura, tonicidade, mobilidade 

e funções orais. Foram realizados registros fotográficos no 

plano sagital e frontal com câmera, onde o participante se 

posicionava com cabeça ereta e filmagem dos procedimentos 

de avaliação de todos os aspectos. 

 Aspectos morfológicos e de postura dos lábios (quanto 

ao posicionamento, e espessura), língua e frênulo lingual, 

bochechas (simetria, tônus e posição), dentição (número de 

dentes, próteses e oclusão quando possível), palato duro, nariz, 

olhos, palato mole e presença/ausência de amígdalas palatinas. 

Para avaliar o tônus, foi realizada palpação dos lábios, língua, 
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bochechas e região do mento, verificando a tonicidade dessas 

regiões, se apresentaram flacidez, rigidez ou normalidade da 

musculatura. Para avaliar a mobilidade, foram demonstrados 

movimentos de lábios, língua e bochechas e solicitava-se que 

o mesmo repetisse estes movimentos, a fim de observar a 

simetria e efetividade das estruturas. Para a avaliação das 

funções de mastigação e deglutição um padrão foi oferecido ao 

participante: 1/4 de uma fatia de pão de forma tradicional da 

marca Plus Vita® sem casca, e em seguida, um copo com 200 

ml de água mineral Indaiá®. Durante todo o processo foi 

explicado que efetivasse a mastigação e deglutição de forma 

habitual. As funções de respiração e fala, também foram 

registradas em filmagem e aconteceram da seguinte forma: 

com espelho de Glatzel aferimos a respiração do participante 

através da saída de ar (aeração) e modo respiratório. A fala foi 

observada através da prancha de fala do protocolo MBGR. 

Somente após avaliação completa é que o diagnóstico, 

orientações e encaminhamentos foram concedidos aos 

indivíduos participantes.  

 Os dados obtidos durante a avaliação foram 

armazenados no próprio software e-Myo, que gera um relatório 

e exame em formato pdf para cada voluntário e todos eles foram 

impressos. Vale destacar que o próprio software cria uma 

pontuação para cada item da avaliação que é marcado e a partir 

disso, gera um gráfico com os níveis: normal, leve, moderado 

baixo, moderado alto e alto, para melhor compreensão do 

quadro geral do voluntário. O grau geral disponibilizado pelo 

software é o grau mais elevado dentre os aspectos avaliados. 

Nessa perspectiva encontramos o que se aplica na área da voz, 

na proposta da escala GRBASI, utilizada para análise da 

qualidade vocal.  
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Para o atendimento clínico de confecção das próteses foi 

utilizado uma ficha individual adaptada, contendo um 

questionário sobre os dados pessoais e questionário 

anamnésico. O exame clínico compôs-se pela anamnese, 

exame físico extra-bucal e intra-bucal, exame radiográfico e 

modelos de estudo.  

Após a execução e conclusão da primeira etapa, o 

participante submeteu-se as fases do procedimento reabilitador 

com prótese total removível (PTR) ou prótese parcial removível 

(PPR). As próteses foram confeccionadas pela técnica 

simplificada, na qual se realiza a moldagem funcional após a 

montagem de dentes, seguindo o rigor técnico baseado em 

evidência científica. Realizou-se moldagem, obtenção dos 

modelos de estudo, bases de prova e planos de cera, registro 

maxilomandibular em articulador  semi-ajustável, prova de 

dentes, instalação e ajustes oclusais e de bases.  

Finalizadas as fases de reabilitação protética e 

contabilizados trinta dias após a instalação das próteses, os 

participantes retornaram para os procedimentos de AM com a 

equipe de fonoaudiologia e segunda avaliação da função 

mastigatória por meio do teste de LD com 3,7 gramas de 

amendoim com a equipe de odontologia.  

   Ao final de cada exame todos os dados referentes à 

Motricidade Orofacial e Cervical, bem como os da função 

mastigatória pelo teste de LD foram tabulados em um banco de 

dados no software Excel® do OFFICE 2013, e a partir disso, 

foram analisados os resultados por estatística descritiva, 

através de tabelas geradas pelo programa. 

Todos os princípios éticos em pesquisa com seres 

humanos foram respeitados conforme estabelecido pela 

Resolução 466/2012, a qual regulamenta a ética na pesquisa 
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envolvendo seres humanos no Brasil. A pesquisa foi aprovada 

pelo Comitê de Ética em Pesquisa do Centro de Ciências da 

Saúde da Universidade Federal da Paraíba (CEP/CCS/UFPB), 

sob o CAAE 91165418.0.0000.5188 e protocolo nº 3.040.577. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

  Para o desenvolvimento desta pesquisa houve a 

participação de uma paciente C.T.S.S., sexo feminino, 56 anos, 

leucorderma. Que procurou a clínica de Odontologia da 

Universidade Federal da Paraíba queixando-se de dificuldade 

para realizar a mastigação devido a ausência de elementos 

dentários.  A mesma já havia passado por todas as etapas de 

condicionamento bucal e apresentou interesse em realizar 

reabilitação protética.  

  Na primeira consulta, foi preenchido um questionário 

contendo informações sobre todos os dados pessoais da 

paciente, bem como informações sobre agravantes de saúde e 

história médica pregressa. Em seguida realizou-se moldagem 

e, consequentemente, a obtenção dos modelos de estudo. 

Além disso, a paciente realizou o primeiro teste de LD. Ainda na 

primeira semana, a paciente foi encaminhada para a clínica de 

Fonoaudiologia para realizar a primeira AM.  

  Com a aquisição das bases de prova e planos de cera, 

na segunda semana, houve o registro maxilomandibular em 

articulador semi-ajustável. Na terceira semana houve a prova 

de dentes e na quarta semana a instalação das próteses 

parciais removíveis superior e inferior. Além disso, a paciente 

retornou à clínica para realização de ajustes oclusais e de 

bases. 
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  Após trinta dias da instalação das próteses a paciente 

retornou a clínica de Odontologia e Fonoaudiologia onde 

realizou a segunda AM e o segundo LD. Tais resultados serão 

abordados ao longo das tabelas e figura a seguir. 

Com o passar dos anos as estruturas do Sistema 

Estomatognático (SE) e suas funções acabam passando por 

modificações, as quais fazem parte do processo natural de 

envelhecimento (SILVA et al., 2017). A perda de elementos 

dentários é uma delas, sendo fator desencadeante para que 

ocorram alterações em todos os aspectos que envolvam este 

sistema, principalmente no que se refere ao tônus muscular. 

Isso ocorre porque os dentes, além de serem essenciais para 

uma sustentação e postura labial, também proporcionam uma 

boa mastigação e boa articulação da fala (DE OLIVEIRA et al., 

2014). 

No que se refere à morfologia e postura a paciente 

apresentou (GRAU LEVE) nos dois exames. A perda dos 

elementos dentários se caracteriza como um fator 

desencadeante para que ocorram alterações em todos os 

aspectos que envolvam o SE, isso ocorre porque os dentes são 

essenciais para uma sustentação e postura de outras estruturas 

orofaciais, além de proporcionar uma boa mastigação. Durante 

o processo de intervenção foi observado como maiores 

características: lábios encurtados, finos e com presença de 

vincos, língua alargada, com marcas, sulcos e saburrosa, 

bochechas simétricas, presença de apenas 7 elementos 

dentários, que apresentavam bom estado de conservação e a 

presença de próteses dentárias superior e inferior.  

Tabela 1: Avaliação Miofuncional antes da reabilitação protética 

(AM1) e após trinta dias da reabilitação protética (AM2)  do 
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paciente quanto à classificação de morfologia e postura, 

tonicidade, mobilidade e funções. João Pessoa, 2019. 
 

      AM 1   AM 2  

MORFOLOGIA E POSTURA 

  Lábios 

  Língua 

  Bochechas 

  Dentição 

  Número de dentes 

  Palato duro                                                                          

  Palato mole 

  Nariz  

  Olhos 

 

TONICIDADE 

   Lábio Superior 

   Lábio Inferior 

   Língua 

   Bochecha Direita 

   Bochecha Esquerda 

   Mentual 

 

 MOBILIDADE 

    Lábios  

    Língua 

    Mandíbula 

 

 

 FUNÇÕES 

    Respiração 

    Mastigação 

    Deglutição 

    Fala 

 

 

Fechados 

Normal 

Simétricas 

Permanente 

8 

 Ogival 

Normal  

Base Alargada 

Simétricos 

 

 

Flácido 

Flácido 

Flácida 

Flácida 

Flácida 

Flácido 

 

 

Alterados 

Alterada 

Normal 

 

 

Nasal 

Alterada 

Alterada 

Normal 

 

Fechados 

Alargada 

Simétricas 

Permanente 

7 

Normal 

Normal 

Base Alargada 

Simétricos 

 

 

Normal 

Normal 

Flácida 

Normal 

Normal  

Normal 

 

 

Normais 

Normal 

Normal 

 

 

Nasal 

Normal 

Alterada 

Normal 

 

    Fonte: Pesquisa direta. 2019. 

  

Tabela 2. Comparativo das Avaliações Miofuncionais de acordo 

com o Grau Geral gerado pelo Sistema Eletrônico de Avaliação 

Oromiofuncional – eMyo. João Pessoa, PB, 2019. 
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      AV 1                     AV 2 

Itens 

Aspecto Morfológico e 

Postura 

 

Tonicidade 

 

Mobilidade 

 

Funções 

 

   Grau Geral 

 

 

LEVE 

 

 

ALTA 

 

MODERADA BAIXA 

 

LEVE 

 

ALTA 

 

 

LEVE 

 

 

NORMAL 

 

MODERADA BAIXA 

 

LEVE 

 

MODERADA BAIXA 

 

 Fonte: Pesquisa direta. 2019.  

 Quanto ao tônus, verificou-se, na AM 1, como aspecto de 

maior alteração grau (ALTO). Isso aconteceu devido ao 

processo natural de envelhecimento que acomete o SE, 

principalmente por falta de estruturas como dentes, ossos, 

controle neuromuscular, tônus e força, acometendo outras 

funções do SE. Achados na literatura  comentam que, pessoas 

com 50 anos ou mais apresentam chances maiores de 

problemas associados à tonicidade, concomitante a mobilidade 

dos órgãos fonoarticulatórios, justamente porque quando os 

tônus de todas as estruturas estão muito alterados, a 

funcionalidade das mesmas acaba por ser ineficiente, 

acarretando em consequências na alimentação, movimentação 

e funções miofuncionais e orofaciais do idoso senescente (DE 

LIMA et al, 2018). 

A mobilidade dos lábios, língua e mandíbula apresenta 

como característica mais frequente o grau (MODERADO 

BAIXO), indicando uma adaptação nessa função e 

corroborando com estudos como o de De Andrade (2017)  que 

apontam que as alterações quando presentes prevalecem em 
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língua e bochechas, justamente pela falta de tônus e força 

tendo o tremor como algo característico.  

O grau (LEVE) das funções orais presente na tabela 2 

indica que a paciente sofre adaptações durante o processo de 

envelhecimento, a fim de conseguir realizar movimentos que os 

ajudem no processo de mastigação, deglutição, respiração, 

sucção e fala. Este acontecimento se faz importante devido a 

principal queixa dos idosos se apresentar na mastigação, 

principalmente devido a má adaptação de próteses (MIRANZI 

et al., 2015; PETRY et al., 2019; ). 

Com o envelhecimento, a musculatura facial e 

mastigatória tende a se tornar flácida, e ocorrem mudanças na 

postura e aparência da mandíbula, dos lábios, da língua, das 

bochechas e do mento que interferem na estética da face, na 

mastigação, na deglutição e na fala em sujeitos saudáveis e 

dentados. Na função mastigatória alterações maiores são mais 

prevalentes quando o envelhecimento está agregado ao 

comprometimento da dentição (SARAIVA et al., 2019; DE 

SOUZA et al., 2016).  

Vários problemas estão associados em pacientes que 

ficam por um período de tempo sem dentes naturais ou 

artificiais, a língua interpõe-se aos rebordos alveolares, para 

estabilizar a mandíbula no ato da deglutição e controlar o fluxo 

de ar na fala. Após a instalação das próteses ocorre adaptação 

satisfatória, se o volume da língua for compatível com o espaço 

bucal disponível, pois a mesma tende a retrair-se (DEL-AGUILA 

et al., 2016; MAZZOCHINE et al., 2019). 

Destarte, através do Software e-Myo foi possível realizar 

análise imediata da AM da participante. Foram identificadas as 

principais alterações do SE sendo constatada a relação de 

alteração de morfologia e postura com tônus e mobilidade, 
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identificando onde havia maior grau de alteração,  favorecendo 

o planejamento terapêutico.  

 

Figura 1. Limiar de Deglutição antes da reabilitação protética 

(LD1) e após trinta dias após a reabilitação protética (LD2) do 

paciente.  

 
Fonte: Pesquisa direta. 2019. 

 

No que SE refere- ao teste de LD, a figura 1 apresenta o 

comparativo dos LDs antes e após a reabilitação protética no 

paciente onde podemos observar uma redução de 64,75% 

entre os testes. Para o LD1 a paciente apresentou um total de 

122 ciclos mastigatórios. Já o LD2 foi de 43 ciclos mastigatórios. 

 A mastigação é um processo fisiológico realizado pelo 

sistema estomatognático, que promove a redução mecânica 

dos alimentos e insalivação química com a finalidade de 

preparar o bolo alimentar para a deglutição (BONNET et al., 

2018). As perdas dentárias que ocorrem nesse sistema, assim 

como a introdução de aparelhos protéticos influenciam no seu 

0 20 40 60 80 100 120 140

LD 1

LD2
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equilíbrio, levando a necessidade de avaliações, que objetivam 

verificar o sucesso do tratamento proposto como também, 

promover estratégias que possam contribuir na melhoria desse 

desempenho (SILVA et al., 2018). 

A função mastigatória depende da condição e do número 

de dentes remanescentes. Esse fato justifica a diminuição no 

número do LD com a mastigação do amendoim no LD1 e LD2. 

Todos os dados referentes ao LD após a reabilitação protética 

foram inferiores aos realizados antes da reabilitação, como 

observado em outros estudos ( STEGUN et al, 2017; PINHEIRO 

et al, 2018).  

A literatura mostra que indivíduos com dentição natural 

saudável apresentam índices máximos no desempenho 

mastigatório e os indivíduos com PTR bimaxilar apresentam 

estes índices com valores mínimos. Porém estes valores 

podem variar dependendo do estado da dentição e do 

tratamento reabilitador realizado (CARLETTI, et al., 2018).  

A personalidade do paciente, o relacionamento deste 

com o profissional dentista, e a aceitação sobre o uso de 

próteses removíveis é algo que parece ser significativa para 

determinar a satisfação do paciente ao tratamento. O sucesso 

com as próteses removíveis depende da adaptação do paciente 

ao uso destas e de superar muitas das limitações funcionais 

que as próteses ainda apresentam. A adaptação correta de uma 

prótese pode resultar em melhorias na satisfação geral do 

paciente, em relação à sua aceitação quanto à estética, a fala 

e ao conforto (NASCIMENTO et al., 2018).  

Sabe-se que as próteses oferecem bastante benefícios, 

mas também existe limitações. A instalação de uma prótese 

dentária removível provoca uma alteração quantitativa e 

qualitativa do biofilme, aumentando os processos inflamatórios 
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da cavidade bucal. Quando esta situação se associa ao trauma 

provocado por uma prótese removível mal ajustada, pode 

desencadear lesões na cavidade bucal. A falta de informações 

sobre a confecção, uso e manutenção das próteses dentárias 

removíveis ainda é um fato encontrado no meio odontológico, 

portanto o profissional de saúde deve estar preparado para 

esclarecer e orientar o paciente, quanto a higiene, o uso correto 

e os possíveis sintomas da adaptação de sua respectiva 

prótese, assim, o cliente se sentirá confiante e aberto para 

novas informações e mudanças de antigos hábitos (GRALOW 

et al., 2019). 

A qualidade técnica da reabilitação protética associada 

aos exercícios e terapias empregados para o restabelecimento 

da função do SE, reitera a importância da atuação 

interdisciplinar da fonoaudiologia e odontologia (COSTA et al., 

2016; FIGUEIREDO et al., 2018).   

 

CONCLUSÕES  

 

Houve alterações significativas nos limiares de 

deglutição realizados antes e após as confecções das próteses 

removíveis. No que se refere a análise miofuncional de acordo 

com a Classificação gerada pelo  eMyo, houve alteração de 

(ALTO) para (MODERADO BAIXO) entre a primeira e segunda 

análises, confirmando a importância da abordagem 

interdisciplinar entre a fonoaudiologia e a odontologia na 

reabilitação protética dos pacientes.   
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RESUMO: Cientificamente são comprovadas melhorias 
efetivas quanto ao uso de dispositivos intraorais para terapias 
reabilitadoras, o material comumente utilizado para confecção 
desses dispositivos é a resinas acrílica. Quando expostos a 
fatores como, umidade, variações de pH e componentes 
enzimáticos decorrentes do fluxo salivar, os materiais resinosos 
são passíveis a diferentes comportamentos. Nesse sentido, o 
escopo da presente revisão integrativa foi analisar na produção 
bibliográfica a ação do fluido salivar sob dispositivos intraorais 
confeccionados em resina acrílica. A pesquisa baseou-se em 
artigos extraídos da base de dados BVS, por meio da realização 
de três buscas utilizando as seguintes expressões: “saliva AND 
resinas acrílicas”, “placas oclusais AND resinas acrílicas’’, 
“prótese dentária AND resinas acrílicas, todas indexadas no 
sistema DeCS. Após a adoção dos critérios de inclusão e 

mailto:joaomykael99@gmail.com
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exclusão, oito estudos foram selecionados. Os achados 
apontaram que todos os artigos analisados são em idioma 
inglês, embora métodos adotados sejam comuns em alguns 
estudos, estes possuíam objetivos distintos. A saliva artificial foi 
o espécime mais utilizado na metodologia dos artigos eleitos. O 
número de pesquisas que avaliaram próteses dentárias foi mais 
expressivo, e identificou-se a necessidade de mais pesquisas 
envolvendo placas oclusais. 
Palavras-chave: Saliva. Placa oclusal. Prótese dentária. 

 

INTRODUÇÃO 

 

Para confecção de dispositivos intraorais comumente 

são utilizados plásticos acrílicos, seus efeitos na saúde das 

pessoas expostas ao uso desses materiais são questões 

estudadas, uma vez que existem diferentes tipos de resinas 

com distintas propriedades principalmente no que se refere ao 

desgaste dessas peças quando estão em contato com o fluído 

salivar (DAYAN et. al., 2019). 

 Quanto à aplicação clínica das resinas acrílicas, tem 

havido um aumento da preocupação sobre a sua atrição na 

cavidade oral, uma vez que cientificamente é comprovado que 

a liberação de monômeros pode ocasionar efeitos prejudiciais 

à saúde (RASHID; SHEIKH; VOHRA, 2015).  

Arossi, 2013 afirma a importância de desenvolver 

estudos que avaliem as implicações biológicas de determinados 

materiais odontológicos, visto que a biodisponibilidade 

monomérica residual pode ter ação significante na indução de 

reações teciduais locais e sistêmicas, como também pode 

desencadear eventos genotóxicos,  
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Na cavidade bucal, os materiais odontológicos são 

frequentemente expostos a fatores como variações de pH e da 

quantidade componentes enzimáticos provenientes da saliva, 

estes podem influencia diretamente nas propriedades dos 

materias. Recomenda-se que mais estudos devem ser feitos 

para observar o comportamento real dessas variáveis e sua 

influência nas propriedades desses materiais (MONCAYO et. 

al., 2018). 

Vale Salientar, que na fabricação de próteses dentárias 

existem processos químicos e mecânicos, essas preparações 

afetam de maneira significativa a resistência da peça quando 

avaliada a união entre os dentes feitos em resina acrílica e a 

base de metacrilato (PISPILI; PISSIOTIS; MICHALAKIS, 2017).  

Os metacrilatos podem causar hipersensibilidade em 

pele e mucosa, a formação de monômeros residuais, bem 

como, sorção em água aumentam o escoamento do material e 

afeta suas propriedades dimensionais (ALVIM; SANTOS; 

LEÃO, 2013). Analisar a porosidade superficial dos aparatos 

que contém essa substância pode contribuir para o 

desenvolvimento de novas técnicas para manipulação e 

melhorar de forma efetiva a resistência a biocompatibilidade do 

material odontológico em questão (OLIVEIRA; NOGUEIRA; 

MATTOS, 2014). 

É importante ressaltar que a placa oclusal é terapia mais 

prescrita pelos cirurgiões-dentistas para o tratamento do 

bruxismo, esta parafunção semivoluntária da mandíbula resulta 

no hábito de apertar e/ou ranger os dentes. É caracterizada 

como multifatorial, com reflexos psicossociais e 

comportamentais, tendo por consequênciadesgaste dentário, 

https://pesquisa.bvsalud.org/portal/?lang=en&q=au:%22Pispili,%20M%22
https://pesquisa.bvsalud.org/portal/?lang=en&q=au:%22Pissiotis,%20A%22
https://pesquisa.bvsalud.org/portal/?lang=en&q=au:%22Michalakis,%20K%22
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disfunção temporomandibular, dor e perda de tecido periodontal 

(LOBBEZOO et al., 2012). 

 É necessário que os profissionais detenham um maior 

conhecimento sobre as escolhas e os métodos utilizados para 

o manuseio e confecção desses dispositivos, a fim de que seja 

desenvolvido um tratamento efetivo que vise atenuar os 

malefícios provocados por esse hábito parafuncional. 

(RYNIEWICZ et. al., 2018). 

Nesse contexto, a presente revisão integrativa teve por 

objetivo verificar através de evidências científicas como se dá a 

ação da saliva sob dispositivos intraorais confeccionados em 

resina acrílica. 

 

MATERIAIS E MÉTODO 

 

Com o propósito de produzir uma visão abrangente das 

pesquisas envolvendo saliva e resinas acrílicas, as buscas 

foram feitas na plataforma BVS (MEDLINE, LILACS, BBO- 

ODONTOLOGIA), durante os meses de agosto a outubro de 

2019. Assim, foram realizadas três buscas utilizando as 

seguintes expressões indexadas no sistema DeCS (Palavras-

chave de Ciências da Saúde): 

✓ “saliva AND resinas acrílicas”  

✓ “placas oclusais AND resinas acrílicas’’  

✓ “prótese dentária AND resinas acrílicas”  

A fim de selecionar as abordagens quanto utilização de 

métodos mais aplicados na atualidade, determinou-se a busca 

de publicações dos últimos cinco anos. A Biblioteca Virtual em 

Saúde (BVS) foi escolhida por sua relevância nacional e 
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aplicados filtros cujos assuntos principais selecionados foram, 

“resina acrílica” e “saliva”. 

Foi iniciado o processo de leitura do título de resumo de 

todas as publicações retornadas e os seguintes critérios de 

exclusão aplicados:  

✓ Artigos que não foram alocados entre agosto de 2014 e 

outubro de 2019;  

✓ Possíveis duplicatas no cruzamento das plataformas de 

buscas; 

✓ Artigos publicados em outro idioma que não seja o 

português e inglês; 

✓  Estudos que descreveram a utilização de resina acrílica 

que não seja exclusivamente para confecção de dispositivo 

intraorais reabilitadores (prótese dentária e placa oclusal); 

✓ Artigos que não analisaram as propriedades de 

superfície dos dispositivos intraorais; 

✓  Artigos que envolvam testes antimicrobianos; 

✓  Artigos que fizeram testes em animais; 

✓ Estudos envolvendo testes e incorporação de materiais 

diferentes de resinas acrílicas 

✓  Artigos de revisão bibliográfica ou sistemática.  

Vale salientar, que para uma maior confiabilidade da 

presente revisão integrativa todo o processo supracitado foi 

realizado por três pesquisadores previamente calibrados em 

relação aos critérios de exclusão e em caso de dúvidas sobre a 

inclusão de um determinado artigo, optou-se pela leitura do 

texto completo pela equipe. 

Finalmente, os artigos que passaram nos filtros citados, 

foram acessados e lidos na íntegra. Depois das etapas 

descritas, foi realizada uma análise detalhada dos artigos, que 
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possibilitou obter as seguintes informações: autor e ano da 

publicação, país, objetivo, metodologia e conclusão do estudo. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Um total de 367 artigos foram retornados após a primeira 

busca, que verificou a relação entre a saliva e resinas acrílicas, 

após estabelecimento dos critérios de exclusão 4 artigos foram 

lidos na integra, conforme mostra a figura1.  

 

Figura 1. Primeira busca para seleção dos estudos (BVS)

 
Fonte: pesquisa direta. 2019 

 

A presente análise identificou que embora alguns 

estudos tenham objetivos semelhantes, suas metodologias, 

confecção de corpos de prova e variáveis pesquisadas são 

distintas, o que consequentemente possibilita diferentes 

conclusões e corroboram com o conhecimento sobre a temática 
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conforme os descritores selecionados, o que pode ser 

observado na tabela 1. 

 
Tabela 1. Resultados decorrentes da primeira busca 

AUTOR 

E ANO 

IDIOMA OBJETIVO METODOLOGIA CONCLUSÃO 

MOHSIN 

et. al., 

2017 

Inglês Avaliar e 

comparar a 

capacidade de 

umectação de 5 

substitutos da 

saliva e água 

destilada em 

resina acrílica 

termopolimerizá

vel  

Amostras de resina 

acrílica 

termopolimerizavel 

foram fabricadas 

pelo método 

convencional, 

divididas em grupos. 

Os ângulos de 

contato de avanço e 

retrocesso da saliva 

e água destilada 

foram medidos e 

comparados usando 

a análise de 

software do Contact 

Angle Goniometer e 

DSA4. 

A capacidade 

da saliva de 

molhar a 

superfície da 

prótese é uma 

das 

propriedades 

mais 

importantes 

para a 

retenção 

completa da 

prótese em 

casos de boca 

seca. 

SAINI et. 

al., 2016 

Inglês Comparar a 

sorção e 

solubilidade de 

resinas acrílicas 

termopolimerizá

veis e 

autopolimerizáv

eis em 

diferentes 

soluções.  

Foi utilizada uma 

resina acrílica 

termopolimerizável 

(Trevalon) e uma 

fotopolimerizável 

(Rapid Repair) E 

preparados os 

corpos de prova 

para cada tipo de 

resina. Os corpos de 

prova foram imersos 

nas seguintes 

soluções, 

respectivamente: 

água destilada, 

Os resultados 

de sorção e 

solubilidade 

em água de 

ambos tipos 

mostraram 

conformidade 

com as 

especificações 

da ISO. A 

saliva artificial 

é um meio de 

armazenament

o melhor que a 

solução de 

https://pesquisa.bvsalud.org/portal/?lang=pt&q=au:%22Mohsin,%20Abdul%20Habeeb%20Bin%22
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saliva artificial, 

solução de limpeza 

de próteses, água 

destilada e solução 

de limpeza de 

próteses por 12 h 

alternativamente. 

Foram testadas a 

sorção e a 

solubilidade por 

método de ganho / 

perda de peso. Os 

dados foram 

analisados por 

variância 

unidirecional e teste 

Post Hoc de Tukey.  

limpeza para 

dentadura e 

água destilada 

para ambos 

tipos de resina. 

OGAWA 

et. al., 

2016 

Inglês Investigar a 

influência das 

características 

do paciente na 

dureza de 

resinas acrílicas 

incorporadas em 

próteses totais 

superiores 

Os participantes do 

estudo foram 

usuários de prótese 

total. Um 

investigador mediu 

a dureza das peças 

usando um 

Vesmeter ®. As 

taxas de fluxo 

salivar e valores de 

pH e a força oclusal 

foram medidos para 

todos os pacientes 

antes do início do 

estudo. 

Tipo de 

prótese pH da 

saliva em 

repouso são 

fatores 

importantes da 

deterioração 

da resina 

acrílica ao 

longo do 

tempo.  

KOSTIC 

et. al., 

2015 

Inglês Analisar a 

estrutura da 

superfície das 

resinas de base 

para próteses e 

a quantidade de 

substâncias 

As amostras de 

resina acrílica foram 

armazenadas em 

duas soluções uma 

de saliva artificial e 

outra em água 

destilada sob 

As superfícies 

dos acrilatos 

testados 

tornaram-se 

mais planos 

após a 

imersão em 
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potencialmente 

tóxicas liberadas 

imediatamente 

após a 

polimerização. 

temperatura de 37 

+/- 1 graus °c.  Para 

análise estrutural da 

superfície das 

amostras foi 

utilizado a 

microscopia 

eletrônica. 

saliva artificial. 

O grau de 

liberação dos 

materiais  

acrílicos não 

dependia da 

marca 

escolhida de 

saliva artificial. 

Fonte: Pesquisa direta. 2019 

 

Quando realizada segunda busca utilizando os 

descritores “placas oclusais” e “resinas acrílicas” obteve-se um 

total de 88 artigos, quando aplicado o filtro para selecionar 

estudos dos últimos cinco anos 8 artigos foram retornados, e 1 

artigo lido na integra após estabelecidos os critérios de 

exclusão conforme está apresentado na figura e tabela 2. 

 

Figura 2. Segunda busca para seleção de artigos (BVS)

 
Fonte: pesquisa direta. 2019 
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Tabela 2. Artigos decorrentes da segunda busca 

AUTOR E 

ANO 

IDIOMA OBJETIVO METODOLOGIA CONCLUSÃO 

ANDRADE 

et. al., 2014 

Inglês Avaliar a 

resistência 

flexural de 

duas 

resinas 

acrílicas 

termopolim

erizáveis 

empregada

s em 

órteses 

oclusais: 

(Vipi Cril 

Plus®) e 

(Vipi 

Wave®). 

Os corpos-de-prova 

divididos de acordo 

com o método de 

polimerização 

(convencional e por 

micro-ondas), foram 

imersos em água 

destilada (grupo 

controle) e saliva 

artificial (grupo teste) 

e armazenados em 

estufa bacteriológica 

a 37 °C durante os 

períodos de 7 e 15 

dias. Posteriormente, 

as amostras foram 

submetidas ao ensaio 

mecânico de flexão 

em três pontos. 

Polimerização 

por micro-

ondas 

apresentou 

maior 

resistência 

flexural do que 

a condição de 

polimerização 

convencional, 

não 

evidenciando 

influência da 

saliva, nem o 

tempo de 

imersão. 

Fonte: pesquisa direta. 2019 

 

A figura e tabela de número 3 contempla a relação entre 

prótese dentária e as resinas acrílicas, nesta busca observar-

se uma quantidade maior de artigos retornados. 

 

Figura 3. Terceira busca para seleção de artigos (BVS) 
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Fonte: pesquisa direta. 2019 

Tabela 3.  Caracterização dos estudos da segunda busca 

AUTOR E 

ANO 

IDIOMA OBJETIVO METODOLOGIA CONCLUSÃO 

ARAÚJO; 

BASTING, 

2018 

Inglês Realizar uma 

avaliação in 

situ da 

rugosidade 

da superfície 

e 

micromorfolo

gia de dois 

materiais de 

revestimento 

macio para 

dentaduras 

em 

diferentes 

intervalos de 

tempo.  

Fabricadas 48 

amostras 

retangulares de 

cada um dos dois 

materiais de 

revestimento macio: 

um à base de 

silicone (Mucopren 

Soft) e outro à base 

de resina acrílica 

(Trusoft). Os 

espécimes foram 

colocados nas 

próteses de 12 

participantes (n = 

12), e os materiais 

foram avaliados 

quanto à rugosidade 

superficial e 

micromorfologia em 

diferentes intervalos 

de tempo: 0, 7, 30 e 

A rugosidade 

da superfície 

de ambos 

materiais 

diminuiu após 

7 dias de 

avaliação, 

resultando em 

uma superfície 

mais lisa ao 

longo do 

tempo. O 

material à 

base de 

silicone 

apresentou 

valores mais 

baixos de 

rugosidade e 

superfície mais 

lisa que o 

material 
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60 dias. A 

rugosidade (Ra) foi 

avaliada por meio 

de um testador de 

rugosidade. A 

micromorfologia de 

superfície foi 

avaliada por 

microscopia 

eletrônica de 

varredura. 

à base de 

resina acrílica, 

tornando-o 

preferido na 

seleção de 

material mais 

adequado, 

devido à sua 

tendência a 

promover 

menor 

acúmulo de 

biofilme. 

USTA 

KUTLU, et. 

al., 2018 

Inglês O objetivo 

deste estudo 

in vitro foi 

avaliar o 

efeito do 

revestimento 

de selador 

na 

rugosidade 

da superfície 

de materiais 

de 

revestimento 

macio de 

próteses sob 

4 condições 

diferentes. 

 

Foram feitas 25 

amostras de cada 

material de 

revestimento macio 

(silicones a base de 

metacrilato) à 

temperatura 

ambiente e 

revestidas com 2 

camadas de selador 

de superfície. Além 

disso, 5 espécimes 

de cada material 

foram armazenados 

em água destilada, 

Coca-Cola, 

limpador de 

dentaduras, saliva 

ou ar. A rugosidade 

da superfície foi 

medida na linha de 

base e após 1, 7, 14 

e 28 dias. Os 

valores de 

rugosidade da 

superfície foram 

Foram 

encontradas 

diferenças 

estatisticament

e significantes 

na rugosidade 

da superfície 

entre os 

diferentes 

tipos de 

revestimentos 

macios. 

Todavia a 

saliva artificial 

não 

apresentou 

diferença 

significativa. 
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analisados com 

análise de variância 

de medidas 

repetidas e o teste 

de comparação 

múltipla de 

Bonferroni foi 

realizado usando 

grupos e métodos 

de armazenamento 

dependentes do 

tempo. 

GOIATO, 

et. al., 2014 

Inglês  Avaliar o 

efeito da 

termociclage

m e imersão 

em soluções 

para 

bochechos 

ou bebidas 

na 

estabilidade 

da cor de 

quatro 

diferentes 

próteses à 

base de 

resina 

acrílica  

Um total de 224 

amostras de 

próteses foram 

fabricadas. Para 

cada tipo de resina, 

oito amostras foram 

imersas em 

enxaguatórios 

bucais, bebidas e 

saliva artificial 

(AS;controle).A 

mudança de cor 

(DE) foi avaliada 

antes (linha de 

base) e após 

termociclagem (T1) 

e após imersão em 

solução por 1 h (T2), 

3 h (T3), 24 h (T4), 

48 h (T5) e 96 h 

(T6). O sistema CIE 

Lab foi usado para 

determinar as 

mudanças de cor. O 

teste de 

termociclagem foi 

realizado por 5000 

A 

termociclagem 

e imersão nas 

várias 

soluções 

influenciaram 

a estabilidade 

da cor das 

resinas 

acrílicas. 
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ciclos. Os dados 

foram submetidos à 

análise de variância 

de três medidas 

repetidas e teste de 

Tukey.  
Fonte: pesquisa direta. 2019 

 

Os resultados obtidos mediante a presente pesquisa 

constataram que dentre as copiosas propriedades que a saliva 

possui na cavidade oral a sua capacidade de umectação dos 

dispositivos intraorais pode favorecer na estabilidade e 

retenção da peça no paciente (MOHSIN et. al., 2017). Todavia, 

fatores como pH, e fluxo salivar em repouso pode contribuir 

para o processo de desgaste da resina acrílica no meio bucal 

no decorrer do tempo (OGAWA et. al., 2016). 

Saiani et. al., 2016 em seus testes utilizaram na 

metodologia amostras de saliva artificial e submergiu em 

diferentes espécimes feitos à base de resina acrílica 

termopolimerizável e fotopolimerizável, constatando que para o 

armazenamento de peças protéticas esses fluidos são mais 

efetivos que soluções de limpeza para próteses. Essa 

informação foi ratificada posteriormente nos estudos de Usta 

kutlu, et. al., 2018 onde foi constatado que a saliva artificial não 

é capaz de influenciar de maneira estaticamente significativa na 

degradação dos corpos de prova. 

Quando realizados ensaios mecânicos para avaliar as 

características da resina acrílica frente a exposição a saliva 

artificial, infere-se que o tempo de imersão não interfere na 

resistência do material (ANDRADE et. al., 2014). Entretanto, ao 

se realizar análises microscópicas sob condições semelhantes 

https://pesquisa.bvsalud.org/portal/?lang=pt&q=au:%22Mohsin,%20Abdul%20Habeeb%20Bin%22
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observa-se que a em um curto período de tempo a rugosidade 

desses materiais diminuem, o que resulta em uma superfície 

mais lisa. (ARAÚJO; ALINHAVO, 2018). 

É fundamental pontuar que experimentos com diferentes 

tipos de bebidas e enxaguatórios bucais para verificar o 

comportamento da resina acrílica, frente a substâncias que 

podem estar presentes na no meio bucal, são capazes 

influenciar a estabilidade do material resinoso de modo distinto 

(GOIATO, et. al., 2014). Tal situação não ocorre quando são 

testadas diferentes marcas de saliva artificial, uma vez que a 

liberação dos monômeros acrílicos independem desse fator 

(KOSTIC et. al., 2015) 

O número pesquisas direcionadas a analise dos 

materiais usados na confecção de próteses dentárias foi 

expressivo, visto que a reabilitação protética é uma prática 

comum na rotina clinica odontológica, este fato pode ser 

confirmado ao relacionar o resultado do inquérito 

epidemiológico Levantamento das Condições de Saúde Bucal 

da população brasileira - SB-Brasil 2010 que aponta a 

necessidade notória de reabilitação protética  em 68,2% dos 

adultos acima de 30 anos de idade (BRASIL,2010.) 

 

CONCLUSÕES 

 

A presente revisão verificou por meio de evidências 

científicas que a maioria dos estudos apresentam métodos 

semelhantes, todavia, com objetivos e conclusões distintas 

quanto a possível ação da saliva nas propriedades das resinas 

acrílicas. Todos os artigos foram publicados no idioma inglês. O 

dispositivo intraoral com maior número de investigações foi a 
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prótese dentária. A saliva artificial foi o espécime mais utilizado 

dentre as metodologias analisadas. É notória a necessidade de 

mais estudos envolvendo análises de placas oclusais. 
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RESUMO: O objetivo deste estudo foi verificar, através de 
evidências científicas, a influência da postura corporal sobre a 
disfunção temporomandibular (DTM). Foi realizada uma busca 
de estudos presentes na literatura científica na plataforma BVS 
(MEDLINE, LILACS, BBO - ODONTOLOGIA), utilizando os 
seguintes descritores: “Transtornos da Articulação 
Temporomandibular”, “Postura” e “Tratamento”. Os critérios de 
inclusão foram: estudos publicados nos últimos 5 anos, 
disponíveis na íntegra e no idioma português e inglês. Foram 
excluídos artigos de revisão da literatura, teses dissertações, as 
possíveis duplicatas e os estudos que não apresentaram 
metodologia para avaliação da proposta do tema. Foram 
encontrados 154 artigos nas buscas realizadas, após a 
aplicação dos critérios de inclusão e de exclusão, a  amostra 
final foi composta por 10 estudos publicados entre os anos de 
2014 e 2019. Esses estudos exprimiram discussões sobre a 
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relação entre os distúrbios temporomandibulares e a postura.: 
Com base nos estudos, concluiu-se que existe uma influência 
entre a DTM e a postura. Porém, faz-se necessários mais 
pesquisas e ensaios clínicos para sanar as dúvidas ainda 
existentes sobre esta temática.  
Palavras-chave: Transtornos da Articulação 
Temporomandibular. Postura. Tratamento. 
 

INTRODUÇÃO 

 

A Articulação Temporomandibular (ATM) é uma 

articulação sinovial que executa o movimento mais complexo 

do corpo humano (WANG et al., 2015), sendo um elemento do 

sistema estomatognático formado por várias estruturas internas 

e externas, capaz de realizar movimentos complexos. A 

mastigação, a deglutição, a fonação e a postura dependem 

muito da função, saúde e estabilidade desta articulação para 

funcionarem de forma adequada (GONZALEZ et al., 2008). 

Quando se estabelece uma alteração das estruturas que 

compõem a ATM, tem-se a disfunção temporomandibular 

(DTM). Tais problemas incluem: som de clique, incapacidade 

de abrir completamente a boca, dor nas articulações, dores de 

cabeça, de ouvido, de dente e vários outros tipos na região 

facial (CASTRO et al., 2017). 

Segundo Chisnoiu et al. (2015), a etiologia da DTM é 

multidimensional, portanto, é difícil de diagnosticar e gerenciar: 

fatores biomecânicos, neuromusculares, biopsicossociais e 

biológicos podem contribuir para o distúrbio. Os fatores 

biomecânicos estão frequentemente relacionados às 

parafunções (bruxismo) e sobrecarga oclusal; níveis elevados 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Chisnoiu%20AM%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26732121
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de hormônios estrogênicos são considerados fatores biológicos 

que afetam a articulação temporomandibular. Entre os fatores 

biopsicossociais, estresse, ansiedade ou depressão tem sido 

frequentemente encontrados. A identificação precoce e correta 

dos possíveis fatores etiológicos permitirá a aplicação 

apropriada do plano de tratamento, a fim de reduzir ou eliminar 

os sinais e sintomas debilitantes dos transtornos da articulação 

temporomandibular (CHISNOIU et al., 2015). 

Os sinais e sintomas da DTM incluem dor facial aguda 

ou crônica, sensibilidade dos músculos da mastigação e região 

cervical, dor na ATM, estalidos e crepitação da ATM durante o 

movimento, desvio da mandíbula, e limitação funcional da 

abertura da boca (CHEN et al., 2015; RODRIGUÉZ-LÓPEZ; 

FERNANDEZ-BAENA; ALDAYA-VALVERDE, 2015), além de 

sinais de bruxismo e problemas oclusais, como assimetrias 

faciais, edentulismo e reabilitação restauradora oclusal 

(GAUER; SEMIDEY, 2015).  

Souza et al. (2014) observaram em suas pesquisas que 

indivíduos acometidos por DTM apresentaram desvios 

posturais mais acentuados, sugerindo que este problema possa 

influenciar o sistema postural. Chaves et al. (2014) relataram 

que a ocorrência de desalinhamento postural foi mais 

pronunciada em sujeitos portadores de disfunções 

temporomandibulares. 

O tratamento da DTM é multidisciplinar (GAUER; 

SEMIDEY, 2015), e envolve várias modalidades de tratamento, 

como educação para o paciente, terapias farmacológicas e 

psicológicas, bem como intervenções não invasivas como a 

fisioterapia, e intervenções cirúrgicas, que irão aliviar os 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Chisnoiu%20AM%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26732121
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sintomas (CHEN et al., 2015). A fisioterapia tem papel 

importante na reabilitação de pacientes portadores de DTM, 

mostrando-se efetiva na diminuição do quadro álgico e 

restabelecimento da função normal do aparelho 

estomatognático (SANTOS; BECK, 2017). 

O conhecimento de como as disfunções 

temporomandibulares e as variáveis posturais interagem 

permitirão que os profissionais estejam melhor preparados para 

realizar seu trabalho preventivo e curativo, a fim de permitir à 

população a incorporação precoce na vida social, sem os 

inconvenientes causados por um distúrbio funcional desta 

natureza (PARRILLA; SEMYKINA; CHIPOMBELA, 2014). 

Nesse contexto, a presente revisão integrativa teve por 

objetivo verificar, através de evidências científicas, a influência 

da postura corporal sobre a disfunção temporomandibular.  

 

MATERIAIS E MÉTODO 

 

O presente estudo consistiu em uma revisão integrativa 

da literatura, com o intuito de desenvolver o estudo que visasse 

verificar a influência das alterações posturais da coluna cervical 

sobre a DTM, seguindo um padrão de realização. 

Primeiramente, o tema foi definido e os descritores 

devidamente estabelecidos. Os termos utilizados para a busca, 

segundo os Descritores em Ciência da Saúde (DeCS), foram: 

“Transtornos da Articulação Temporomandibular”, “Postura” e 

“Tratamento”. Esses descritores foram combinados de maneira 

padronizada, através do operador lógico Booleano (AND), com 

o objetivo de limitar o resultado da pesquisa, das seguintes 
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formas: “(Transtornos da Articulação Temporomandibular) AND 

(Postura) AND (Tratamento)” e “(Transtornos da Articulação 

Temporomandibular) AND (Postura).  

Durante os meses de agosto a outubro de 2019, foi 

realizada a busca de estudos presentes na literatura científica 

na plataforma BVS (MEDLINE, LILACS, BBO - 

ODONTOLOGIA) por três pesquisadores previamente 

calibrados. Inicialmente, foram lidos o título e o resumo dos 

artigos encontrados na busca, e, posteriormente, foi realizada a 

leitura do artigo completo, de modo a confirmar os 

selecionados. Os critérios de inclusão previamente definidos e 

utilizados foram: estudos publicados nos últimos 5 anos 

(período de 2014 a 2019), disponíveis na íntegra e no idioma 

português e inglês. Foram excluídos: teses; dissertações; 

artigos de revisão bibliográfica ou sistemática; as possíveis 

duplicatas no cruzamento das plataformas de buscas; e os 

estudos que, apesar de constarem no resultado da busca, não 

apresentaram metodologia para avaliação da proposta do tema.  

Por fim, após todas as etapas descritas, foi feita uma 

análise detalhada dos artigos para a obtenção de informações, 

como autoria, ano de publicação, idioma, objetivo, metodologia 

e conclusão dos estudos selecionados, para o preenchimento 

do quadro sinóptico. 

 

 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
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No levantamento de dados bibliográficos foram 

realizadas duas buscas avançadas na plataforma BVS (Tabela 

01). Na primeira busca, foi utilizada a combinação “(Transtornos 

da Articulação Temporomandibular) AND (Postura) AND 

(Tratamento)” e foram encontrados 63 artigos, dos quais 8 

foram publicados nos últimos cinco anos. Após a aplicação dos 

critérios de exclusão definidos, foram excluídos 7 artigos, 

restando apenas 1 estudo.  

A segunda busca foi realizada com a combinação 

“(Transtornos da Articulação Temporomandibular) AND 

(Postura)” e foram encontrados 191 artigos, dos quais apenas 

31 foram publicados nos últimos cinco anos. Após a aplicação 

dos critérios de exclusão definidos, foram excluídos 22 artigos, 

restando 9 estudos (TABELA 1). 

Tabela 1. Buscas para seleção dos estudos realizada na 

Plataforma BVS 

Busca 

Avançada 

Re-

sulta-

do do 

cruza- 

men-

to 

Estu-

dos 

dos 

últimos 

5 anos 

Excluídos 

(aplicação 

dos 

critérios 

de 

exclusão) 

Incluí- 

dos na 

Revi-

são 

“Transtor- 

nos da 

Articulação 

Temporo- 

mandibular” 

AND 

“Postura” 

 

63 

 

8 

 

7 

 

1 
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AND 

“Tratamen- 

to” 

“Transtor- 

nos da 

Articulação 

Temporo- 

mandibular” 

AND 

“Postura” 

 

191 

 

31 

 

22 

 

9 

TOTAL DA 

PESQUISA 

 

154 

 

39 

 

29 

 

10 

 

As publicações selecionadas foram organizadas como 

mostrado na Tabela 2, contendo suas respectivas autorias, ano 

de publicação, objetivo, idioma, metodologia e conclusão, o que 

caracterizaram os estudos desta revisão. 

A amostra final foi composta por 10 estudos publicados 

entre os anos de 2014 e 2019. 

 

Tabela 2.  – Resultados decorrentes das buscas realizadas na 

Plataforma BVS  

AUTOR 

E ANO 

I 

D 

I 

O

M

A 

OBJETIVO METODOLOGIA CONCLUSÃO 

http://revodonto.bvsalud.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0034-72722016000200013&lng=es&nrm=iso&tlng=pt#tab02
http://revodonto.bvsalud.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0034-72722016000200013&lng=es&nrm=iso&tlng=pt#tab02
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CÂMA- 

RA-

SOUZA 

et al., 

2018. 

  

I 

n 

g 

l 

ê 

s 

Avaliar a 

relação 

entre 

desordens 

temporo-

mandibula-

res (DTM) e 

postura 

craniocer-

vical no 

plano 

sagital, 

medido a 

partir de 

radiografias 

laterais da 

cabeça. 

A amostra foi 

composta por 80 

estudantes de 

odontologia 

selecionados 

aleatoriamente na 

Universidade 

Federal do Rio 

Grande do Norte. 

Os critérios de 

diagnóstico de 

pesquisa para 

DTM (RDC / 

TMD) foram 

utilizados para 

avaliar os sinais e 

sintomas da DTM. 

Radiografias 

laterais de cada 

indivíduo foram 

usadas para 

medir a posição 

do osso hióide, o 

ângulo 

craniocervical e a 

distância 

occipital-atlas. 

Um teste do qui-

quadrado foi 

utilizado para 

avaliar as 

relações entre 

medidas da 

postura 

Conclui-se, 

portanto, que não 

existe relação 

entre a postura 

cervical no plano 

sagital e a DTM. 
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craniocervical e 

DTM. 

NOTA et 

al., 2017.  

I 

n 

g 

l 

ê 

s 

Analisar as 

diferenças 

na 

estabilidade 

postural 

entre 

indivíduos 

com e sem 

DTM 

miogênica. 

Foram incluídos 

25 indivíduos 

afetados por DTM 

miogênica de 

acordo com DC / 

DTM (6 homens, 

19 mulheres; 

idade média de 

31,75 ± 6,68 

anos) e um grupo 

controle saudável 

de 19 indivíduos 

(4 homens, 15 

mulheres; idade 

média de 27,26 ± 

3,85 anos). 

Ambos os grupos 

foram submetidos 

a um exame da 

plataforma de 

força pós-

estabilométrica 

em diferentes 

condições 

mandibulares e 

visuais. A área de 

oscilação e a 

velocidade de 

oscilação dos 

parâmetros pós-

Este estudo 

demonstra uma 

diferença 

significativa na 

estabilidade 

postural do corpo 

entre indivíduos 

com DTM 

miogênica e 

controles 

saudáveis. Em 

particular, os 

parâmetros 

posturais da área 

e velocidade da 

oscilação são 

aumentados 

nesses 

indivíduos. 
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estabilométricos 

da COP (Centro 

de Pressão do 

Pé) foram 

avaliadas e 

comparadas pelo 

teste estatístico 

de Mann-U-

Whitney. 

ROCHA 

et al., 

2017. 

I 

n 

g 

l 

ê 

s 

Avaliar 

característi-

cas 

posturais de 

indivíduos 

sem dor 

com 

desarranjo 

interno da 

articulação 

temporo-

mandibular 

(ATM). 

 

 

 

 

 

 

 

  

Um total de 21 

indivíduos com 

deslocamento de 

disco (DD) 

unilateral e sem 

dor na ATM e 21 

indivíduos sem 

sinais de 

sintomas de DTM 

foram avaliados 

quanto a 

alterações na 

postura corporal 

por meio de 

avaliação 

posturográfica de 

vários segmentos 

corporais e 

reações de 

equilíbrio postural 

através do centro 

de massa durante 

movimentos da 

mandíbula 

usando uma 

As medidas 

posturográficas 

mostraram a 

ausência de 

diferenças 

significativas 

entre os dois 

grupos em 

qualquer um dos 

parâmetros de 

resultado. Não há 

diferenças 

significativas na 

postura corporal 

entre indivíduos 

com e sem 

deslocamento 

unilateral do 

disco na 

articulação 

temporomandi-

bular. Tais 

observações, 

indicando um 

equilíbrio postural 
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plataforma de 

equilíbrio. 

bem preservado 

na presença de 

desarranjo 

interno da ATM, 

colocam em sério 

questionamento a 

influência 

potencial dos 

distúrbios da 

ATM na postura 

do corpo inteiro e 

vice-versa. 

CORTE-

SE et al., 

2017.  

I 

n 

g 

l 

ê 

s 

Os 

objetivos 

deste 

estudo 

foram 

estimar a 

frequência 

e avaliar 

alterações 

posturais 

como fator 

de risco 

para 

desordens 

temporo-

mandibular

es (DTM). 

Pacientes com 

idades entre 10 e 

15 anos (N = 243, 

idade média de 

12 anos. 6) que 

procuram 

atendimento  

odontológico 

abrangente foram 

analisados de 

acordo com o 

RDC / TMD. Para 

avaliação postural 

estática, as 

fotografias foram 

tiradas e 

analisadas por 

um fisioterapeuta 

seguindo o 

modelo de 

Kendall. Os 

pacientes foram 

Alterações na 

postura da 

cabeça, curvas 

vertebrais e 

membros 

inferiores podem 

ser considerados 

fatores de risco 

para DTM 

muscular. As 

alterações 

posturais mais 

frequentes foram 

hiperlordose 

lombar, postura 

anterior da 

cabeça e genu 

valgus. 
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divididos em: A: 

sem DTM (n = 

133); B: com 

distúrbios 

musculares (n = 

61); C: com 

deslocamento do 

disco (N = 49).  
 

FER- 

NÁNDEZ 

et al., 

2016. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

I 

n 

g 

l 

ê 

s 

 

Projetar 

uma 

metodologia 

para medir 

a atitude 

postural 

humana 

externa nos 

planos 

frontal e 

sagital, com 

análises 

adequadas 

de validade 

e confiabili-

dade. 

 

Foram avaliadas 

as posturas 

variáveis de 78 

indivíduos (36 

homens, 42 

mulheres; 18 a 24 

anos). As atitudes 

posturais dos 

sujeitos foram 

medidas nos 

planos frontal e 

sagital, utilizando 

acromiopelvíme-

tro, painel de 

grade e plano 

Fox. 

 

 

 

  

 

Este método 

exibe 

propriedades 

métricas 

adequadas e, 

portanto, pode 

ser usado em 

pesquisas 

adicionais sobre 

a associação da 

postura do corpo 

humano com 

tipos 

esqueléticos e 

DTMs. 

 

 

  

 

FAULIN 

et al., 

2015.  

 

I 

n 

g 

l 

 

Este estudo 

examina a 

possível 

correlação 

 

Neste estudo 

transversal, não 

randomizado, os 

diagnósticos de 

 

Posturas 

anormais da 

cabeça eram 

comuns entre 
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ê 

s 

entre a 

prevalência 

de 

desordens 

temporoma

ndibulares 

(DTM) e 

diferentes 

posturas da 

cabeça nos 

planos 

frontal e 

sagital 

usando 

fotografias 

de 

estudantes 

de 

graduação 

da 

Faculdade 

de 

Odontologia 

da Universi

dade de 

Brasília- 

UnB, Brasil. 

DTM foram feitos 

com o eixo dos 

critérios de 

diagnóstico de 

pesquisa (RDC) / 

DTM. O ângulo 

craniovertebral foi 

utilizado para 

avaliar a postura 

da cabeça para a 

frente no plano 

sagital e a linha 

interpupilar medir 

a inclinação da 

cabeça no plano 

frontal. As 

medidas para 

avaliar a postura 

da cabeça foram 

feitas no Software 

for the 

Assessment of 

Posture (SAPO). 

Os alunos foram 

divididos em dois 

grupos de estudo, 

com base na 

presença ou 

ausência de DTM. 

O grupo de 

estudo foi 

composto por 46 

alunos e o grupo 

indivíduos com e 

sem DTM. Não 

foi encontrada 

associação entre 

a postura da 

cabeça avaliada 

nos planos frontal 

e sagital e o 

diagnóstico de 

DTM com o uso 

de RDC / DTM e 

o grupo que 

continha homens 

e mulheres. 
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controle, por 80 

alunos. 

 

 

 

  
AN et al., 

2015. 

I 

n 

g 

l 

ê 

s 

O objetivo 

deste 

estudo foi 

avaliar a 

postura 

craniocervi-

cal e a 

posição do 

osso hióide 

em 

pacientes 

ortodônticos 

com 

desloca-

mento de 

disco da 

articulação 

temporo-

mandibular 

(ATM). 

Foram avaliado 

170 pacientes 

ortodônticos do 

sexo feminino que 

consentiram em 

ressonância 

magnética 

bilateral de suas 

ATMs. Eles foram 

divididos em 3 

grupos com base 

nos resultados da 

ressonância 

magnética de 

suas ATMs. Vinte 

e cinco variáveis 

dos cefalogramas 

laterais foram 

analisadas com 

análise de 

variância 

unidirecional para 

investigar 

diferenças na 

postura 

craniocervical e 

na posição do 

osso hióide em 

Isso sugere que a 

postura 

craniocervical é 

significativamente 

influenciada pelo 

deslocamento do 

disco da ATM, 

que pode estar 

associado a 

padrões 

esqueléticos 

hiperdivergentes 

com mandíbula 

retrognática. 
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relação ao estado 

de deslocamento 

do disco da ATM. 

Os coeficientes 

de correlação de 

Pearson foram 

calculados para 

analisar as 

relações entre a 

morfologia 

craniofacial e a 

postura 

craniocervical ou 

a posição do osso 

hióide. 

 

SOUZA 

et al., 

2014. 

I 

n 

g 

l 

ê 

s 

Avaliar a 

postura 

corporal e a 

distribuição 

da pressão 

plantar no 

descanso 

fisiológico 

da 

mandíbula 

e durante 

as posições 

intercuspi-

dais 

máximas 

em 

indivíduos 

com e sem 

Cinquenta e um 

indivíduos foram 

avaliados pelos 

Critérios 

Diagnósticos de 

Pesquisa em 

Distúrbios 

Temporoman-

dibulares e 

divididos em um 

grupo sintomático 

(21) e um grupo 

assintomático 

(30). A análise 

postural para 

ambos os grupos 

foi realizada com 

fotogrametria 

Indivíduos com e 

sem DTM 

apresentaram 

desalinhamento 

global da postura 

corporal. As 

alterações 

posturais foram 

mais 

pronunciadas nos 

indivíduos com 

DTM. Além disso, 

indivíduos 

sintomáticos 

apresentaram 

distribuição de 

pressão plantar 

anormal, 



INFLUÊNCIA DA POSTURA NO PORTADOR DA DISFUNÇÃO 

TEMPOROMANDIBULAR: REVISÃO INTEGRATIVA 

 

 

 

912 
 

disfunção 

temporoma

ndibular 

(DTM). 

(SAPo versão 

0.68; 

Universidade de 

São Paulo, São 

Paulo, Brasil). A 

distribuição das 

pressões 

plantares foi 

avaliada por meio 

de 

baropodometria 

(software 

Footwork), em 

repouso 

fisiológico e 

posições 

intercuspidais 

máximas. 

sugerindo que a 

DTM pode ter 

influência no 

sistema postural. 

 
MUNHO

Z.; 

HSING, 

2014. 

 

I 

n 

g 

l 

ê 

s 

 

Estudos 

sobre as 

relações 

entre os 

desvios 

posturais e 

a saúde 

funcional do 

sistema 

temporo-

mandibular 

(ST) são 

controver-

sos e 

inconclusi-

Com base nos 

estudos 

anteriores do 

autor e dos 

colaboradores, o 

presente estudo 

analisou dados de 

postura corporal 

de uma amostra 

de 50 indivíduos 

com (30) e sem 

(20) FPTS. As 

análises de 

correlação foram 

aplicadas, tendo 

como variáveis 

 

Os resultados 

mostram que 

fatores 

intrínsecos aos 

sujeitos ou ao ST 

podem 

potencialmente 

interferir nos 

resultados de 

estudos que 

analisam as 

relações entre 

FPTS e postura 

corporal. Além 

disso, foi 

https://pesquisa.bvsalud.org/portal/?lang=pt&q=au:%22Munhoz,%20Wagner%20Cesar%22
https://pesquisa.bvsalud.org/portal/?lang=pt&q=au:%22Munhoz,%20Wagner%20Cesar%22
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vos. Este 

estudo 

decorre da 

hipótese de 

que tal 

inconclusi-

vidade se 

deve a 

autores que 

consideram 

patologias 

funcionais 

do ST 

(FPTS) 

como um 

todo, sem 

levar em 

considera-

ção os 

sinais e 

sintomas 

específicos 

do paciente. 

independentes 

idade, sexo, 

Helkimo 

anamnésico, 

oclusal e índices 

de disfunção, 

bem como sinais 

e sintomas 

específicos de 

FPTS. As 

avaliações 

posturais da 

cabeça, coluna 

cervical, ombros, 

coluna lombar e 

quadril foram as 

variáveis 

dependentes. 

Foram 

construídas 

equações de 

regressão linear 

que provaram 

parcialmente 

prever a presença 

e magnitude dos 

desvios da 

postura corporal, 

baseando-se nas 

características 

dos indivíduos e 

nos sintomas 

específicos da 

FPTS. 

encontrada uma 

tendência à 

especificidade, 

por exemplo, o 

grau de lordose 

cervical se 

correlaciona com 

a idade e o grau 

de gravidade do 

FPTS, sugerindo 

que algumas 

características 

patológicas da 

ST, ou má 

oclusão, idade ou 

sexo, podem 

estar mais 

fortemente 

correlacionadas 

do que outras 

com 

especificidade 

específica. 

padrões de 

postura. 
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FERREI-

RA et al., 

2014. 

I 

n 

g 

l 

ê 

s 

Avaliar a 

presença 

de 

alterações 

da postura 

corporal em 

mulheres 

com 

migrânea 

com e sem 

DTM em 

relação a 

um grupo 

controle. 

Foram avaliados 

três grupos de 22 

integrantes cada, 

na faixa etária de 

18 a 50 anos, 

sexo feminino, 

compostos de 

voluntárias com 

migrânea e DTM 

(GMDTM), 

migranosas sem 

DTM (GM) e 

grupo controle 

(GC). As 

voluntárias foram 

submetidas à 

avaliação da 

postura estática 

por meio da 

fotogrametria, e 

foram 

mensurados 19 

ângulos. 

Os resultados do 

presente trabalho 

demonstraram a 

presença de 

alterações de 

postura corporal 

em mulheres com 

migrânea com e 

sem DTM em 

relação ao grupo 

controle, e as 

alterações de 

postura foram 

similares entre os 

GM e GMDTM na 

análise de 

relevância clínica. 

Câmara-Souza et al. (2018) e Faulin et al. (2015) ao 

avaliarem a relação entre a DTM e a postura craniocervical, 

utilizando basicamente a mesma metodologia, analisando 

imagens radiográficas dos indivíduos e os critérios de 

diagnóstico de pesquisa para DTM (RDC / TMD), chegaram a 

conclusão que não existiu relação entre a postura cervical no 

plano sagital e a DTM. Porém, Cortese et al. (2017), de acordo 

com o RDC / TMD dos pacientes analisados e fotografias 

estudadas por um fisioterapeuta, contrariaram essa informação, 

confirmando que as alterações posturais foram consideradas 
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fatores de risco para o desenvolvimento da disfunção 

temporomandibular, implementando que as alterações mais 

frequentes foram hiperlordose lombar, postura anterior da 

cabeça e genu valgus. 

O estudo realizado por Rocha et al. (2017) ratificou o que 

foi concluído por Ferreira et al. (2014) anteriormente. Ambos 

confirmaram que não existiu relação significativa entre a DTM e 

a postura corporal, pois não foram observadas diferenças na 

postura corporal de indivíduos incluídos nas pesquisas com e 

sem distúrbios na ATM, ou seja, pessoas com e sem DTM 

apresentaram alterações posturais. Entretanto, em seu estudo, 

Nota et al. (2017) concluíram que existiu uma diferença 

significativa na estabilidade postural do corpo entre indivíduos 

com DTM miogênica e controles saudáveis, mostrando a 

relação existente em a DTM e a postura corporal. 

Souza et al. (2014), ao avaliar a postura corporal e a 

distribuição da pressão plantar nos movimentos mandibulares 

através da baropodometria, sugeriram que a DTM pode ter 

influência no sistema postural. E, em concordância com Nota et 

al. (2017), conclui que indivíduos com e sem distúrbios na 

articulação temporomandibular apresentam alterações 

posturais, porém, de modo geral, se observa uma maior 

prevalência de problemas posturais em sujeitos com DTM. Por 

conseguinte, ainda complementa que indivíduos com distúrbios 

sintomáticos na ATM apresentam uma maior distribuição da 

pressão plantar, indicando a interação entre a postura corporal 

e o sistema estomatognático. 

Ademais, An et al. (2015) avaliaram a postura 

craniocervical em pacientes com deslocamento do disco da 
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ATM, afirmando que a postura craniocervical foi 

significativamente influenciada por distúrbios na ATM, como o 

deslocamento do disco articular. Em concordância, Munhoz; 

Hsing (2014) ainda propôs uma possível tendência à 

especificidade dos distúrbios da ATM que se relacionam com 

padrões posturais distintos, nesse sentido, algumas patologias 

da ATM estão mais ligadas a um problema postural, do que 

outras. 

Por fim, Fernández et al. (2016), ao verificar a intima 

relação entre a DTM e a postura analisada em diversos estudos, 

indicou um método com análises adequadas de validade e 

confiabilidade para medir a atitude postural humana, que pode 

ser usado em pesquisas adicionais sobre a associação da 

postura corporal e as disfunções temporomandibulares. 
 

CONCLUSÕES 

 

Com base nos estudos realizados na literatura 

consultada, concluiu-se que a disfunção temporomandibular 

pode ser influenciada pela posição postural humana. Porém, 

foram verificadas algumas controvérsias sobre essa temática, 

pois uma pequena parte dos estudos não foram capazes de 

demonstrar relações entre alterações na postura e disfunção 

temporomandibular.  

Portanto, é necessário destacar a importância da 

realização de novos estudos multidisciplinares e pesquisas 

clínicas que busquem avaliar criteriosamente a influência da 

postura no portador da disfunção temporomandibular. 
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RESUMO: A odontologia atual visa cada vez mais a busca de 
diversas inovações de protocolos afim de melhorar os 
tratamentos, priorizando a estética e qualidade de vida dos 
pacientes. Com o crescimento da procura pela estética nos 
últimos anos as exigências se tornaram mais comuns e 
incisivas, o que tende a estimular o surgimento de recursos de 
pré-visibilidade mais fidedignos. Tendo em vista a evolução e 
mudanças odontológicas, o Mockup se conceitua como um 
ensaio restaurador em que é possível visualizar o resultado final 
aproximado do tratamento, este fideliza a proposta vigente onde 
preserva-se mais a estrutura dentária e dá-se mais autonomia 
de escolha aos pacientes que buscam melhorias. O mockup é 
imprescindível ao que se refere a planejamento clínico e 
reabilitação oral, pois possibilita segurança ao profissional e 
paciente, além de, através da previsibilidade aumentar as 
chances do sucesso do tratamento odontológico. O presente 
trabalho tem o objetivo de apresentar um caso clínico em que 
mostra a importância, funcionalidade, segurança, praticidade e 
previsibilidade que o ensaio restaurador mockup exerce na 
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reabilitação oral de um paciente que por insatisfação estética e 
funcional em relação a cor, anatomia, posição e distância dos 
dentes anteriores opta ao invés da ortodontia por fazer seu 
tratamento reabilitador através de laminados cerâmicos.  
Palavras-chave: Reabilitação oral. mockup. Ensaio 
restaurador. 
 

INTRODUÇÃO 

 

A odontologia atual prioriza a preservação dos tecidos 

dentários, novidades em protocolos de tratamento e técnicas 

para um melhor tratamento odontológico (BUCUTTI et al, 2012). 

A busca por padrões de beleza cresceu nos últimos tempos, 

gerando uma maior procura pelas reabilitações estéticas 

odontológicas. Sendo assim, qualquer mudança no aspecto do 

sorriso pode gerar insatisfação do paciente (ARAÚJO et al, 

2019). 

O sucesso do tratamento de reabilitação estética 

depende de um bom planejamento. O enceramento diagnóstico 

(wax-up) e o ensaio restaurador intraoral (mock-up) constituem 

o planejamento reverso, que possibilita mais segurança ao 

profissional, diminuindo as possibilidades de erros (REIS, 

2018). 

“Mock-up” trata-se de um termo utilizado em diversas 

áreas, em que utiliza-se o modelo de estudo inicial e em 

planejamento para obter previsibilidade do resultado final de um 

trabalho. Na odontologia tem sido empregado afim de melhorar 

os resultados estéticos, fazendo com que o paciente observe 

melhor se o tratamento está sendo compatível com o que se 

deseja, evitando problemas futuros e dando um maior conforto 

ao paciente e ao profissional (FARIAS et al, 2015). 



O USO DO MOCKUP PARA PLANEJAMENTO E PREVISIBILIDADE DE 

RESULTADO 

921 
 

Este estudo tem por objetivo descrever, em um relato de 

caso clínico, a importância do planejamento clínico e 

previsibilidade de resultados através do mock-up. 

 

MATERIAIS E MÉTODO 

 

 Paciente do gênero masculino, D.M., com 33 anos, 

leucoderma, procurou o serviço odontológico queixando-se da 

anatomia e posição dos dentes anteriores. O mesmo relatou ser 

receioso e ansioso com o tratamento odontológico, passando 

muitos anos sem coragem de realizar tratamento algum, porém, 

agora estaria disposto a mudar a estética dos seus dentes 

devido a relações profissionais e pessoais. Ao exame clínico foi 

possível observar que os dentes 12 e 22 possuiam overjet 

acentuado e presença de diastemas entre os dentes 

13,12,11,21,22 e 23 (figura 1). 

 Foi sugerido ao paciente o tratamento ortodôntico como 

primeira opção, porém, o paciente recusou a indicação. Sendo 

assim, foi proposto o ensaio restaurador através de 

enceramento diagnóstico e mock-up para verificar a 

possibilidade de reabilitação através de laminados cerâmicos. 

 Como passo inicial foi feito o protocolo fotográfico (Figuras 

2, 3, 4 e 5). Após, realizou-se a moldagem inicial com alginato 

(hidrogum) para a confecção do modelo de estudo em gesso 

(figura 6) afim da análise e planejamento do caso através da 

montagem em articulador. Em sequência, registrou-se a 

mordida em MIH e moldagens com silicone de condensação 

pesado (zetaplus)  e ligth (oranwash) para confecçõ de modelo 

para encerament 

Figura 1: Aspecto do sorriso do paciente no atendimento 

inicial. 
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Figura 2: Protocolo fotográfico (perfil direito) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3: Protocolo fotográfico (Perfil direito) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4: Protocolo fotográfico (Perfil esquerdo) 
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Figura 5: Protocolo Fotográfico (perfil esquerdo) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6: Modelo de estudo em gesso. 
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A confecção do Mock-up foi realizada após o 

enceramento diagnóstico. Essa técnica é utilizada para que o 

paciente possa ter uma prévia de como será o resultado final do 

seu tratamento, podendo o mesmo sugerir ajustes 

confortavelmente antes de finalizar e visualizar o planejamento 

reverso antes de qualquer desgaste dental (Figura 7 ).  

 

Figura 7. Enceramento diagnóstico (aprovado) 

 

 

 

 

 

 

 

Após o enceramento foi feita a escolha da resina bis-

acrílica (Protemp 4 - 3M) para a realização do mock-up. 

Posteriormente foi realizado o condicionamento com ácido 

fosfórico em um ponto central no terço médio por 30 segundos 

e aplicado adesivo de 2 passos (Single bond- 3M) nos 

elementos dentários do paciente e efetivada a transferência do 

ensaio restaurador para a boca do paciente através da guia de 

silicone (Figura 8) de adição pesado e regular (Silagum - DMG) 

com recortes nas ameias para escoamento do excesso da 

bisacrílica e polimerização da mesma. Removido os excessos 

com gaze embebida em álcool a 70%. O mock-up foi finalizado 

com acabamento em pontas diamantadas e resina composta 

onde existiam falhas ou bolhas. Realizou-se uma nova sessão 

de fotografias para auxílio do tratamento, em que foi possível 

fazer a comparação do aspecto inicial e análise estética (figuras 

9, 10, 11 e 12).  
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Figura 8: Guia de transferência do enceramento para 

mockup com silicone de adição 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9: Aspecto inicial do sorriso 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10: Aspecto do ensaio restaurador 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



O USO DO MOCKUP PARA PLANEJAMENTO E PREVISIBILIDADE DE 

RESULTADO 

926 
 

Figura 11: Aspecto do ensaio restaurador (perfil 

esquerdo) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12: Aspecto do ensaio restaurador (Perfil 

direito) 

 

 

 

 

 

 

 

 

O Paciente foi para casa e permeneceu 5 dias com o 

Mockup, este período é muito importante para que a tomada de 

decisão seja segura e com confiança no profissional. Também 

é uma ótima oportunidade do paciente recepcionar a opinião de 

outras pessoas do seu convívio, enfatizando os aspectos 

psicológicos. Com o resultado, o mesmo teve previsibilidade de 

resultado da reabilitação anterior com laminados.  

 A autonomia de escolha é significativa. No primeiro 

enceramento o paciente relatou achar as facetas maiores do 

que ele realmente desejava (Figura 11 e 12), então foi realizado 

um novo modelo (Figura 7), do qual agradou-o, mostrando 
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assim os benefícios do mock-up na realização, planejamento e 

finalização do tratamento de reabilitação oral.  Observou-se que 

o tratamento com laminados cerâmicos seria uma boa escolha 

e estebeleceu-se como uma boa opção para reabilitação 

estética dos elementos e adequada função fisiológica (Figura 

2). 

Figura 11: Primeiro enceramento diagnóstico (recusado 

pelo paciente). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12: Primeiro enceramento diagnóstico (recusado 

pelo paciente). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
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Com o crescimento da procura por uma melhor estética 

a prática no dia a dia da odontologia foi tomada por mudanças.  

A preocupação do cirurgião-dentista que era voltada apenas 

para as reabilitações funcionais, hoje, volta-se também para 

questões estéticas, em busca do sorriso atraente. O resultado 

do tratamento não deve estar de acordo apenas com percepção 

do cirurgião-dentista, mas também do paciente e pessoas de 

seu ciclo social. Compete ao dentista condições onde deva 

balancear as funcionalidades de um tratamento reabilitador em 

conjunto com a estética (VIDAL, 2018). 

Um sorriso atraente é de grande valia no cotidiano das 

pessoas. A autoestima baixa está frequentemente relacionada 

a alterações no sorriso, interferindo diretamente na qualidade 

de vida e saúde mental dos indivíduos. O conceito de beleza é 

algo muito subjetivo, por isso, não existe uma definição. Na 

ânsia de adquirir as proporções da beleza, chegou-se  numa 

diretriz que consiste na relação das medidas dos incisivos, 

mesial do canino e pré-molares, chamada de “proporção áurea” 

(SANTOS, 2018). 

 A aplicabilidade da relação entre os dentes superiores e 

inferiores é chamada de guia anterior, esta compõe-se nos 

traspasses vertical e horizontal destes dentes. Quando o 

paciente tem guia anterior adequada estes contatos dentários 

dominam os movimentos excêntricos. Nesse caso o uso de um 

sistema articulador menos sofisticado pode ser utilizado, porém, 

quando existe guia deficiente é necessário um articulador 

melhor, pois , quando o paciente possui desordem dos dentes 

anteriores os fatores que predominam o movimento mandibular 

são os dentes posteriores. Os movimentos da mandíbula 

acontecem de acordo com as superfícies oclusais dos dentes e 
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para a maioria dos pacientes os dentes anteriores são a 

influência. A guia anterior é considerada eficaz quando os 

dentes posteriores se desocluem durante nos movimentos 

excêntricos (OKESON, 2008). 

Em casos de reabilitação oral, para o sucesso clínico 

busca-se os princípios de oclusão ideal , em que os côdilos 

estão na sua posição mais súpero-anterior, os contatos 

dentários execem carga axial diantes das forças oclusais, a 

mandíbula realiza movimentos laterotrusivos e protusão, além, 

dos dentes posteriores exercerem contatos mais fortes que os 

anteriores quando a cabeça estiver ereta e em posição de alerta 

de alimentação (OKESON, 2008). O diagnóstico de oclusão 

adequado é de grande significância avaliar a guia anterior. Uma 

boa guia anterior acontece quando há desoclusão dos dentes 

posteriores no movimento de lateralidade, em que os caninos 

inferiores deslizam na palatina dos caninos superiores (LOPEZ, 

2017). 

Uma guia anterior adequada evita e previne 

interferências posteriores. Por isso, é de suma importância a 

atenção à guia anterior nos casos de reabilitação oral, 

recuperando-a ou mantendo-a. Em alguns casos, se 

necessário, são usados tratamentos ortodônticos antes do 

tratamento (LOPEZ, 2017).  

As interferências oclusais podem acontecer em algumas 

situações, como: contato prematuro em lateralidade e m 

protusão, contato que desvia a mandíbula da posição de 

relação cêntrica para de máxima intercuspidação habitual e 

contato prematuro que não ocasiona desvio. Estes, podem ser 

considerados fisiológicos ou patogênicos, em que 

respectivamente um  ocorre independente da posição ou 

movimento e não promove alterações no sistema 
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estomatognático e o outro ocasiona alterações nas estruturas 

que compõe o sistema estomatognático (CARDOSO, 2010). 

A avaliação estética de um individuo deve ser realizada 

partindo-se de uma analise extraoral seguindo para a 

observação de características intrínsecas do sorriso. Em 

análise dentolabial , os diversos posicionamentos do lábio 

superior em relação a linha do sorriso permitem classificar o 

sorriso em: Alto (quando a exposição gengival ultrapassa 2mm), 

médio (varia de 75 à 100% expondo até 1mm de tecido 

gengival) e baixo  75% da coroa do incisivo central superior 

exposta. Para uma boa estética, é adequado de 1 à 5 mm de 

espaço interlabial na posição de repouso (ALTO, 2018). 

A restauração em dentes com diastemas resulta em 

muitas mudanças na aparência, por isso o enceramento 

diagnóstico é extremamente importante para a apresentação do 

plano de tratamento e obtenção da decisão do paciente. Pois, 

para alguns tratamentos seria necessário a movimentação de 

alguns elementos dentários para afim de equilíbrio, e isto ficaria 

evidente nos modelos diagnósticos (DAWSON, 2008). 

O espaço entre os dentes (diastemas) gera uma 

preocupação estética comum entre os pacientes, pois é algo 

que altera a harmonia do sorriso. Essas lacunas podem ser 

formadas por consequências à agenesias e extrações 

dentárias, no caso dos diastemas entre os incisivos centrais 

pode ocorrer também por conta do frênulo do lábio superior 

fixada inadequadamente, podendo contribuir com os espaços. 

A forma ou tamanho dos dentes pode ser indicação para 

restauração estética e a depender da etiologia, é indicado o 

tratamento ortodôntico (SĘKOWSKA et al, 2019). 

  Indivíduos que possuem overjet mais acentuado 

(projeção horizontal dos dentes superiores além dos dentes 
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inferiores) tem maior probabilidade de desenvolver uma lesão 

dentária traumática quando comparados aos que possuem um 

overjet normal. Este aumento pode acontecer devido a 

comportamentos, como por exemplo,  hábitos de sucção ou por 

conta de uma relação esquelética classe II, em que a mandíbula 

está retrusiva em relação à maxila (ARRAJ et al, 2018). 

  Para que não haja erro na execução de tratamentos 

estéticos é necessário que tudo seja feito com detalhes e com 

um correto planejamento. Por isso, após fazer fotografias do 

paciente e seu enceramento diagnóstico no modelo de estudo, 

deve-se realizar o mock-up (também conhecido como “teste-

drive do sorriso”) para que haja previsibilidade do tratamento. A 

técnica é realizada após o enceramento estritamente aditivo, o 

mock-up é feito com acréscimo de resina bis-acrílica.      

  A resina do mock-up fica retida por embricamento, ou 

seja, os elementos dentários não passam por nenhum 

tratamento para a união da mesma, quando o objetivo é apenas 

o ensaio restaurador, quando há necessidade de restauração 

provisória, faz-se um leve tratamento de superfície do esmalte 

para que a resina bisacrílica dure o tempo desejado do 

provisório. Após o acabamento, inicia-se a sessão de fotos para 

registro e planejamento (SOUZA JR. et al, 2016). 
 

 

 

 

CONCLUSÕES  

 

Os recursos atuais que cercam a odontologia têm ganho 

cada vez mais espaço no dia-a-dia da clínica odontológica. O 

Mock-up é uma funcionalidade que, de fato, é fundamental na 

autonomia do paciente e cirurgião dentista, fazendo com que a 
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probabilidade de acertiva no tratamento e satisfação dos 

pacientes sejam maiores.  
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RESUMO: A odontologia restauradora tem o poder de 
proporcionar um sorriso harmonioso, onde há equilíbrio entre 
função e estética dos dentes. Assim, têm-se exercido inúmeros 
esforços nos últimos anos  para o aperfeiçoamento das técnicas 
e dos materiais restauradores, a fim de buscarem  melhores 
soluções protéticas, bem como suprir os anseios dos pacientes 
por reabilitações de excelência na estética. Atualmente, com o 
desenvolvimento de novos materiais, a Odontologia permite o 
reestabelecimento da estética e função mastigatória, além da 
preservação da estrutura dentária. Em tratamentos estéticos de 
dentes anteriores, os desgastes dentários estão sendo cada 
vez menores. Em contrapartida, onde há considerável perda de 
estrutura dentária, pode-se indicar o uso de coroas cerâmicas 
para devolução da estética e função ao elemento afetado. É de 
grande importância, para que se tenha sucesso com a 
realização de coroas, laminados cerâmicos e lentes de contato 
dentais, estabelecer um planejamento onde se tenha 
previsibilidade do resultado final, além de executar 
corretamente os protocolos de preparo dentário assim como 
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das peças protéticas. O presente trabalho se propõe, 
apresentar um caso clínico onde foram utilizados laminados 
cerâmicos para melhorar o formato e o tamanho dos dentes 
anteriores, e foram confeccionadas coroas cerâmicas para 
reabilitação dos dentes 14 e 15, proporcionando ao paciente um 
sorriso mais harmonioso e reestabelecendo a função perdida. 
Palavras-chave: Guia anterior. Laminados. Mock-up. 
 
INTRODUÇÃO 

 

Para o ser humano, o conceito de estética é definido de 

modo subjetivo, pois além de relacionar-se à harmonia e à 

beleza, também se forma a partir de fatores culturais, sociais, 

bem como  à idade do indivíduo e ao tempo no qual ele se 

insere (MONDELLI, 2005).  

Um sorriso harmonioso, onde há equilíbrio entre função 

e estética, pode ser proporcionado pela odontologia 

restauradora, uma vez que o avanço dos materiais e técnicas 

permitem uma reprodução confiável dos dentes (MARSON & 

MANETTI, apud GONZALEZ E GARCIA, 2016) 

Além disso, esses avanços também tem permitido uma 

abordagem de tratamentos minimamente invasivos, 

característica que tem se tornado amplamente conhecida e 

despertado o interesse da população. As facetas de cerâmica 

estão entre as opções de tratamento estético minimamente 

invasivas usadas para melhorar a forma e a cor dos dentes, 

além de substituirem restaurações de resina composta 

(TUZZOLO NETO et al., 2018). 

Os laminados cerâmicos são uma boa alternativa para 

oferecer ao paciente um sorriso funcional e harmonioso por 

suas excelentes propriedades ópticas, além de sua 

biocompatibilidade com a estrutura dentária e gengival, 
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estabilidade da cor e durabilidade a longo prazo (GONZALEZ 

GARCIA, 2016; TUZZOLO NETO et al., 2018). 

Em situações clínicas onde há considerável perda da 

estrutura dental, coroas com sistemas cerâmicos podem ser 

indicadas, mostrando-se como uma excelente alternativa 

restauradora (FURTADO et al., 2018) 

A restauração dentária deve ser planejada para proteger 

a estrutura remanescente de fraturas e substituir a estrutura 

dentária perdida. Portanto, o  uso da técnica de mock-up e dos 

procedimentos de união são muito importantes para se obter 

excelentes resultados ao trabalhar com facetas de cerâmica 

para a restauração dos dentes anteriores (TUZZOLO NETO et 

al., 2018; PEREIRA et al., 2019). 

Este trabalho tem como objetivo relatar um caso clínico 

que mostra uma técnica de tratamento restaurador indireto com 

laminados e coroas cerâmicas, para correção de forma e 

tamanho dos dentes, a fim de harmonizar o sorriso. 

 

RELATO DE CASO 

 

  Paciente do gênero feminino, S. M., 50 anos, 

leucoderma, procurou tratamento odontológico queixando-se 

de insatisfação no tamanho e formato dos dentes anteriores, 

pois os mesmos apresentavam desgastes naturais.  

 Em uma primeira sessão, procedeu-se à análise clínica, 

visual e fotográfica.  No exame clínico, analisou-se a simetria 

facial, o sorriso, contorno gengival e condições periodontais, se 

havia presença de cárie, além das características dentais, onde 

foram notados desgastes nas bordas incisais  e nas bordas 

caninas dos dentes superiores, conferindo um aspecto reto e 

desarmônico ao sorriso. Também foi observado que as coroas 
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dos dentes 14 e 15 se apresentavam insatisfatórias. Em 

seguida foram analisadas fotografias clínicas padrão (Fig. 1).  

 

Figura 1. Exame clínico: sorriso inicial 

 

 Ante a queixa do paciente, coleta de dados na anamnese e 

análise dos exames realizados (clínico e fotográfico), 

determinou-se um diagnóstico e elaborou-se um plano de 

tratamento conservador. Foi proposto, assim, um planejamento 

clínico a ser executado com a confecção de facelas indiretas 

em laminados cerâmicos de canino a pré-molar, como também 

a troca de coroas dos dentes posteriores 14 e 15, com a 

finalidade de reabilitar os mesmos. 

 Inicialmente foi realizada uma moldagem para obtenção 

de modelos de estudo e com isso, executar o planejamento do 

tratamento através do enceramento de diagnóstico que 

realizado em laboratório (Fig 2). No enceramento estabeleceu-

se um novo formato dos dentes baseando-se nas mensurações 

obtidas 

Posteriormente ao enceramento, foi realizada uma 

moldagem sem moldeira, com a pasta densa de uma silicona 

de adição, obtendo-se assim uma guia (Fig. 3 e 4), que foi 

utilizada para a realização do ensaio diagnóstico intrabucal ou 

“mock-up”. A matriz de silicone foi cortada para incluir a papila 

gengival e para que assim o excesso de material possa escoar 

e ser removido sem danificar a guia. 
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Figura 2. Enceramento diagnóstico  

 
Fonte: Autoria própria. 

 A guia de silicona foi preenchida com uma resina fluida 

bisacrílica, foi levada à boca até sua completa polimerização 

(4,5 minutos) e removida na sequência. Foram realizados os 

desgastes necessários, seguidos de acabamento e polimento 

para previsão do resultado esperado como também aprovação 

da paciente (Fig. 5). 

 

Figura 3 e 4. Guia de silicone pronta  

 
  

 

Figura 5. Mock up 
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Fonte: Autoria própria 

 Na figura 6 e 7, observam-se os preparos protéticos já 

finalizados, seguido do afastamento do tecido gengival com fio 

retrator (Fig. 8). Em seguida, foi realizada uma moldagem 

utilizando como material uma silicona de adição (Fig. 9) para 

confecção das lentes de contato em laboratório.  

 

Figura 6, 7, 8 e 9: Preparo protético dos dentes seguido do 

afastamento gengival por fio retrator e moldagem 

 
Fonte: Autoria própria 

 Após confecção das lentes, as mesmas foram provadas na 

boca (Fig. 10), para verificação de características estéticas. Na 

sequência, após a aprovação da paciente e checagem da 
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adaptação das peças protéticas, foi realizado o procedimento 

de cimentação dos elementos cerâmicos, após preparo dos 

dentes e das peças protéticas. As superfícies internas das 

restaurações foram condicionadas com ácido fluorídrico 10% 

por 20 segundos. Após o tempo de tratamento recomendado, o 

ácido foi lavado e a peça recebeu jato de ar/água em 

abundância para completa remoção de resíduos. Em seguida, 

as peças foram secas e aplicou-se ácido fosfórico a 37% para 

remoção de resíduos soltos da matriz vítrea. Após lavagem e 

secagem, uma camada de silano foi aplicada ativamente e 

deixada secar por um minuto. O tratamento do substrato dental 

foi feito com ácido fosfórico a 37% por 30 segundos  e 

subsequente lavagem do mesmo com abundante jato de água. 

Em seguida foi realizada a aplicação do sistema adesivo. Para 

cimentação, utilizou-se um cimento Variolink Estetic Neutral.  

 

Figura 10: Laminados cerâmicos prontos 

 
Fonte: Autoria própria 

 As figuras 11, 12, 13 e 14 mostram o processo de 

cimentação e o aspecto final das facetas cimentadas em boca. 

A cimentação iniciou-se pelos incisivos centrais, seguidos dos 

incisivos lateriais e por fim os caninos foram cimentados. O 

excesso de cimento foi removido com uma escova do tipo KG 

Brush e cada superfície foi fotoativada por 60 segundos. Com a 
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conclusão das facetas, foi a vez de cimentar as duas coroas nos 

dentes 14 e 15.  

 Com todas as peças cimentadas, verificou-se a oclusão e 

as funções, os movimentos oclusais foram reproduzidos e 

tiveram suas superficies ajustadas, com as interferências 

removidas.  

 

Figuras 11, 12, 13 e 14: Cimentação das facetas em boca 

 

 
Fonte: Autoria própria 

 

  O aspecto clinico final foi considerado satisfatório 

considerando-se cor, textura, função e estética (figuras 16). A 

paciente relatou ter correspondido suas expectativas e recebeu 

todas as orientações relacionadas a higiene oral e aos cuidados  

necessários para uma maior longevidade do tratamento. 

 

Figuras 15 e 16: Resultado final com as peças cimentadas 

seguido do antes e depois 
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Fonte: Autoria própria 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

O avanço científico e tecnológico da odontologia estética 

melhorou os sistemas cerâmicos metal free para próteses fixas 

bem como facetas de porcelana, tornando-os uma excelente 

opção de tratamento para a obtenção de resultados estéticos 

superiores. 

A evolução dos procedimentos restauradores 

proporcionada pelo advento dos sistemas adesivos mudou a 

paisagem na prática odontológica. Procedimentos mais 

conservadores foram possibilitados pela capacidade de ligação 

do material restaurador ao substrato dental através desse 

material (VELO et al., 2016). 

Os sistemas cerâmicos por sua vez, permitiram inúmeras 

possibilidades restauradoras, entretanto, mimetizar as 

características intrínsecas e extrínsecas de cor, forma e textura 

superficial da dentição natural ainda é um desafio. A seleção do 

material cerâmico é complexa e influencia diretamente o 

resultado final do tratamento protético (DURÃO et al., 2015). 
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Uma diminuição nas perdas de elementos dentários, e o 

aparecimento da redução da substância dentária, caracterizam 

uma nova geração de pacientes que tem surgido. Essa perda 

cumulativa de substância dentária (independente da causa) 

acaba por acarretar uma redução da dimensão vertical de 

oclusão (DVO) e perda de guia anterior, que pode por muitas 

vezes desenvolver uma má oclusão (MESKO et al., 2016). 

A DVO é muito importante para manter uma referência 

de altura e anatomia dos molares na região posterior e, por sua 

vez a forma e a sobremordida que deverão existir na região 

anterior. Se a DVO do paciente for aumentada, problemas 

musculares podem ser desencadeados, como um estiramento 

muscular por exemplo. Já em caso da diminuição da DVO, um 

encurtamento muscular poderá acontecer, o que também 

poderá causar uma patologia dolorosa, quando existem 

anomalias associadas ao estresse e parafunções (JIMÉNEZ-

LÓPEZ, 2017). 

Existem algumas contraindicações quanto ao uso das 

restaurações indiretas com laminados cerâmicos, como má 

oclusão, dentes com erupção ativa, dentes com coroa 

extremamente curta e/ou muito triangulares, má higiene oral e 

dentes com a incisal muito delgada, porém é importante 

salientar que o desenvolvimento de novos materiais e métodos 

é bastante dinâmico, ou seja, o que é contraindicação hoje pode 

deixar de ser num breve espaço de tempo (SOUZA et al.,2016) 

A obtenção de um contorno clínico a longo prazo, da 

estabilidade da cor, da durabilidade e de uma boa oclusão são 

fundamentais para os dentes anteriores. Atualmente, as facetas 

de porcelana proporcionam restauração previsível e bem-

sucedida, com uma sobrevivência média estimada de 10 anos 

(DA CUNHA   et al., 2016). Desse modo, no presente caso, 
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havia uma boa quantidade de estrutura dentária e nenhuma 

mudança significativa de cor, o que permitiu a escolha dos 

laminados cerâmicos como uma opção adequada.  

Entre os materiais cerâmicos que podem ser destacados 

estão a cerâmica feldspática e a base da cerâmica de dissilicato 

de lítio. O sistema à base de dissilicato de lítio pode envolver 

restaurações totais ou parciais das coroas, próteses fixas, 

coroas em implantes assim como, facetas de cerâmica 

(MARTINS et al., 2019). 

Em qualquer caso de reabilitação oral, durante o 

diagnóstico é imprescindível manter ou recuperar a guia 

anterior. Isso acontece quando movimentos de desoclusão e 

lateralidade dos dentes posteriores se desenvolvem através do 

deslizamento entre os caninos superiores e caninos inferiores. 

Essa guia anterior evitará interferências e desgastes 

posteriores, fraturas nas próteses de porcelana, sobrecarga de 

implantes (se houver) e dentes, além de ruptura e afrouxamento 

dos parafusos de pilares e próteses. Ela também terá 

fundamental importância na altura das cúspides dos dentes 

posteriores (JIMÉNEZ-LÓPEZ, 2017).  

O planejamento é uma etapa de fundamental importância 

para a execução de laminados cerâmicos, e tratamentos 

estéticos não devem ser realizados sem um planejamento 

apropriado, devendo ser executado pelo dentista em conjunto 

com o técnico de prótese dental. Atualmente executa-se um 

planejamento do tipo reverso, onde existe também a 

participação do paciente, de modo que este consegue visualizar 

e aprovar o planejamento a partir do enceramento diagnóstico. 

O enceramento é feito sobre um modelo de gesso, onde o 

dentista ou o técnico de prótese irá reproduzir as anatomias 

primária e secundária, além das texturas de superfície com a 
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finalidade de posterior confecção do mock-up (test-drive do 

sorriso), das restaurações provisórias, assim como do 

planejamento final junto com o paciente. O mock-up consegue 

mostrar o planejamento em boca sem que haja qualquer 

desgaste da estrutura dental (SOUZA JR. E MELLO, 2016; DA 

CUNHA et al., 2016). 

O sucesso de algumas formas de tratamento 

odontológico depende da precisão com que uma restauração 

pode ser fabricada em laboratório, usando modelos construídos 

a partir de impressões. Sendo assim, a precisão da impressão 

inicial, em termos de precisão dimensional e reprodução de 

detalhes, é considerada um pré-requisito para o sucesso 

(GUIRALDO et al., 2017). 

Os materiais de moldagem disponíveis no mercado, em 

sua maioria, apresentam fácil manuseio e uma reprodução de 

detalhes aceitável, porém a susceptibilidade a instabilidade 

dimensional ainda existe. As siliconas de adição são indicadas 

para transferêcia da situação bucal para um modelo e de acordo 

com Monte Alto et al. 2018, esse material  preenche o maior 

número de requisitos para que se obtenha uma moldagem fiel. 

A silicona de adição foi o material de escolha para as 

moldagens do caso, pois gera moldes precisos, com excelente 

recuperação elástica e adequada resistência a ruptura, 

permitindo o vazamento em até algumas semanas, sem que 

haja perda de precisão significativa (MONTE ALTO et al., 2018). 

Para que se consiga uma reprodução adequada das 

margens gengivais é necessário que haja o afastamento das 

mesmas, com a finalidade de proporcionar o posicionamento 

dos términos cervicais das restaurações a nível gengival. Tanto 

a viscosidade do material, como a largura do sulco, são 

determinantes para que o material de moldagem possa atingir 



REABILITAÇÃO ESTÉTICA COM LAMINADOS E COROAS CERÂMICAS 

 

945 
 

a base do sulco gengival, sendo assim, um sulco alargado, 

permite  um acesso facilitado as margens dos preparos e 

possibilita a acomodação de uma espessura maior de material 

o que aumenta a estabilidade dimensional e a resistência ao 

rasgamento. O afastamento mecânico com fio retrator foi a 

conduta escolhida no caso, por ser bastante difundido 

atualmente ganhando a preferêcia de muitos profissionais. Os 

fios afastadores possuem uma estrutura em formato tricotado, 

o que facilita a inserção no sulco gengival, tornando o 

procedimento bem mais eficaz. Dois fios são utilizados para o 

afastamento, sendo um menos espesso para um afastamento 

vertical, onde o fio fica totalmente dentro do sulco e um mais 

espesso para o afastamento horizontal, que promove o 

alargamento do sulco e facilita a entrada e remoção do material 

de moldagem (MONTE ALTO et al., 2018).  

No tocante à cimentação de próteses totalmente 

cerâmicas, os procedimentos envolvidos durante esta etapa, 

apresentam características particulares e importantes para o 

sucesso do tratamento. A seleção do cimento usado deve ser 

embasada em conhecimento científico, pois existem inúmeros 

agentes cimentantes e possibilidades de tratamento de 

superfície. A eficácia do tratamento da superfície está 

relacionada com a composição da cerâmica (VALLE et al., 

2010). 

 Apesar do fato da qualidade das cerâmicas 

restauradoras ter aumentado consideravelmente, fatores como 

o manuseio dos laminados antes da cimentação e a habilidade 

do protético devem ser levados em conta. Assim como o 

paciente deve ser instruído a manter boa higiene oral e não 

consumir alimentos que propiciem alterações térmicas nos três 

primeiros dias subsequentes a cimentação da prótese, além 
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disso, é de suma importância que o paciente não submeta os 

laminados cerâmicos à esforços exagerados, seja com 

alimentos duros ou objetos (SOUZA et al., 2016) 

De fato, os sistemas cerâmicos apresentam uma 

progressiva notoriedade pelas suas caraterísticas já bem 

documentadas na literatura, no que respeita à física e mecânica 

dos materiais, bem como, a sua excelente biocompatibilidade e 

capacidade em mimetizar as caraterísticas da dentição 

humana. Deste modo, promovem um bom resultado estético, o 

que nos dias de hoje, constitui uma procura constante por parte 

da sociedade (GOMES, 2019). 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Após o relato deste caso clínico, pode-se concluir que 

com o advento das cerâmicas ácido sensíveis e da cimentação 

adesiva os tratamentos reabilitadores estéticos têm 

proporcionado um resultado estético e funcional satisfatório, 

apresentando-se como uma excelente alternativa restauradora, 

com excelentes propriedades ópticas e mecânicas. 
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RESUMO: A tecnologia de radiação infravermelha e sua 
conversão em uma imagem visível deram origem a uma nova 
técnica diagnóstica de disfunção temporomandibular, 
denominada termografia infravermelha. Este método tornou 
possível produzir imagens refletindo os processos fisiológicos 
do organismo, observando a distribuição da temperatura na 
superfície externa de um sistema examinado de forma dinâmica 
e sem a necessidade de qualquer contato. O objetivo deste 
estudo foi revisar a literatura quanto à eficácia clínica da 
termografia no diagnóstico de disfunções da articulação 
temporomandibular (DTMs). A pesquisa bibliográfica foi 
realizada através do Pubmed, Scopus, Lilacs, Web of Science 
e Cochrane Library usando dados de artigos específicos 
publicados até fevereiro de 2019. Foram incluídos na presente 
revisão 9 ensaios clínicos, todos avaliaram a eficácia da 
termografia no diagnóstico das desordens temporomandibular. 
Verificou-se que a termografia demonstrou sua utilidade no 
diagnóstico e identificação de pacientes com DTM com eficácia 
limitada e não deve ser usada como ferramenta de diagnóstica 
única. Exames clínicos devem ser realizados para interpretar os 
termogramas. Esta técnica proporciona, somente, uma imagem 
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de distribuição da temperatura da superfície da pele. Pode atuar 
em avaliação complementar e dar suporte às decisões de 
tratamento. Portanto, a termografia pode ser uma ferramenta 
viável na triagem dos pacientes com valor agregado para o 
diagnóstico de DTMs. Embora, tenha uma eficácia clínica 
restrita e, necessita de mais evidências. 
Palavras-chave: Termografia. Inflamação. Articulação 
temporomandibular. 
 
INTRODUÇÃO 

 

As disfunções temporomandibulares (DTMs) 

representam um agrupamento de patologias que repercutem na 

articulação temporomandibular (ATM), músculos da 

mastigação e/ou estruturas associadas. O diagnóstico das 

DTMs é realizado através de um exame clínico acurado, 

verificando os sinais e sintomas relatados pelos pacientes, 

como dores e sons articulares, sensibilidade muscular e 

articular, que por vezes podem esta acompanhada por limitação 

de movimento. Combinado a estes, outras situações clínicas, 

pode repercutir na região orofacial, como na cabeça, pescoço e 

ouvido (OKESON, 2019). 

A etiologia das DTMs é multifatorial e, com fatores 

contribuintes como traumas, fisiopatológicas, anatômico e 

psicossocial. Estes aspectos podem e devem estar sujeitos a 

avaliação com exames complementares para auxiliar o 

diagnóstico. Quando indicado, são necessárias imagens dos 

tecidos duros e moles, tais como radiografia panorâmica, 

tomografia ou ressonância magnética. Além disso, o uso de 

sensores para medir temperatura local pode ser usada como 

uma medida complementar no diagnóstico da dor orofacial 

(CLEMENTE et al., 2015; CLEMENTE et al., 2018). 
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Assim, pretende-se demonstrar que, apesar de inúmeras 

técnicas no exame de diagnóstico em DTM, é necessário 

avaliar a anatomofisiologia do complexo crânio-cérvico-

mandibular. Nessa perspectiva, a termografia é uma técnica 

que capta imagem para avaliar a emissão de calor de uma 

superfície (CLEMENTE et al., 2015). A técnica tem a vantagem 

de ser um procedimento não invasivo que pode monitorar as 

alterações no tecido superficial relacionadas à circulação 

sanguínea. Em condição patológica, o que está realmente 

acontecendo é uma resposta termorregulatória e vasodilatador 

causada pela elevação localizada da temperatura corporal e a 

consequente perda de calor através da pele (DIBAI-FILHO et 

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

A termografia por definição é um método que detecta 

ondas infravermelhas que o corpo humano emana, gerando um 

termograma ou imagem térmica. O método é referido como não 

invasivo, de fácil aplicação e captada por meio do uso de 

dispositivos denominados: termovisores ou câmaras 

termográficas. As câmaras foram criadas com grande 

sensibilidade à radiação infravermelha e, por meio de lentes 

especiais e sensores elétricos captam a radiação. Em seguida, 

produz uma imagem que é traduzida em escrita térmica de um 

corpo ou objeto. O qual é possível perceber regiões com 

elevada ou menor emissão de calor não homogênea (HADDAD, 

2014; RAJMANOVA et al., 2015). 

No aspecto físico, os seres vivos ou até inamimados 

emitem e absorvem radiação no espectro de onda 

infravermelho, caso esteja em temperatura superior a 0 ºK. Para 

o corpo humano não é diferente, o processo inflamatório 

localizado ocasiona uma elevação da temperatura corporia e, 

por conseguinte, emana a radianção inframermelho com 
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comprimento e frequência de ondas específicos que são 

imperceptível ao olho humano, mas que são capazes de serem 

captadas pela termografia (BARDHAN et al., 2015). 

A temperatutura da pele está diretamente relacionada 

com o fluxo sanguíneo, regulado pelo sistema nervoso 

autônomo e afeta ambos os lados do corpo de forma uniforme 

e simultâneo, produzindo um padrão termico simétrico frente às 

condições de normalidade (CANAVAN; GRATT, 1998; 

HADDAD et al., 2012). Através desse exame é possível 

quantificar e realizar um monitoramento térmico das regiões de 

interesse (ROI) com precisão (HADDAD et al., 2014). 

Estudos mostram que pacientes saudáveis apresentam 

um padrão térmico simétrico na maior parte do corpo e 

mudanças que ocorrem nesse padrão ideal pode ter como base 

uma enfermidade, podendo está relacionada com alterações 

metabólicas ou na termorregulação cutânea (GRATT, 1998). 

Nesse tipo de exame é possível visualizar as 

temperaturas da superfície cutânea através de uma imagem de 

alta sensibilidade e qualidade. Ao analisar a imagem térmica, 

uma escala de cores quantitativa está presente, contribuindo 

para a interpretação visual. De acorodo com a escala, os locais 

frios, com menor vascularização, estão representados por cores 

escuras. Já as regiões com mais vascularização, ou seja, mais 

quentes, estarão representadas pelas cores mais claras, onde 

a cor branca indica a região mais aquecida. Dessa forma, cada 

cor representará uma faixa de temperatura diferente (AMMER, 

2012). 

Por ser um método de exame de imagem que pode ser 

realizado de forma rápida e segura, visto que não se utiliza 

radiação ionizante, a termografia pode contribuir 

significativamente para auxiliar o diagnóstico e planejamento do 
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tratamento de inúmeras alterações orofaciais. Este exame pode 

ser realizado em qualquer pessoa, inclusive em gestantes e 

crianças, por ser um método indolor e que não se utiliza 

contraste, sendo útil para o diagnóstico complementar 

avançado (HADDAD et al., 2012; HADDAD et al., 2014). 

Geralmente a dor é o motivo mais comum que leva o 

individuo a producar o serviço de saúde. Em se trando de dores 

orofaciais não é diferente, não raramente, a dor é acompanhada 

de um quadro inflamatório caracterizado pela presença de 

elevação térmica, associado a rubor, tumor e perda de função 

que, depedendo da intensidade, podem ser observados durante 

a realização do exame clinico (MACIEL et al., 2014). Embora, 

as dores orofaciais podem apresentar alteração na temperatura 

na região afetada e nem sempre observada pelo examinador ou 

reportada pelo paciente (HADDAD, 2014; RAJMANOVA et al., 

2015). 

O exame termográfico pode ser utilizado conjuntamente 

ao exame físico ou ser um método complementar na avaliação 

clínica. Servindo também para indicar um direcionamento para 

a causa da dor do paciente, para orientar, acompanhar e 

planejar o tipo de tratamento que poderá ser empregado para 

cada caso, e como documentação médico-legal (HADDAD et 

al., 2014). 

O exame clínico bem orientado e acurado, 

especificamente, quando se realiza o diagnóstico das dores 

orofaciais. Embora, existam formas de auxiliar e tornar o exame 

clínico bem mais confiável com a aplicação de técnicas, 

idenfiticando sinais que nem sempre são percebidos durante o 

exame clínico convencional (DUBAI-FILHO, 2012). 

Os estudos de eficácia diagnóstica, orientam a escolha 

de técnicas para avaliação adequada para uma determinada 
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condição. É fundamental que a qualidade de tais estudos seja 

avaliados antes que qualquer decisão possa ser tomada. 

Portanto, o objetivo deste estudo foi revisar as evidências 

científicas para analisar a eficácia clínica da termografia sobre 

o diagnóstico das disfunções temporomandibular. 

 

MATERIAIS E MÉTODO 

 

Foram realizadas pesquisas nas bases de dados 

eletrônicas: Pubmed, Science Direct, Scopus, Cochrane Library 

e Lilacs, incluindo artigos publicados em português, inglês ou 

espanhol, de até fevereiro de 2019. Os descritores utilizados 

foram “thermography”, “Temperature mapping”, “Mappings, 

Temperature”, “Temperature Mappings”, “Temporomandibular 

joint disorders”, “Disorders, TMJ”, “TMJ Disorder 

Temporomandibular Disorders”, “Temporomandibular Joint 

Diseases”, “Disease, Temporomandibular Joint” 

As a busca nas bases de dados, todos os títulos 

encontrados foram selecionados, as duplicatas removidas, 

seguidas pela leitura de títulos e 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 do texto completo. 

A busca focou na seleção de ensaios clínicos 

randomizados. Os artigos foram selecionados com base nos 

seguintes critérios de inclusão: estudos que avaliaram a 

acurácia da termografia, realizados em humanos, sem exclusão 

de faixa etária e sexo. Os critérios de exclusão foram: pesquisa 

que não teve como objetivo analisar o efeito da termografia no 

diagnóstico de DTM; estudos que não se enquadravam na 
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modalidade de produção científica (revisão de literatura, cartas 

ao editor; relatos de casos; estudos laboratoriais). 

A pesquisa eletrônica final, detectou 1 20 artigos nos 

bancos de dados. Os trabalhos em duplicatas foram retirados, 

resultando em 43 artigos. Destes, foi feita uma seleção 

utilizando o título e o resumo, aplicando os critérios de inclusão 

e exclusão, resultando em 20 artigos para leitura na íntegra. 

Após essa etapa, 6 trabalhos foram incluídos na revisão. Por 

meio da busca manual, foi incluído três estudos, totalizando 

nove artigos (n = 9). A estratégia de busca está mostrada na 

figura 1. 

 

Figura 1. Fluxograma do processo de busca 
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A termografia é uma técnica que registra e ilustra 

graficamente as temperaturas da superfície da pele. Várias 

temperaturas são registradas por cores diferentes, que 

produzem um mapa mostrando a superfície a ser estudada. 

Tem sido sugerido que indivíduos normais apresentam 

termogramas bilateralmente simétricos (OKESON, 2019). 

Partindo deste conceito, cogitou-se que termogramas 

não simétricos revelam problemas, tais como DTM (OKESON, 

2019). Por outro lado, a termografia demostra ser uma 

alternativa viável no mapeamento da temperatura corporal e 

para detectar possíveis alterações da uniformidade térmica do 

corpo em relação a uma temperatura de referência com média 

e percentuais bilaterais em relação à temperatura central 

(HADDAD et al., 2016). 

As regiões orofaciais com quadro de DTM e o lado 

saudável podem apresentar alterações de similaridade térmica 

entre os lados da face. As evidências mostram que a utilização 

da termografia infravermelha para análise de indivíduos com 

DTM (GRATT et al., 1995; HADDAD et al., 2012; DUBAI-FILHO 

et al., 2013; DUBAI-FILHO et al., 2014). A avaliação da 

temperatura da face se destaca em alguns ensaios clínicos, 

apresentando variação de temperatura mínima de 0,5 °C 

(WEINSTEIN et al., 1991) e de 0,2 ºC (GRATT; SICKLES, 

1993). 

Outros ensaios clínicos randomizados, demostraram que 

a dificuldade de identificar alterações térmicas, configurando 

que a termografia é limitada no diagnóstico de DTM (DUBAI-

FILHO et al., 2013; RODRIGUES-BIGATON et al., 2014; DIBAI-

FILHO et al., 2015). As limitações quanto identificação de 

simetria térmica pode ser justificada pelas mínimas alterações 

térmicas associadas a dor muscular, a qual denota, em geral, 
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um processo de contração das bandas musculares que 

ocasionam isquemia local e diminui a microcirculação. Por 

conseguinte, repercuritr na redução da temperatura na região 

da superfície dos músculos da mastigação por vasoconsctrição, 

subordinada ao quadro de DTM muscular (BARÃO et al., 2011; 

HADDAD et al., 2014). 

Nos estudos incluídos nesse estudo, estabeleceram-se 

parâmetros comparativos entre diferentes métodos de 

diagnóstico em DTM consagrados na prática clínica e a análise 

da termoterapia. Vários instrumentos foram utilizados para 

diagnosticar a disfunção temporomandibular, os quais podem 

ser utilizados sobre a forma de critérios de diagnóstico 

(RDC/TMD) (HADDAD et al., 2014; RODRIGUES-BIGATON et 

al., 2013; DIBAI FILHO et al., 2013).  

Outros estudos, realizaram associação de diferentes 

critérios de diagnóstico da RDC/TMD aos índices anamnésicos 

e clínicos (FAI) (RODRIGUES-BIGATON et al., 2014). Um 

estudo associou o Anamnestic Index (Ai) ao índice Clínico da 

DTM (WOŹNIAK et al., 2015). Exames clínicos associados aos 

exames de artrotomografia unilateral da ATM foram utilizados 

em um estudo (GRATT, SICKLES, ROSS, 1991); 

 Em outro estudo utilizou apenas o exame clínico como 

critério diagnóstico para a DTM (KALILI, GRATT, 1996); um 

estudo utilizou o exame clínico associado (indivíduos normais) 

e articulação temporomandibular artrotomografia (desarranjo 

interno) (GRATT et al., 1994); um estudo associou exame 

clínico, avaliação da abertura da mandíbula, avaliação dos sons 

articulares e algômetro de pressão (Pain Diagnostics and 

Thermography Corporation, Great Neck, N.Y.) auxiliando a 

palpação (CANAVAN et al., 1995). 
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Nesse contexto, quatro estudos incluídos, concluíram 

que esta técnica apresenta baixa acurácia no diagnóstico de 

DTM, quando compararam a termografia com RDC/TMD 

(RODRIGUES-BIGATON 2013 et al.; DIBAI FILHO et al., 2013; 

RODRIGUES-BIGATON et al., 2014). Não existe na literatura 

instrumento que possa ser considerado padrão-ouro para o 

diagnóstico de DTM. No entanto, o RDC/TMD é um instrumento 

preciso para identificar a disfunção muscular e é amplamente 

utilizado em pesquisa e prática clínica. Este instrumento possui 

sensibilidade de 87% e especificidade de 92%, permitindo 

replicação e padronização (MANFREDINI et al., 2011). 

Embora, cinco estudos concluíram que a termografia é 

um método promissor para o diagnóstico de disfunções da ATM 

e também pode ser usada como método de triagem clínica, pois 

pode melhorar a precisão do diagnóstico e diferenciar regiões 

saudáveis e com alterações (desordens da ATM) (GRATT, 

SICKLES, ROSS, 1991; HADDAD et al., 2014; KALILI, GRATT, 

1996; Gratt et al., 1994; CANAVAN et al., 1995). Em quatro 

desses estudos, a termografia foi comparada ao exame clínico 

(GRATT, SICKLES, ROSS, 1991; KALILI, GRATT, 1996; 

GRATT et al., 1994; CANAVAN et al., 1995) e apenas um 

estudo utilizou o RDC/TMD como critério diagnóstico (HADDAD 

et al., 2014). 

 Quanto ao padrão de referência, quatro trabalhos 

utilizaram a RDC/TMD como critério diagnóstico e 

apresentaram baixo risco de viés. Assim, existem poucas 

evidências para determinar a confiabilidade da termografia no 

diagnóstico de DTM. É importante observar que não existe uma 

metodologia padronizada estabelecida para o uso da 

termografia ou o controle de fatores ambientais que podem 

influenciar a coleta de dados (HADDAD et al., 2014; 
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RODRIGUES-BIGATON et al., 2013; DIBAI FILHO et al., 2013; 

DIBAI FILHO et al., 2014; RODRIGUES-BIGATON et al., 2014). 

A termografia apresenta como vantagens o fato de não 

ser um método de diagnóstico ionizante, indolor e não requer 

contato direto com a área afetada, oferecendo conforto e 

segurança aos pacientes. No entanto, não existe um protocolo 

padronizado para a mensuração da temperatura corporal e é 

necessário treinamento profissional para avaliar os 

termogramas. A termografia é altamente dependente das 

condições do ambiente de trabalho; assim, as condições do 

paciente e do ambiente podem afetar a temperatura da pele, o 

que pode tornar imprecisos os valores de temperatura corporal 

obtidos pela técnica (WOŹNIAK et al., 2015). 

A termografia é uma modalidade de imagem que revela 

a distribuição da temperatura corporal. É uma técnica não 

invasiva que detecta alterações funcionais, nervosas e 

vasculares por uma imagem fotográfica baseada na captura e 

transmissão da radiação infravermelha emanada pela pele 

humana, refletindo a microcirculação local (MANFREDINI et al., 

2011). 

Estudos anteriores mostraram que a temperatura da 

ATM apresenta maior temperatura em pacientes com DTM em 

comparação com os grupos controle (GRATT, SICKLES, 1993; 

GRATT, SICKLES, WEXLER, 1993; DIBAI-FILHO et al., 2014), 

e que a termografia é um método de imagem preciso para o 

diagnóstico de DTM (MCBETH, GRATT, 1993; POGREL; 

MCNEILL; KIM, 1996; CLEMENTE et al., 2015). Entretanto, há 

somente uma revisão sistemática publicadas anteriormente 

avaliando o valor diagnóstico das disfunções 

temporomandibular (DE MELO et al., 2019). 
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Indivíduos com DTM apresentam geralmente alterações 

circulatórias (HADDAD, BRIOSCHI, ARITA 2012). Três artigos 

incluídos nesta revisão afirmaram que a temperatura da pele 

era mais alta na região da ATM em pacientes com DTM em 

comparação com pacientes com ATM normal (WOŹNIAK et al., 

2015; RODRIGUES-BIGATON et al., 2013; GRATT et al., 

1994). O aumento da temperatura da pele pode estar envolvido 

com a região vasodilatação induzida pela liberação de óxido 

nítrico e mediadores inflamatórios no espaço extravascular da 

articulação em indivíduos com DTM (RODRIGUES-BIGATON 

et al., 2014). 

No entanto, Rodrigues-Bigaton et al. (2014) encontraram 

uma diferença significativa na temperatura da pele entre os 

grupos ao medir a área do músculo temporal anterior esquerdo, 

com valores de temperatura mais baixos para os pacientes com 

DTM em comparação ao grupo controle. Haddad et al. (2014) 

também relataram uma temperatura superficial da pele mais 

baixa nos indivíduos anormais, em que os níveis de 

temperatura medidos nas regiões dos músculos masseter e 

temporal anterior nos voluntários com DTM miogênicos foram 

significativamente inferiores aos medidos no grupo controle. 

Uma explicação possível para os valores mais baixos de 

temperatura apresentados pela região muscular afetada em 

comparação com a área não afetada correspondente é o fato 

de que a contração muscular pode causar compressão 

mecânica dos vasos sanguíneos por músculos com atividade 

aumentada. Assim, há uma diminuição na oxigenação muscular 

local (hipóxia) e um aumento no nível de bioprodutos 

metabólicos no tecido muscular. Pesquisadores relataram um 

aumento da atividade nos principais músculos mastigatórios 

(masseter e temporal) entre indivíduos com DTM (HADDAD et 



TERMOGRAFIA NO DIAGNÓSTICO DA DISFUNÇÃO TEMPOROMANDIBULAR 

 

961 
 

al., 2014). Essa alteração no músculo essa atividade causa 

compressão da microcirculação local, levando a uma redução 

da temperatura da pele (BARÃO et al., 2011). 

No tocando, a assimetria térmica é determinada 

subtraindo a temperatura de um lado do corpo da temperatura 

do outro lado do corpo e é uma medida importante, pois 

indivíduos saudáveis têm um alto grau de simetria da 

temperatura da pele (HADDAD et al., 2014). Os resultados 

encontrados na pesquisa de Kalili & Gratt (1996) indicaram que 

o grupo controle demonstrou um menor nível de assimetria 

térmica para a região da articulação temporomandibular (ΔT 

média de até 0,1ºC). Canavan, Gratt (1995) e Gratt, Sickles & 

Ross (1991) concluíram que pacientes com DTM apresentaram 

maior nível de assimetria térmica, apresentando um valor médio 

de AT de 0,4º C na região articular. Gratt et al. (1994) também 

encontraram níveis mais altos de assimetria térmica em 

pacientes com distúrbios internos da articulação 

temporomandibular, com diferenças de temperatura de 0,4ºC a 

0,8ºC. 

Dibai-Filho et al. (2013) não encontraram diferença 

significativa na assimetria térmica entre os grupos controle e 

DTM. Uma explicação possível para isso é o tamanho da 

amostra, que foi determinado com base na temperatura 

absoluta da ATM como variável do resultado. Assim, é possível 

que diferenças na assimetria térmica entre indivíduos com e 

sem problemas na ATM podem ser encontrados em amostras 

maiores. 

As limitações dos estudos incluídos nesta revisão 

incluíram pequeno tamanho da amostra; a medição da 

temperatura da superfície da pele no ponto central do músculo 

e não no ponto muscular doloroso previamente identificado; a 
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não determinação do ciclo menstrual de mulheres e a 

temperatura apresentada em um determinado dia, pois isso 

pode influenciar a temperatura da superfície da pele. A falha em 

levar em consideração fatores psicossociais, ou seja, a 

expectativa, a experiência anterior e a percepção pessoal da 

dor (KURZ, 2008). 

Ao avaliar se a termografia pode ser útil como um auxílio 

diagnóstico para alguns tipos de DTM, como mialgia, abertura 

da mandíbula, bloqueio da mandíbula, dor muscular, 

osteoartrose e desarranjo interno, Gratt et al. (1994) concluíram 

que a termografia era relativamente fraca na identificação de 

anormalidades específicas da ATM. O método de análise da 

classificação utilizado no estudo demonstrou as maiores taxas 

de classificação correta: 75% corretas para osteoartrose, 57% 

corretas para desarranjos internos e 87% corretas para 

indivíduos normais. A taxa geral de classificação correta para o 

método de análise de classificação foi 73% correta. 

Canavan e Gratt (1995) avaliaram indivíduos controle e 

com DTM leve a moderada, cujo critério de diagnóstico se 

estabelecia na análise clínica da abertura da boca, ruídos 

articulares e presença de dor articular e ou muscular. 

Investigaram a temperatura superficial cutânea absoluta da 

ATM e a diferença de temperatura entre os lados direito e 

esquerdo (assimetria), recomendando a utilização da 

termografia infravermelha como instrumento de diagnóstico da 

DTM. Gratt et al. (1994) desenvolveram estudo com sujeitos 

com osteoartrose da ATM e sem DTM, diagnosticados 

mediante exame clínico. As imagens infravermelhas foram 

analisadas de forma qualitativa por dois examinadores 

especialistas em termografia, sendo recomendada a sua 

utilização para o referido diagnóstico.  
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McBeth e Gratt (1996) avaliaram indivíduos em 

tratamento ortodôntico, controle e com DTM, identificados de 

acordo com exame clínico. Mensurou-se a temperatura da 

região da ATM e a assimetria da temperatura, sendo a 

termografia infravermelha considerada um instrumento acurado 

de acordo com análise da sensibilidade e especificidade. 

Em um estudo preliminar utilizando a termofrafia como 

diagnóstico complementar para DTM miogênica, utilizando 

projeções lateriais e e exame clínico de pacientes com e sem 

DTM miogênica. Os autores verificaram que as regiões dos 

músculos masseter e temporal quando comparadas com o 

grupo controle. Afirmam ainda que a termografia é um método 

útil, não invasivo e não ionizante, que pode auxiliar no 

diagnóstico dessa disfunção (HADDAD et al., 2014). 

Outros estudos realizados também utilizaram a 

termografia infravermelho como método auxiliar no diagnóstico 

de DTMs, como o estudo de Rodrigues-Bigaton et al. (2014), 

com o objetivo de avaliar a precisão de duas formas de análise 

de imagem infravermelha (área e extensão) dos músculos 

masseter e temporal anterior para o diagnóstico de DTM 

miogênica. Foi um estudo que seguiu o RDC/TMD, a amostra 

foi dividida em um grupo de DTM e um grupo controle para 

avaliar a termográfia da área e a extensão dos músculos 

masseter e temporal anterior. Os autores concluíram que 

nenhum método de análise do termograma que foram testados 

são consistentes com o RDC/TMD para se alcançar o 

diagnóstico de DTM miogênica em mulheres. 

No estudo de Dibai-Filho et al. (2014), que investigou a 

correlação entre DTM miogênica crônica e a temperatura 

cutânea das regiões dos músculos masseter e temporal 

anterior, trinta mulheres com DTM miogênica, com idades entre 
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18 a 40 anos, participaram da pesquisa. O RDC/TMD foi 

utilizado para diagnosticar a DTM miogênica e determinar a 

cronicidade. Foi mensurada a temperatura absoluta cutânia das 

regiões dos musculares, determinando assimetreias de 

temperatura. Com isso, os autores observaram que existe 

associação significativa entre duração da DTM e a asssimetreia 

de temperatura existente no músculo temporal anterior, 

concluindo que a cronicidade da DTM miogênica pode afetar a 

temperatura da pele sobre o músculo temporal anterior. 

Para a avaliação da especificidade, sensibilidade e 

precisão da termografia no diagnóstico de DTMs, Woźniak et al. 

(2015) realizaram um estudo com pacientes com sintomas de 

DTM e pacientes assintomáticos. Foi realizado um exame 

clínico, envolvendo uma avaliação visual e auscultatória assim 

como os métodos de palpação. A termografia foi realizada em 

conjunto com um teste de mastigação possibilitando avaliar 

quantitativamente o funcionamento do sistema mastigatório. 

Uma curva ROC foi realizada para avaliar a eficácia diagnóstica 

da DTM. Os autores concluíram que apesar das limitações do 

estudo, a termografia apresentou eficácia limitada, mas, 

demonstrou sua utilidade diagnóstica na identificação de 

pacientes com DTM e que o teste mastigatório realizado 

contribuiu para aumentar a eficiência diagnóstica da 

termografia. 

Embora alguns estudos tenham observado excelente 

confiabilidade no emprego da termografia infravermelha, a 

literatura ainda é escassa no que diz respeito à confiabilidade 

deste instrumento para a análise dos músculos mastigatórios. 

Considerando a importância da utilização da termografia 

infravermelha como recurso auxiliar no diagnóstico da DTM e 

como forma de avaliar o efeito de diferentes recursos 
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terapêuticos, nota-se a necessidade de se ampliar a avaliação 

dos níveis de confiabilidade das pesquisas que contemplam 

esta temática. 

 

CONCLUSÕES  

 

Constatou-se que os estudos observaram a 

confiabilidade no uso da termografia. A literatura é ainda 

escassa quanto à fidedignidade desse instrumento para o 

diagnóstico das disfunções temporomandibular. Embora, 

pareça que a termografia permite a distinção entre tecidos 

inflamados e saudáveis, as evidências ainda são controversas 

e variada em termos de material e métodos, indicando a 

necessidade de padronização e rigor metodológico. Assim, são 

necessários estudos de maior precisão para avaliar a técnica 

diagnóstica.  

 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 
 

BARDHAN, S; BHOWMIKL, M.K; NATH, S; BHATTACHARJEE, D. A Review on 
Inflammatory Pain Detection in Human Body through Infrared Image Analysis. 
International Symposium on Advanced Computing and Communication 
(ISACC), p. 251-257, 2015.  
BARÃO, V. A. R. et al. Effect of occlusal splint treatment on the temperature of 
different muscles in patients with TMD. Journal of prosthodontic research, v. 55, 
n. 1, p. 19-23, 2011.  
CANAVAN, D.; GRATT, B. M. Electronic thermography for the assessment of mild 
and moderate temporomandibular joint dysfunction. Oral Surgery, Oral Medicine, 
Oral Pathology, Oral Radiology, and Endodontology, v. 79, n. 6, p. 778-786, 
1995. 
CHRISTENSEN, J. et al. Thermography as a quantitative imaging method for 
assessing postoperative inflammation. Dentomaxillofacial Radiology, v. 41, n. 6, 
p. 494-499, 2012. 
CLEMENTE, M. et al. Application of infrared thermal imaging in a violinist with 
temporomandibular disorder. Med Probl Perform Art, v. 30, n. 4, p. 251-4, 2015. 
CLEMENTE, M. P. et al. Combined Acquisition Method of Image and Signal 
Technique (CAMIST) for assessment of temporomandibular disorders in performing 
arts medicine. Med Probl Perform Art, v. 33, n. 3, p. 205-212, 2018. 



TERMOGRAFIA NO DIAGNÓSTICO DA DISFUNÇÃO TEMPOROMANDIBULAR 

 

966 
 

DE MELO, D. P. et al. Is infrared thermography effective in the diagnosis of 
temporomandibular disorders? A systematic review. Oral surgery, oral medicine, 
oral pathology and oral radiology, v. 127, n. 2, p. 185-192, 2019. 
DIBAI-FILHO, A. V. et al. The chronicity of myogenous temporomandibular disorder 
changes the skin temperature over the anterior temporalis muscle. Journal of 
bodywork and movement therapies, v. 18, n. 3, p. 430-434, 2014. 
FIKACKOVA, H.; EKBERG, E. C. Can infrared thermography be a diagnostic tool 
for arthralgia of the temporomandibular joint?. Oral Surgery, Oral Medicine, Oral 
Pathology, Oral Radiology, and Endodontology, v. 98, n. 6, p. 643-650, 2004. 
GRAFT, B. M. et al. Thermographic assessment of craniomandibular disorders: 
diagnostic interpretation versus temperature measurement analysis. Journal of 
orofacial pain, v. 8, n. 3, 1994. 
GRAFT, B. M. et al. Thermographic characterization of internal derangement of the 
temporomandibular joint. Journal of orofacial pain, v. 8, n. 2, 1994. 
GRATT, B. M.; SICKLES, E. A.; ROSS, J. B. Electronic thermography in the 
assessment of interanl derangement of the temporomandibular joint: A pilot 
study. Oral surgery, oral medicine, oral pathology, v. 71, n. 3, p. 364-370, 1991 
HADDAD, D. S. et al. A new evaluation of heat distribution on facial skin surface by 
infrared thermography. Dentomaxillofacial Radiology, v. 45, n. 4, p. 20150264, 
2016.  
HADDAD, D. S. et al. Thermographic characterization of masticatory muscle regions 
in volunteers with and without myogenous temporomandibular disorder: preliminary 
results. Dentomaxillofacial Radiology, v. 43, n. 8, p. 20130440, 2014. 
HADDAD, D. S.; BRIOSCHI, M. L.; ARITA, E. S. Thermographic and clinical 
correlation of myofascial trigger points in the masticatory 
muscles. Dentomaxillofacial Radiology, v. 41, n. 8, p. 621-629, 2012. 
infravermelha. Tota. Ribeirão Preto, São Paulo, 2016.  
KALILI, T. K.; GRATT, B. M. Electronic thermography for the assessment of acute 
temporomandibular joint pain. Compendium of continuing education in 
dentistry, v. 17, n. 10, p. 979-83; 1996. 
KURZ, A. Physiology of thermoregulation. Best Practice & Research Clinical 
Anaesthesiology, v. 22, n. 4, p. 627-644, 2008.  
MACIEL, R. (Org.) Dor orofacial crônica: diagnóstico por Termografia 
MANFREDINI, D. et al. Research diagnostic criteria for temporomandibular 
disorders: a systematic review of axis I epidemiologic findings. Oral Surgery, Oral 
Medicine, Oral Pathology, Oral Radiology, and Endodontology, v. 112, n. 4, p. 
453-462, 2011. 
MCBETH, S. B.; GRATT, B. M. Thermographic assessment of temporomandibular 
disorders symptomology during orthodontic treatment. American journal of 
orthodontics and dentofacial orthopedics, v. 109, n. 5, p. 481-488, 1996. 
MOHL, N. D. et al. Devices for the diagnosis and treatment of temporomandibular 
disorders. Part III: Thermography, ultrasound, electrical stimulation, and 
electromyographic biofeedback. The Journal of prosthetic dentistry, v. 63, n. 4, p. 
472-477, 1990. 
OKESON, J. P. Management of temporomandibular disorders and occlusion-E-
Book. Elsevier Health Sciences, 2019. 



TERMOGRAFIA NO DIAGNÓSTICO DA DISFUNÇÃO TEMPOROMANDIBULAR 

 

967 
 

POGREL, M. A.; MCNEILL, C.; KIM, J. M. The assessment of trapezius muscle 
symptoms of patients with temporomandibular disorders by the use of liquid crystal 
thermography. Oral Surgery, Oral Medicine, Oral Pathology, Oral Radiology, 
and Endodontology, v. 82, n. 2, p. 145-151, 1996. 
RAJMANOVA, P.; NUDZIKOVA, P.; VALA, D. Application and technology of thermal 
imagine camera in medicine. IFAC-PapersOnLine, v. 48, n. 4, p. 492-497, 2015.  
RODRIGUES-BIGATON, D. et al. Accuracy and reliability of infrared thermography 
in the diagnosis of arthralgia in women with temporomandibular disorder. Journal of 
manipulative and physiological therapeutics, v. 36, n. 4, p. 253-258, 2013. 
RODRIGUES-BIGATON, D. et al. Accuracy and reliability of infrared thermography 
in the diagnosis of arthralgia in women with temporomandibular disorder. Journal of 
manipulative and physiological therapeutics, v. 36, n. 4, p. 253-258, 2013. 
RODRIGUES-BIGATON, D. et al. Accuracy of two forms of infrared image analysis 
of the masticatory muscles in the diagnosis of myogenous temporomandibular 
disorder. Journal of bodywork and movement therapies, v. 18, n. 1, p. 49-55, 
2014. 
WOŹNIAK, K. et al. Assessment of the sensitivity, specificity, and accuracy of 
thermography in identifying patients with TMD. Medical science monitor: 
international medical journal of experimental and clinical research, v. 21, p. 
1485, 2015.



UTILIZAÇÃO DE AGENTES QUÍMICOS INTRA-ARTICULARES NO 

TRATAMENTO DA DISFUNÇÃO TEMPOROMANDIBULAR 

 

968 
 

CAPÍTULO 53 

 
UTILIZAÇÃO DE AGENTES QUÍMICOS INTRA-

ARTICULARES NO TRATAMENTO DA DISFUNÇÃO 
TEMPOROMANDIBULAR 

 
Ana Karina de Medeiros TORMES1 

Karyna de Melo MENEZES1 

Alêssa Cristielle Santos PIMENTEL2  

Tallys da Rocha Borges LEAL2 
Ivalter José FERREIRA1 

1 Professores do curso de Odontologia, UEPB/CAMPUS VIII; 2 Graduandos do curso de 
Odontologia, UEPB/ CAMPUS VIII.  

karinatormes@gmail.com.br 

 
RESUMO: A Disfunção Temporomandibular (DTM) engloba 
alterações musculoesqueletais envolvendo os músculos da 
mastigação, desordens internas da articulação 
temporomandibular (ATM) ou ambos, podendo afetar 
negativimante a qualidade de vida dos pacientes causando dor, 
limitação funcional e sons articulares. Este estudo tem como 
finalidade buscar na literatura a utilização de agentes químicos 
empregados no tratamento da DTM por meio de infiltração intra-
articular. Para tal foi realizada uma revisão da literatura em base 
de dados da Pubmed utilizando as palavras-chave 
temporomandibular joint, temporomandibular disorders. therapy 
intra articular e  medication em associação com os operadores 
boleanos AND e OR. Foram incluídos artigos dos últimos 5 anos 
e, após análise do título, resumo e conteúdo completo, aqueles 
que abordassem a utilização de substâncias intra-articulares no 
tratamento da DTM. Foram encontrados 52 artigos, sendo 15 
selecionados, evidenciando variadas substâncias empregadas 
no controle desta patologia como corticosteroides, hialuronato 
de sódio, sinvastatina, dextrose, plasma rico em plaquetas, 
sangue autólogo e analgésicos opioides, umas com resultados 
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benéficos e outras ineficazes no seu propósito. Desta forma, 
pode-se inferir que a infiltração intra-articular de agentes 
farmacológicos na ATM é uma alternativa efetiva no tratamento 
da DTM, principalmente no âmbito do controle da dor articular, 
como no caso de corticoides, hialuronato de sódio e a 
promissora sinvastatina e dextrose. Entretanto, para estas, 
novos estudos são necessários para confirmar sua eficácia em 
seres humanos. 
Palavras-chave: Injeções Intra-Articulares. Transtornos da 
Articulação Temporomandibular. Articulação 
Temporomandibular. 
 
INTRODUÇÃO 

 

A Disfunção Temporomandibular (DTM) é o termo 

utilizado para grupo alterações musculoesqueletais envolvendo 

os músculos da mastigação, desordens internas da articulação 

temporomandibular (ATM) ou ambos (BOUSNAKI; 

BAKOPOULOU; KOIDIS, 2018). Tal quadro pode afetar 

negativimante a qualidade de vida dos pacientes afetados 

acarretando dor, limitação de movimento mandibular durante a 

fala e mastigação, além de sons articulares como estalidos ou 

crepitações (UNGOR et al., 2014).  

 O objetivo principal do seu tratamento é o controle da 

dor, melhora da função mandibular e prevenção de disfunções 

secundárias ou danos articulares.  Os protocolos de tratamento 

consistem, inicialmente, na utilização de formas terapêuticas 

conservadoras e reversíveis como termoterapia, fisioterapia, 

abordagem cognitiva-comportamental, utilização de 

dispositivos oclusais, administração de analgésicos e anti-

inflamatórios (LEEW, 2012; BOUSNAKI; BAKOPOULOU; 

KOIDIS, 2018). 
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Entretanto, em alguns casos, principalmente nas dores 

articulares, tais tratamentos não possuem resposta adequada, 

necessitando de procedimentos mais complexos, como 

artrocentese, artroscopia ou cirurgia aberta da articulação (SU 

et al, 2014; TABRIZI et al, 2014; ZHOU et al, 2014). Devido ao 

risco de morbidade destes tipos de tratamento, novas 

abordagens com baixo risco estão sendo investigadas e a 

infiltração de agentes farmacológicos na ATM apresenta-se 

como um método terapêutico menos invasivo e com resultados 

efetivos (KILIÇ;  GÜNGÖRMÜS, 2016; TALAAT et al, 2016)   . 

 Desta forma, este trabalho visa buscar na literatura a 

utilização de substâncias químicas, via infiltração intra-articular 

na ATM, para o tratamento das disfunções 

temporomandibulares. 

 

MATERIAIS E MÉTODO 

 

Foi realizada uma revisão bibliográfica acerca da 

utilização de substâncias químicas intra-articulares no 

tratamento da DTM em banco de dados virtual da PubMed 

utilizando-se as palavras chave: temporomandibular joint, 

temporomandibular disorders. therapy intra articular e  

medication em associação com os operadores boleanos AND e 

OR. Foram incluídos artigos dos últimos 5 anos e, após análise 

do título, resumo e conteúdo completo, aqueles que 

abordassem a utilização de substâncias intra-articulares no 

tratamento da DTM foram selecionados. Artigos citados 

repetidamente nos estudos pré-selecionados também foram 

inseridos na amostra por serem considerados referências no 

tema. 
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RESULTADOS 

 

Foram encontrados 52 artigos após execução da 

estratégia de busca, sendo incluídos 14 artigos após aplicação 

dos dos critérios de inclusão. Um artigo foi adicionado devido a 

sua relevância no tema, conforme evidenciado em fluxograma 

na Figura 1.  

 

Figura 1. Fluxograma com estratégia de busca da pesquisa. 

 
 

 A tabela 1 evidencia os tipos de estudos, objetivos e 

resultados encontrados nos artigos selecionados. 
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Tabela 1. Estudos encontrados evidenciando o tipo de pesquisa realizada, objetivos 

e resultados encontrados. 

Autor (Ano) Tipo de estudo Objetivo Resultado 

BOUSNAKI; 

BAKAPOULOU 

(2018) 

Revisão 

sistemática 

Avaliar a 

eficácia do  

PRP no 

tratamento da 

DTM articular 

comparado a 

ácido 

hialurônico e 

placebo 

Poucas 

evidências sobre 

a eficácia da 

infiltração intra-

articular de PRP 

no tratamento da 

OA 

KINARD; 

ABRAMOWICZ 

(2017) 

Observacional 

transversal 

Avaliar a prática 

clínica de 

cirurgiões no 

tratamento da 

OAJ 

Consenso entre 

os participantes 

no diagnóstico 

da OAJ. 

Entretanto 

observou-se 

discordância 

sobre o 

tratamento da 

mesma 

HOLWEGNER et al. 

(2015) 

Experimental 

(modelo animal) 

Comparar o 

efeito ósseo da 

sinvastatina 

vesus 

corticoides 

aplicada na 

ATM 

Sinvastatina 

preservou 

padrão de 

crescimento e 

densidade óssea 

condilar normal, 

diferentemente 

do corticoide 

KNUDSEN ET AL. 

(2015) 

Experimental 

(modelo animal) 

Avaliar a 

utilização de 

dexametasona 

sistêmico e 

intra-articular no 

controle da do e 

crescimento 

ósseo condilar 

Terapia 

sistêmica com 

dexametasona 

foi mais eficaz 

no controle da 

dor entretanto 

ambas 

diminuíram a 

densidade óssea 
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TRABIZI et al 

(2014) 
ECR cego 

Avaliar o uso de 

corticoide no 

controle da dor 

após 

artrocentese 

para DTM 

articular 

Sem diferença 

estatísicamente 

significativa 

entre os grupos 

OZDAMAR; ALEV; 

YARAT (2017) 

ECR placebo 

controlado 

Avaliar a 

relação da 

mieloperoxidase 

na DTM após 

artrocentese 

com e seu 

infiltração de 

HS 

Grupo 

experimental 

com menores 

concentrações 

de 

mieloperoxidase, 

menos 

inflamação e 

melhor controle 

da dor 

SU et al (2014) 
Observacional 

prospectivo 

Avaliar a 

qualidade de 

vida de 

pacientes com 

OA submetidos 

a infiltração com 

HS associado a 

glucosamina 

oral 

OA acarreta 

impacto negativo 

na qualidade de 

vida dos 

pacientes, a qual 

melhorou com a 

terapia 

empregada 

TALAAT et al 

(2016) 

Experimental 

(modelo animal) 

Avalia a eficácia 

da liberação 

medicamentosa 

lenta de HS por 

hidrogel a base 

de quitosana 

Hidrogel a base 

de quitosana 

parece ser um 

sistema de 

liberação 

farmacológica 

lenta eficaz e 

promissora 

ZHOU; HU; DING 

(2014) 
Série de casos 

Apresentar 

nova técnica de 

proloterapia 

com dextrose 

Técnica simples, 

segura e eficaz 

no tratamento da 

hipermobilidade 

articular 
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KILIC;  

GÜNGÖRMÜS 

(2016) 

ECR placebo 

controlado 

Avaliar a 

eficácia da 

dextrose no 

tratamento da 

dor e 

hipermobilidade 

da ATM 

Dextrose foi 

mais efetiva que 

a solução salina 

no em todas as 

variáveis 

avaliadas 

SIPAHI; SATILMIS; 

BASA (2015) 

ECR duplo cego, 

placebo 

controlado 

Avaliar o 

controle da dor 

articular com 

infiltração de 

tramadol versus 

morfina após 

artrocentese 

Ambas 

diminuíram a 

intensidade da 

dor. Morfina 

obteve efeito 

mais duradouro 

comparado ao 

tramadol 

UNGOR et al (2016) ECNR 

Avaliar a 

eficácia da 

artrocentese 

associada a 

infiltração intra-

articular de HS 

no tratamento 

de pacientes 

com DTM em 

menopausa e 

não menopausa 

Artrocentese 

associada a HS 

é uma terapia 

eficaz no 

tratamento da 

DTM em 

pacientes com 

menopausa 

RENAPURKAR; 

LASKIN (2018) 

Revisao de 

literatura 

Evidenciar as 

terapias 

injetáveis 

versus 

cirúrgicas no 

tratamento da 

hipermobilidade 

da ATM 

Várias 

abordagens 

terapêuticas 

podem ser 

utilizadas sendo 

as cirúrgicas 

destinadas aos 

casos refratários 

NAGORI et al 

(2018) 

Revisão 

sistemática com 

meta-análise 

Avaliar a 

evidência 

científica da 

utilização de 

dextrose no 

tratamento da 

Dentro dos 

limites do 

estudo, dextrose 

pode gerar 

diminuição da 

dor e amplitude 
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hipermobilidade 

da ATM 

comparado ao 

placebo 

de abertura 

bucal. Entretanto 

novos estudos 

de maior 

evidência 

científica são 

necessários. 

MACHADO; 

BONOTTO; 

CUNALI (2013) 

Revisão 

sistemática 

Analisar a 

eficácia da 

infiltração intra-

articular de 

corticoides e HS 

no tratamento 

de da DTM 

articular 

Injeções intra-

articulares de 

corticoides e HS 

parecem ser 

métodos efetivos 

no tratamento da 

DTM articular. 

Entretanto novos 

estudos clínicos, 

controlados e 

randomizados 

devem ser 

realizados. 

Legenda: PRP = Plasma rico em plaquetas; OA = Osteoartite; OAJ = Osteoartrite 

juvenil; ECR = Ensaio clínico randomizado; ECNR = Ensaio clínico não randomizado; 

HS = Hialuronato de sódio 

 

• Corticosteroides 

Há muito tempo que agentes farmacológicos são usados 

no controle de desordens articulares, como os corticosteroides 

que datam há mais de 50 anos. Em geral, possuem mecanismo 

de ação próprio caracterizado pela ativação ou supressão de 

determinados genes. Suas moléculas atuam em várias células 

do organismo, como do sistema imunológico (macrófagos, 

granulócitos e linfócitos), além de fibroblastos, células epiteliais 

e endoteliais (MACHADO; BONOTTO; CUNALI, 2013). 

Os corticosteroides são indicados no controle da dor 

articular e melhora da função mandibular de diversas origens 

como no tratamento de doenças articulares degenerativas  
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como osteoartite, osteoartrose, artrite juvenil idiopática e em 

casos de deslocamento de disco articular com ou sem redução, 

possuindo inúmeras formulações disponíveis 

(metilprednisolona, dexametasona, triancinolona) (MACHADO; 

BONOTTO; CUNALI, 2013; TRABIZI et al, 2014; HOLWEGNER 

et al, 2015; KNUDSEN et al, 2015; KINARD; ABRAMOWICZ, 

2017). 

Tal medicamento ainda é a droga anti-inflamatória efetiva 

mais disponível para o controle da artralgia, entretanto 

apresenta potenciais efeitos adversos como edema facial, 

calcificação intra-articular assintomática, atrofia subcutânea  

reabsorção condilar, necrose asséptica, interferência no 

crescimento mandibular quando utilizados em pacientes jovens 

(HOLWEGNER et al., 2015; KNUDSEN et al., 2015). Esta foi 

descrita em estudos experimentais em coelhos, os quais 

receberam repetidas doses intra-articulares do medicamento 

durante o crescimento mandibular (HOLWEGNER et al., 2015).  

Os corticosteroides podem ser utilizados isoladamente 

ou após realização de artrocentese e/ou artroscopia, 

apresentando vários protocolos de aplicação: aplicação única, 

dupla com intervalos de 14 dias ou aplicacações semanais a 

depender do diagnóstico e evolução do quadro (SU et al., 2014; 

TRABIZI et al., 2014; OZDAMAR; ALEV; YARAT, 2017). 

Todavia o melhor protocolo terapêutico ainda permanece 

indefinido. Pacientes com dano severo parecem ser menos 

responsivos a terapia intra-articular com corticoides, 

necessitando de múltiplas injeções para tratar sintomas 

persistentes, o que pode levar ao surgimento de seus efeitos 

colaterais. 
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• Hialuronato de sódio (HS) 

Outra opção para o controle da dor articular é o 

hialuronato de sódio ou ácido hialurônico, uma 

glicosaminoglicana de cadeia complexa natural encontrado na 

matriz extracelular de vários tecidos como pele, cartilagem, 

cordão umbilical e líquido sinovial que possui função de 

manutenção das superfícies articulares e lubrificação da 

membrana sinovial na ATM, absorção e dissipação de energias 

durante movimento ou impacto sobre a articulação (SU et al., 

2014; OZDAMAR ALEV; YARAT, 2017).  Seu primeiro emprego 

terapêutico foi na área ortopédica, datada da década de 70, no 

tratamento de articulações do joelho, quadril e ombros onde 

repetidas injeções intra-articulares eram realizadas, 

procedimento este conhecido como viscossuplementação, a fim 

de aumentar sua concentração e peso molecular no fluido 

sinovial, restaurando a lubrificação e nutrição tecidual 

(MACHADO; BONOTTO; CUNALI, 2013).  

Na área da DTM, estudos mostram sua eficácia no 

tratamento de desordens articulares como deslocamento de 

disco com ou sem redução com variados tipos de abordagens 

terapêuticas como sua aplicação isolada 

(viscossuplementação) ou após procedimentos minimamente 

invasivos como a artrocentese ou artroscopia. Além disso, 

diversos protocolos foram encontrados: aplicação única ou 2 

aplicações semanais durante 3 a 5 semanas (TALLAT et al., 

2016). 

A administração de HS intra-articular possui um efeito 

protetor, reparador e lubrificante nas superfícies articulares 

assim como ação analgésica e anti-inflamatória. Seu 

mecanismo de ação ainda não está totalmente esclarecido, mas 
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seu efeito pode ser decorrente da inibição da fagocitose, 

quimiotaxia, síntese de prostaglandinas, atividade de 

metaloprotainases, remoção de radicais livres e bloqueio de 

terminais nociceptivos do tecido sinovial, além de ser 

diretamente proporcional ao peso molecular do HS e 

elastoviscosidade da solução (MACHADO; BONOTTO; 

CUNALI, 2013). 

Alguns efeitos adversos são associados às infiltrações 

intra-articulares devido a agressão mecânica da agulha durante 

o procedimento como degeneração ou necrose óssea, atrofia 

subcutânea. Além disso, aumento de custo, diminuição da 

adesão do paciente ao tratamento, risco de infecção, 

calcificações intra-articulares, destruição da cartilagem e 

progressão da doença articular podem estar associadas. Para 

isto, novas formas de distribuição de medicamentos a base de 

hidrogel podem ser utilizadas para liberação intra-articular 

controlada de medicamentos, prolongando o tempo de retenção 

de medicamentos na articulação, expandindo seu efeito 

terapêutico, bem como conforto e adesão do paciente ao 

tratamento. Esta forma de abordagem já vem sendo estudada 

em modelos animais para tratamento da dor articular em joelho, 

entretanto ainda possui poucos estudos relacionados a ATM, 

ambos apresentando resultados promissores sugerindo uma 

possível nova forma de abordagem (TALAAT et al, 2016). 

 

• Sinvastatina 

A sinvastatina, conhecida pela sua utilização no 

tratamento da hipercolesterolemia, também tem sido relatada 

com uma droga que apresenta propriedades anti-inflamatórias. 

Estudos mostraram sua eficácia no controle da inflamação após 
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indução em ATM de ratos, obtendo melhores resultados quando 

comparados a corticosteroides. Além disso, possui propriedade 

osteoindutora observada em estudos realizados também em 

ratos nos quais se verificou efeito benéfico na preservação do 

crescimento mandibular normal enquanto tal resultado não foi 

encontrado após utilização de corticosteroides (HOLWEGNER 

et al., 2015). 

 Desta forma, a sinvastatina surge como uma promissora 

alternativa no tratamento de doenças degenerativas em 

pacientes jovens como na artrite juvenil idiopática (AJI), uma 

vez que há relatos de alteração no padrão do crescimento 

mandibular nestes pacientes que necessitam de tratamento 

com infiltração intra-articular de corticosteroides durante longo 

prazo. Entretanto, estudos adicionais em animais de maior 

porte, e talvez, humanos são necessários para verificar sua 

eficácia (HOLWEGNER et al., 2015). 

 

• Dextrose 

 Outra substância que pode ser utilizada através de 

infiltração intra-articular na ATM é a dextrose. Ela tem sido 

indicada no tratamento da hipermobilidade articular, a qual se 

refere à hipertranslação da cabeça da mandíbula anterior e 

superiormente a eminência articular durante a abertura bucal, 

podendo ser classificada em subluxação, quando o paciente 

consegue a redução espontânea; ou luxação quando este 

necessita de intervenção profissional para redução (ZHOU; HU; 

DING, 2014).  

Várias abordagens terapêuticas estão descritas para 

limitar a excursão anterior da cabeça mandibular incluindo 

abordagens cirúrgicas ou conservadoras. Dentre as terapias 
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cirúrgicas pode-se encontrar plicatura capsular, miotomia do 

músculo pterigoideo lateral, escarificação do tendão temporal, 

condilectomia, eminectomia e aumento da eminência articular 

com a utilização de miniplacas ou implantes. Já como terapias 

conservadoras são descritas a fixação intermaxilar, injeção 

intracapsular de soluções esclerosantes como álcool, injeção 

intramuscular de toxina botulínica, injeções intra-articulares de 

sangue autólogo e proloterapia (NAGORI et al., 2018). Esta, 

também conhecida como terapia com injeção de indutores de 

fatores de crescimento, consiste na aplicação local de 

substâncias como óleo de semente de psílio, dextrose e uma 

combinação de dextrose, glicerina e fenol, tendo por finalidade 

aumentar os níveis de fatores de crescimento tecidual para 

promover reparação ou crescimento local, criando uma leve 

resposta inflamatória que irá liberar citocinas, aumentando a 

atividade de macrófagos e, então, células teciduais reparadoras 

(ZHOU; HU; DING, 2014; RENAPURKAR; LASKIN, 2018).  

Proloterapia com dextrose parece ser uma promissora 

alternativa no tratamento da hipermobilidade sintomática da 

ATM, com efeitos benéficos, técnica de aplicação simples e boa 

aceitação por parte dos pacientes, todavia, novos estudos são 

necessários com amostras maiores e acompanhamento a longo 

prazo para definir seu real efeito (NAGORI et al., 2018). 

• Sangue autólogo 

A infiltração de sangue autólogo para o tratamento da 

hipermobilidade articular ou luxação recidivante da ATM foi 

relatada pela primeira em 1964 apresentando vantagens de ser 

uma terapia de baixo custo e fácil obtenção, sem necessidade 

de nenhum equipamento especial.  O princípio por trás do 

utilização de sangue autólogo baseia-se na patogênese da 
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hemartrose pós-traumática, com suas subsequentes cicatrizes 

e limitações na amplitude de movimento do côndilo. Sua 

aplicação assemelha-se a técnica da artrocenteses podendo ou 

ser associado ao bloqueio maxilomandibular sendo,  então, 

relatado como mais eficaz. Entretanto, devido a semelhança na 

formação da anquilose fibrosa pós-traumática por hemartrose, 

deve-se ter cautela ao utilizar esta abordagem terapêutica  

(RENAPURKAR; LASKIN, 2018).  

 

• Plasma rico em plaquetas (PRP) 

O plasma rico em plaquetas (PRP) é uma terapia 

biológica que compreende um concentrado obtido através da 

retirada de sangue do paciente e submetido a centrifugação 

para obtenção de uma alta concentração de plaquetas, que 

podem exceder 2.000.000/ml, tendo seu poder terapêutico 

devido a presença abundante de fatores de crescimento. 

Tradicionalmente utilizado na medicina esportiva e 

ortopédica, o PRP tem sido empregado no tratamento de 

defeitos degenerativo articulares como o osteartrite com efeitos 

analgésicos e antiinflamatórios. No âmbito da DTM, o PRP tem 

sido utilizado na tratamento da osteoartite e em casos de 

deslocamento de disco articular. Embora seja uma alternativa 

promissora, ainda há pouca evidência científica mostrando os 

benefícios da utilização do PRP no tratamento da osteoartrite 

(BOUSNAKI; BAKOPOULOU; KOIDIS, 2018). 

 

• Analgésicos Opioides 

Medicamentos consagrados por outras vias de aplicação 

também podem ser utilizados no tratamento da DTM. Sipahi, 

Satilmis e Basa (2015) avaliaram em seu estudo a eficácia da 
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infiltração de analgésicos opioides (morfina e tramadol) após a 

realização de artrocentese no controle da dor da DTM.  Em seu 

estudo duplo cego, placebo controlado com 30 pacientes, 

observou-se que houve melhora estatisticamente significante 

no controle da dor articular ao utilizar-se morfina e tramadol  

após a realização de artrocentese quando comparado ao grupo 

placebo, o qual foi infiltrado solução salina. Entre os 

analgésicos opioides, a morfina obteve melhores resultados 

quando comparado ao tramadol. 

 

DISCUSSÃO 

 

 Diversas substâncias utilizadas para o tratamento da 

DTM foram encontradas apresentando variadas indicações no 

que concerne ao tipo de patologia.  

 Cumpre-se ressaltar que os corticosteroides surgiram 

como uma das primeiras drogas utilizadas via intra-articular e 

todos os estudos selecionados mostraram sua eficácia no 

controle da artralgia (MACHADO; BONOTTO; CUNALI, 2013) e 

no tratamento de doenças ósseas degenerativas como 

ostoartrite, osteoartrose, ou ainda na artrite juvenil idiopática 

(KNUDSEN et al., 2015; KINARD; ABRAMOWICZ, 2017). 

Diversos autores citaram possíveis efeitos colaterais no uso 

deste fármaco como edema facial, calcificação intra-articular 

assintomática, atrofia subcutânea, reabsorção condilar, 

necrose asséptica, interferência no crescimento mandibular 

quando utilizados em pacientes jovens (HOLWEGNER et al., 

2015; KNUDSEN et al., 2015).  

 Os efeitos supracitados parecem ser dose dependente e 

estar diretamente ligados à duração do tratamento. Machado, 
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Bonotto e Cunalli afirmam que em tratamentos por curtos 

períodos (até 2 semanas) mesmo em altas doses, a 

probabilidade de surgirem efeitos adversos é baixa. Por outro 

lado, em tratamentos de longa duração, sérios efeitos colaterais 

tendem a aparecer, limitando a efetividade dos corticosteroides 

em doenças crônicas. 

Outra questão importante é a interferência do uso de 

medicamento no padrão de crescimento mandibular. Tal efeito 

foi descrito em estudos experimentais em coelhos, os quais 

receberam repetidas doses intra-articulares do medicamento 

durante o crescimento mandibular (HOLWEGNER et al. 2015; 

KNUDSEN et al., 2015). Uma nova substância de aplicação 

intra-articular vem sendo descrita na literatura como alternativa 

promissora no tratamento da DTM articular, principalmente em 

pacientes jovens. Em estudos experimentais em ratos, a 

sinvastatina surge como uma possível opção no alívio da dor, 

mostrando resultados melhores quando comparados aos 

corticoides no controle da inflamação articular. Além disto, este 

fármaco mostrou a capacidade de preservação do padrão de 

crescimento condilar normal, quando comparado ao corticoide 

(HOLWEGNER et al. 2015). Tal medicamento poderá vir a ser 

uma próspera alternativa, principalmente nos casos de doenças 

crônicas em pacientes jovens como na artrite juvenil idiopática, 

a qual necessita de tratamento de longa duração com 

corticosteroides. Dessa forma a possibilidade da controversa 

interferência no crescimento mandibular devido ao uso 

prolongado de corticoides estaria excluída. 

O hialuronato de sódio também possui efeito positivo, 

controlando a dor articular e melhorando a função mandibular, 

semelhantemente aos corticoides e sem apresentar efeitos 
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adversos. Pesquisas mostram sua eficácia no tratamento de 

desordens articulares como deslocamento de disco com e sem 

redução, também apresentando variados abordagens 

terapêuticas como sua aplicação isolada 

(viscossuplementação) ou após procedimentos minimamente 

invasivos como a artrocentese ou artroscopia como acontece 

com os corticosteroides (MACHADO; BONOTTO; CUNALI, 

2012; SU et al., 2014). Além disso, diversos protocolos foram 

encontrados: aplicação única, 2  ou 3 aplicações com intervalos 

semanais. Outros estudos mostraram até 5 aplicações de HS 

(TALAAT et al, 2016).  

 Machado, Bonotto e Cunalli (2013) afirmam ambas as 

terapias (corticosteroides x HS) parece ser efetivas no controle 

de desordens articulares da ATM a pequeno e médio prazo, 

com o HS sendo semelhante ao corticoide em tratamentos curto 

prazo; e obtendo resultados melhores em longos tratamentos. 

Ainda no âmbito do controle da artralgia, outras 

substâncias com potencial analgésico estão descritas na 

literatura como a utilização intra-articular de analgésicos 

opioides como a morfina e tramadol e a infiltração intra-articular 

de plasma rico em plaquetas (SIPAHI;  SATILMIS; BASA, 2015; 

BOUSNAKI; BAKOPOULOU; KOIDIS, 2018). Embora os 

estudos encontrados evidenciem resultados positivos no 

controle da dor, maior evidencia científica se faz necessária 

para ratificar seu efeito além de investigar possíveis efeitos 

adversos associados. 

No tratamento da hipermobilidade da articulação 

temporomandibular ou luxação recidivante da ATM, duas 

substâncias foram encontradas na literatura: dextrose 

hipertônica e sangue autólogo (ZHOU; HU; DING, 2014; 
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NAGORI et al, 2018; RENAPURKAR; LASKIN, 2018). Ambas 

apresentam resultados positivos diminuindo a dor e amplitude 

de abertura bucal. Todavia novos estudos de maior evidencia 

científica e maior tempo de acompanhamento são necessários 

para confirmar tais dados. 

 

CONCLUSÕES  

 

Com os resultados obtidos, pode-se inferir que a infiltração 

de agentes farmacológicos, via intra-articular, na articulação 

temporomandibular é uma alternativa viável e efetiva no 

tratamento da disfunção temporomandibular, principalmente no 

âmbito do controle da dor articular, com a utilização de 

corticoides, hialuronato de sódio. Este apresenta melhores 

resultados que aquele, uma vez que não possui efeitos 

adversos quando utilizados durante longos períodos. A 

sinvastatina surge como uma promissora alternativa para 

controle da artralgia, entretanto são necessários novos estudos 

experimentais para, futuramente, confirmar sua eficácia em 

seres humanos. Já no controle da hipermobilidade articular, a 

dextrose hipertônica surge como uma alternativa conservadora 

viável antes de se optar por abordagens cirúrgicas em casos 

refretários. Todavia, estudos com metodologias que permitam 

maior nível de evidência científica ainda são necessários. 
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RESUMO: A reabilitação oral por meio dos implantes dentários 
está em bastante evidência, sendo uma das modalidades de 
tratamento que quando bem planejado e executado, trás 
resultados satisfatórios. Apesar disso, existem casos de 
insucesso relatados na literatura, devido a vários processos 
inflamatórios, ocasionando a doença peri-implantar que pode 
decorrer de etiologias diferentes. O objetivo deste trabalho foi 
abordar evidências científicas, através de uma revisão de 
literatura, quanto ao uso da laserterapia e da terapia 
fotodinâmica no tratamento da mucosite peri-implantar e peri-
implantite. Este estudo é uma revisão de literatura descritiva, de 
caráter argumentativo-dissertativo. Foi realizada uma pesquisa 
bibliográfica por meio da base de dados online PubMED. De 
acordo com a literatura, os tratamentos de laserterapia e terapia 
fotodinâmica na mucosite peri-implantar e peri-implantite são 
bem indicados quando bem executados, por produzirem uma 
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redução microbiológica local de patógenos, por serem 
bioestimuladores e acelerarem o processo de reparo tecidual. 
Segundo o estudo, foi possível concluir que a terapia à laser é 
bastante benéfica quando utilizada como coadjuvante do 
desbridamento mecânico, devendo ser mais explorada no 
tratamento das doenças peri-implantares, mas faltam estudos 
sobre parâmetros mais específicos dos lasers quanto a luz a ser 
utilizada, o comprimento de onda e o tempo de aplicação, e 
também a necessidade de associação de outra modalidade de 
tratamento cirúrgica ou não cirúrgica. 
Palavras-Chave:.Terapia à Laser. Implantes Dentários. Peri-
Implantite. 
 
INTRODUÇÃO 

 

A reabilitação oral através de implantes dentários em 

pacientes que tiveram a perda precoce de seus dentes, está 

cada vez mais sendo amplamente utilizada em todo o mundo, 

representando uma alternativa de tratamento com altas 

chances de sucesso. Apesar disso, uma proporção de 

implantes é malsucedida devido a vários processos 

inflamatórios, ocasionando a doença peri-implantar que pode 

decorrer de etiologias diferentes, a exemplo do acúmulo do 

biofilme (FRAGA, et al., 2018). 

As doenças peri-implantares são de dois tipos: mucosite 

peri-implantar e peri-implantite. A mucosite peri-implantar é 

caracterizada por inflamação dos tecidos moles peri-

implantares, que tem como característica o sangramento na 

sondagem, profundidade de sondagem aumentada ( ≥ 4 mm e 

/ ou supuração), e ao realizar exame radiográfico não é 

verificado perda óssea na crista peri-implantar; em 
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contrapartida na peri-implantite observamos a perda óssea na 

crista peri-implantar (ABDULJABBAR, et al.,2017). 

Segundo autores, estima-se que a mucosite peri-

implantar afeta aproximadamente 21% a 88% dos pacientes e 

9% a 51% dos locais dos implantes, com uma prevalência 

média ponderada de 47% e 29%, respectivamente. A mucosite 

peri-implantar é uma condição que pode ser resolvida com o 

tratamento adequado, mas se esse processo inflamatório dos 

tecidos moles não for controlado da forma correta, poderá 

evoluir para a peri-implantite, que é caracterizada pela perda do 

osso de suporte ao redor dos implantes (AIMETTI, et al.,2019). 

A complicação mais comum relatada quando feito o 

diagnóstico é a  peri-implantite , com uma frequência de 1 a 

47%. Essa doença é caracterizada por inflamação grave, 

resultando em destruição significativa dos ossos e mucosas 

ao redor do implante (SIVARAMAKRISHNAN, SRIDHARAN, 

2018). 

Em um estudo atual feito através de uma revisão 

sistemática apresentou várias modalidades cirúrgicas e não 

cirúrgicas que são realizadas para o tratamento das doenças 

peri-implantares. As técnicas não cirúrgicas 

incluem desbridamento mecânico, administração local de 

medicamentos e terapia anti-infecciosa e descontaminação da 

superfície do implante. Uma dessas técnicas de 

descontaminação da superfície do implante, que é uma 

modalidade não cirúrgica, é o uso da terapia a laser 

(SIVARAMAKRISHNAN, SRIDHARAN, 2018). 

A redução da carga bacteriana na região do implante, 

apenas por desbridamento mecânico é dificultada devido ao 

formato específico da superfície do implante. Desta maneira, 

https://www-sciencedirect.ez121.periodicos.capes.gov.br/topics/medicine-and-dentistry/peri-implantitis
https://www-sciencedirect.ez121.periodicos.capes.gov.br/topics/medicine-and-dentistry/mucosa
https://www-sciencedirect.ez121.periodicos.capes.gov.br/topics/medicine-and-dentistry/mucosa
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terapias adicionais ao desbridamento mecânico, como a 

laserterapia e a terapia fotodinâmica antimicrobiana (aPDT), 

tem sido utilizada para potencializar o tratamento. A aplicação 

de um produto químico fotossensível, chamado 

fotossensibilizador, e sua ativação por uma fonte de luz resulta 

na morte de patógenos periodontais. (FRAGA, et al., 2018). O 

azul de metileno e o azul de toluidina são os 

fotossensibilizadores mais comumente utilizados contra 

patógenos da peri-implantite (SIVARAMAKRISHNAN, 

SRIDHARAN, 2018). 

Nos dias atuais, a terapia 

fotodinâmica antimicrobiana (aPDT) tem sido considerada 

como uma abordagem adjuvante do tratamento para a 

descontaminação bacteriana de dentes e implantes afetados 

pela doença periodontal e peri-implantar. A terapia 

fotodinâmica envolve a exposição a uma combinação de 

um fotossensibilizador, e um comprimento de onda apropriado 

da luz do laser, resultando na destruição de diferentes 

patógenos orais nas formas planctônicas e de biofilme 

(TAVARES, et al., 2017).   

Portanto, o presente estudo objetivou buscar evidências 

cientificas sobre o uso da terapia fotodinâmica e da laserterapia 

como alternativa no tratamento das doenças peri-implantares. 

 

MATERIAIS E MÉTODOS 

 

Este estudo é do tipo revisão de literatura descritiva, a 

qual foi desenvolvida a partir de uma pesquisa bibliográfica, 

realizada no mês de outubro de 2019, por meio da base de 

dados online PubMED/Medline. Quanto a pesquisa virtual 

https://www-sciencedirect.ez121.periodicos.capes.gov.br/topics/medicine-and-dentistry/photosensitizer
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utilizou-se da ferramenta de busca existente no próprio portal, 

onde foi inserida a seguinte estratégia de busca “laser therapy 

[All fields] OR photodynamic therapy [All fields] AND (peri-

implant health [All fields] OR peri-implant disease [All fields] OR 

peri-implant mucositis [All fields] OR Peri-Implantitis [MeSH 

Terms] OR Peri-Implantite [All Fields]). 

Os artigos foram selecionados por sua relevância, 

através de leituras exploratórias e seletivas do material de 

pesquisa, bem como em sua revisão integrativa, contribuindo 

para o processo de síntese e análise dos resultados de vários 

estudos, criando um corpo de literatura compreensível. Todos 

os artigos foram selecionados previamente pelos que contavam 

em seus títulos, as palavras “laserterapia” ou “terapia 

fotodinâmica” associada a doença periimplantar mucosite ou 

peri-implantite, e depois por uma breve leitura dos resumos. 

Todos os artigos foram exclusivamente do idioma Inglês e 

publicados em um período anterior máximo de 5 anos. 

Os trabalhos que não estavam disponíveis na íntegra e 

que não estavam no idioma inglês ou português, foram 

excluídos. De um total de 122 artigos levantados em outubro do 

presente ano, após a aplicação dos critérios de inclusão e 

exclusão, foram selecionados 11 artigos para esta revisão. 

Sendo dois ensaios clínicos randomizados, duas metanálises 

em rede de ensaios clínicos randomizados, um estudo piloto, 

três revisões sistemáticas, duas revisões sistemáticas e 

metanálise, e uma revisão bibliográfica. 

Durante o processo de análise e de síntese foi 

fundamentada uma relação aberta com o texto, permitindo o 

alcance dos objetivos, sendo essencial a interlocução entre 

autor e literatura. 
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RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

A presença de microrganismos é fundamental para o 

aparecimento da doença peri-implantar. Nas semanas 

subsequentes à instalação dos implantes, é instaurada a 

microflora subgengival associada à periodontite. A colonização 

bacteriana e a maturação dos biofilmes dependem de um 

ambiente ecológico favorável e levam a mudanças na 

composição e no comportamento da microbiota endógena que 

pode se tornar intolerável para os tecidos do hospedeiro 

(CACCIANIGA, et al., 2016).  

A doença inflamatória induzida por placa microbiana 

localizada nos tecidos moles peri-implantares sem perda óssea, 

é denominada mucosite peri-implantar, ocorre frequentemente 

em pacientes tratados com implantes dentários, e é uma 

condição reversível, mas se não houver um tratamento eficaz, 

poderá evoluir para uma peri-implantite, a qual haverá perda do 

osso que envolve o implante dentário (AIMETTI, et al.,2019).

 A peri-implantite é uma infecção microbiana heterogênea 

com espécies predominantemente gram-negativas e tem um 

grau de complexidade menor do que a periodontite. As 

modalidades de tratamento atualmente recomendadas para 

casos de peri-implantite são baseadas principalmente em 

evidências científicas resultantes do tratamento da doença 

periodontal. Estudos comprovam que o principal fator etiológico 

na inflamação peri-implantar é o acúmulo de biofilme em torno 

das margens da mucosa dos implantes. (FRAGA, et al., 2018). 

Portanto, a remoção do biofilme da superfície do implante é o 
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objetivo principal no tratamento da doença peri-implantar 

(CACCIANIGA, et al., 2016). 

A cirurgia é o tratamento de primeira escolha e mais 

tradicional para a peri-implantite, devido à lesão e 

comprometimento da complexidade da forma e superfície do 

implante. O principal objetivo da cirurgia é criar um acesso 

adequado para a realização do desbridamento mecânico e 

descontaminação da superfície contaminada do implante. O 

biofilme e os depósitos calcificados devem ser removidos, em 

geral com curetas plásticas específicas para permitir a cura e 

reduzir o risco de reincidência ou progressão futura da doença 

(CACCIANIGA, et al., 2016).  

Em um estudo atual feito através de uma revisão 

sistemática apresentou várias modalidades cirúrgicas e não 

cirúrgicas que são realizadas para o tratamento das doenças 

peri-implantares. As técnicas não cirúrgicas 

incluem desbridamento mecânico, administração local de 

medicamentos e terapia anti-infecciosa e descontaminação da 

superfície do implante. Uma dessas técnicas de 

descontaminação da superfície do implante, que é uma 

modalidade não cirúrgica, é o uso da terapia a 

laser (SIVARAMAKRISHNAN, SRIDHARAN, 2018). 

Na terapia não cirúrgica, frequentemente é realizado o 

procedimento de desbridamento mecânico, feito por meio de 

curetas plásticas para a remoção da placa 

e/ou cálculo das superfícies dos implantes; e o tratamento 

cirúrgico das doenças peri-implantares envolve a colocação de 

um material de  enxerto particulado e membrana sobre o defeito 

ósseo, seguindo com o protocolo do desbridamento 

mecânico (ABDULJABBAR, et al.,2017). 
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A redução da carga bacteriana na região do implante, 

apenas por desbridamento mecânico é dificultada devido ao 

formato específico da superfície do implante. Desta maneira, 

terapias adicionais ao desbridamento mecânico, como a 

laserterapia e a terapia fotodinâmica antimicrobiana (aPDT), 

tem sido utilizada para potencializar o tratamento (FRAGA, et 

al., 2018). 

Tratamento como antibióticos, antissépticos e 

tratamentos a laser tem sido proposto como opções 

terapêuticas adjuvantes no tratamento não cirúrgico das 

doenças peri-implantares. Também diferentes procedimentos 

cirúrgicos, às vezes associados à irradiação com laser, têm sido 

testados para obter a cura e / ou regeneração de defeitos em 

pacientes com peri-implantite (CACCIANIGA, et al., 2016). 

A antibioticoterapia, é frequentemente recomendada 

para pacientes que recebem procedimentos de tratamento com 

periodontite e peri-implantite. Segundo autores, a vantagem do 

uso de antibióticos é o curto curso de administração, o que 

contribui para a adesão do paciente ao tratamento (TAVARES, 

et al., 2017).  

Apesar da relevância clínica e do uso eficaz de 

antibióticos sistêmicos no tratamento de numerosas doenças 

infecciosas, as informações científicas atualmente disponíveis 

sobre o uso desses agentes sozinhos no tratamento de 

doenças periodontais e peri-implantares são insuficientes para 

apoiar quaisquer recomendações oficiais sobre o uso desses 

medicamentos. É de suma importância ressaltar que os 

antibióticos são antimicrobianos que podem levar a diversos 

efeitos colaterais e seu uso indiscriminado pode aumentar a 

quantidade de bactérias resistentes a esse medicamento, o que 

https://www-sciencedirect.ez121.periodicos.capes.gov.br/topics/medicine-and-dentistry/patient-compliance
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não é interessante. Em 2014, um novo relatório da Organização 

Mundial da Saúde (OMS) revelou que a resistência 

antimicrobiana é atualmente uma ameaça séria e atual 

(TAVARES, et al., 2017).   

Uma metanálise em rede de ensaios clínicos 

randomizados, concluiu que o uso da combinação de terapia 

fotodinâmica com desbridamento mecânico causa uma redução 

significativa no nível de escores de inserção nos casos com 

peri-implantite em comparação com a administração local de 

medicamentos com desbridamento mecânico ou 

desbridamento mecânico sozinho (SIVARAMAKRISHNAN, 

SRIDHARAN, 2018). 

Albaker, et al. (2018) relataram que a combinação de 

desbridamento manual e terapia fotodinâmica ou terapia a laser 

é mais benéfica do que o desbridamento mecânico sozinho no 

tratamento de doenças peri- implantares. 

A terapia fotodinâmica pode ser definida como 

erradicação de células-alvo, por espécies reativas de oxigênio, 

as chamadas EROs, produzidas por meio de um 

fotossensibilizador, e luz do laser de comprimento de onda 

apropriado. Essa terapia fornece uma alternativa para 

direcionar micróbios diretamente no local da infecção, 

superando assim os problemas associados aos 

antimicrobianos. A ação fotodinâmica caracteriza-se por um 

processo no qual a luz, depois de absorvida pelos corantes 

específicos, sensibiliza os organismos quanto a danos celulares 

induzidos pela luz visível (CACCIANIGA, et al., 2016). 

A PDT envolve três componentes: o fotossensibilizador, 

a luz e oxigênio. Quando um fotossensibilizador é atingido por 

uma luz de comprimento de onda específico de um laser, ele 



O USO DA TERAPIA FOTODINÂMICA E DA LASERTERAPIA NO 

TRATAMENTO DA MUCOSITE PERI-IMPLANTAR E PERI-IMPLANTITE 

 

998 
 

passa por uma transição de um estado de baixa energia para 

um estado singleto excitado. Posteriormente, o 

fotosensibilizador pode voltar ao seu estado fundamental de 

baixa energia, com emissão de fluorescência, ou pode sofrer 

uma transição para um estado tripleto de energia mais alta. O 

estado trigêmeo pode reagir com oxigênio endógeno para 

produzir oxigênio singlete e outras espécies radicais, causando 

uma destruição rápida e seletiva do tecido alvo. A terapia 

fotodinâmica produz efeitos citotóxicos em organelas e 

moléculas subcelulares. Seus efeitos são direcionados para 

receptores específicos nas mitocôndrias, lisossomos, 

membranas celulares e núcleos de células tumorais. O 

fotossensibilizador induz apoptose nas mitocôndrias e necrose 

nos lisossomos e membranas celulares (CACCIANIGA, et al., 

2016).  

O efeito bactericida da terapia fotodinâmica não depende 

apenas do fotossensibilizador utilizado, mas também do 

comprimento específico de onda da fonte de luz, dose e 

também das espécies-alvo. Portanto, essas variáveis são 

extremamente importantes para avaliar a eficácia ou não desta 

modalidade de tratamento da doença peri-implantar como 

técnica principal ou adjuvante (SIVARAMAKRISHNAN, 

SRIDHARAN, 2018).  

A profundidade da penetração da luz no tecido humano 

depende do comprimento de onda. Diversas fontes de luz têm 

sido empregadas para protocolos na terapia fotodinâmica, 

especialmente por meio de fontes de luz não laser (lâmpadas 

de halogênio ou diodo emissor de luz [LED]). A questão 

principal das lâmpadas halógenas é o gás contido no interior do 

tubo que torna a luz muito mais forte e pode induzir danos 

https://www-sciencedirect.ez121.periodicos.capes.gov.br/topics/medicine-and-dentistry/bactericidal-activity
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térmicos nos tecidos. Por outro lado, a intensidade da luz 

emitida pelos LEDs na pele é menor, pois suas células 

interagem bem com a luz. No entanto, os LEDs produzem 

espectro relativamente limitado de luz verde, amarela, laranja 

ou vermelha, e até agora esse espectro limitado não forneceu 

efeitos antimicrobianos (TAVARES, et al., 2017).  

Uma revisão sistemática, mostra uma comparação entre 

o aPDT e outros tratamentos para peri-implantite foi relatada em 

três ensaios clínicos controlados randomizados e todos 

demonstraram que aPDT como uma abordagem com potencial 

para produzir redução microbiológica local, o que parece ser 

uma boa abordagem adjuvante alternativa no tratamento da 

peri-implantite (FRAGA, et al., 2018). 

Autores relataram diferentes tipo de comprimentos de 

onda, usados na terapia fotodinâmica, valores de 810, 690 e 

660 nm, respectivamente. Os tempos utilizados para a ativação 

do fotossensibilizador também foram relatados de forma 

heterogênea, variando de 10 a 60 s. (FRAGA, et al., 2018). 

 De acordo com os autores, foi visto uma redução 

significativa nas contagens de algumas bactérias específicas, 

como A. actinomycetemcomitans, P. gingivalis e P. intermedia., 

e que a terapia fotodinâmica parece ser eficaz na redução da 

carga bacteriana na peri-implantite, mas ressalta a importância 

de ter mais ensaios clínicos randomizados, com um tamanho 

de amostra adequado e um design abrangente, para verificar a 

eficácia desse tratamento contra outros patógenos (FRAGA, et 

al., 2018). 

Um estudo de metanálise de rede, observou que não 

existe consenso na literatura quanto aos parâmetros para 

terapia fotodinâmica, como a luz a ser utilizada, o comprimento 
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de onda e o tempo em que a terapia é utilizada, para o 

tratamento da peri-implantite. Os estudos incluídos nesta meta-

análise usaram diferentes fontes de luz com diferentes 

comprimentos de onda e diferentes tempos de aplicação. Isso 

traz a necessidade de identificar um protocolo mais detalhado 

para verificar realmente a eficácia desse tratamento em 

pesquisas futuras (SIVARAMAKRISHNAN, SRIDHARAN, 

2018).   

Diferentes tipos de lasers foram implementados no 

tratamento como um método alternativo ou adjuvante ao 

desbridamento convencional. O mesmo possui diversas 

características vantajosas, como fácil utilização, efeitos 

hemostáticos, ablação de cálculo eficaz ou efeitos bactericidas 

contra microorganismos periodontopatogênicos (YAN, et al., 

2015).   

A terapia à laser depende de seus efeitos anti-

infecciosos, anti-ablação e bioestimuladores. A luz laser produz 

um raio laser bem colimado, coerente e monocromático, que 

causa a excitação e acúmulo de campos eletromagnéticos. As 

vantagens do laser incluem resistência mínima a antibióticos, 

supressão instantânea de bactérias orais causais, e não causa 

nenhum efeito sistêmico e efeitos negativos no tecido 

periodontal saudável, se mostrando bastante seletiva 

(ALBAKER, et al., 2018).  

Ultimamente, o laser tem sido bastante discutido e 

utilizado no tratamento das doenças periodontais e peri-

implantares devido a suas propriedades anti-infecciosas contra 

patógenos periodontais, de fácil utilização e efeitos 

hemostáticos. Estudos in vitro demonstraram que o laser 

de CO 2, o laser de diodo (DL) e a granada de alumínio e ítrio 

https://www-sciencedirect.ez121.periodicos.capes.gov.br/topics/medicine-and-dentistry/excitation
https://www-sciencedirect.ez121.periodicos.capes.gov.br/topics/medicine-and-dentistry/electromagnetic-field
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dopado com érbio - Er: YAG - podem ser adequados para a 

irradiação de superfícies de titânio, pois não causam alterações 

térmicas (AIMETTI, et al.,2019).  

Alguns estudos, relatam que o uso do Laser de diodo de 

980nm, é seguro e eficaz quando aplicado diretamente na 

superfície do implante dentário, ele apresenta uma ótima 

capacidade de penetração nos tecidos moles e remoção do 

epitélio da bolsa, além de promover efeitos antibacterianos e 

bioestimuladores. Ele age eliminando bactérias patogênicas por 

meio de efeitos fototérmicos e inativando as endotoxinas 

bacterianas (AIMETTI, et al.,2019). 

Um estudo verificou que o efeito bioestimulador do laser 

de diodo 980nm provou melhorar a expressão do mRNA do 

fator de crescimento da insulina, transformando o fator de 

crescimento beta e o fator de crescimento endotelial vascular 

em fibroblastos, aumentando a atividade do metabolismo do 

tecido conjuntivo, isso faz com que a cicatrização periodontal 

melhore e permita ter uma melhor ligação funcional dos 

implantes de titânio. O autor ressalta, que este laser apresenta 

o risco de geração de calor no tecido que circunda o implante 

quando usado com parâmetros e técnicas de irradiação 

inadequados. E que é mais provável que isso ocorra na 

presença de um quadro de inflamação, pois é altamente 

absorvido pela hemoglobina e outros cromóforos (AIMETTI, et 

al.,2019). 

Em um estudo de ensaio clínico duplo-cego, 

randomizado, paralelo de três meses, feito com paciente 

adultos que necessitaram de tratamento para mucosite peri-

implantar entre maio de 2016 e julho de 2017. na Seção de 

Periodontologia da Faculdade de Odontologia CIR da 
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Universidade de Turim (Itália). Um total de 220 pacientes com 

mucosite peri-implantar (149 mulheres e 71 homens, idade 

média 57,5 ± 10,1 anos, faixa 32-78 anos) foram incluídos no 

estudo e designados aleatoriamente para os procedimentos de 

teste ou controle. O grupo teste foi tratado com o desbridamento 

mecânico, e com o uso adjuvante de DL de 980 nm, e foi 

verificado quanto ao grupo controle que não recebeu a terapia 

adjuvante do laser de diodo 980nm, que o procedimento não 

produziu nenhum benefício clínico estatisticamente significativo 

em comparação com o desbridamento mecânico isolado no 

tratamento não cirúrgico da mucosite peri-implantar após três 

meses, mas foi mais eficaz na redução clínica sinais de 

inflamação durante o primeiro mês após o tratamento. Aos três 

meses, a resolução completa da doença foi obtida em 34,5% 

dos implantes no grupo teste e em 30,9% dos implantes no 

grupo controle (AIMETTI, et al.,2019).     

 Notavelmente, a aplicação de DL foi mais eficaz na 

redução da inflamação peri-implantar no primeiro mês de pós-

operatório. Nesse momento, a diferença na BoP entre os locais 

de teste e controle peri-implantar foi estatisticamente 

significante (p ≤ 0,001). Os autores relataram que 5% dos locais 

de implante tratados pelo tratamento combinado apresentaram 

inflamação persistente em comparação com 60% dos locais de 

controle em 1 ano. Esses resultados favoráveis foram 

atribuídos à ação da DL contra patógenos periodontais, bem 

como à sua propriedade de bioestimulação que promove a 

cicatrização de feridas (AIMETTI, et al.,2019).  

 Em uma revisão sistemática, foi verificado que existe 

uma heterogeneidade metodológica significativa e informações 

incompletas sobre os parâmetros de laser 
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e fotossensibilizadores nos estudos incluídos sobre a terapia 

fotodinâmica ou à laser. Na presente revisão, apenas uma 

sessão de aplicação a laser foi realizada em todos os estudos 

incluídos, desta forma, os autores puderam supor que uma 

única aplicação de laser apenas na TFD ou na LT possa ser 

difícil de manter o efeito anti-inflamatório por curto período de 

acompanhamento. E destacaram outros fatores específicos, por 

exemplo, o diâmetro da fibra podem influenciar a densidade de 

potência e a produção de energia na aplicação do laser durante 

a TFD e alterar a quantidade de energia liberada durante o 

processo, provavelmente afetando o efeito antibacteriano e 

consequentemente anti-inflamatório da terapia fotodinâmica 

(ALBAKER, et al., 2018).     

 Outras discrepâncias foram observadas que podem 

interferir nos resultados do tratamento com a terapia 

fotodinâmica ou terapia a laser, como gravidade da mucosite 

peri-implantar, inclusão de fumantes e presença ou ausência de 

sangue. Notou-se que o hábito de fumar é um fator de risco que 

pode interferir nos resultados. Um estudo anterior indicou que a 

presença de sangue na bolsa periodontal pode influenciar 

o efeito bactericida da fotossensibilização durante PDT e LT e 

consequentemente eliminação de proteínas 

inflamatórias (ALBAKER, et al., 2018).    

 Em um ensaio clínico randomizado, foi utilizado o laser 

de Nd:YAG como adjuvante e associado ao desbridamento 

mecânico não cirúrgico no tratamento da doença peri-implantar. 

E os resultados encontrados pelos autores foi que os escores 

de índice de placa (PI), sangramento na sondagem (BOP) e 

profundidade de sondagem (PD) foram significativamente 

menores entre os pacientes do Grupo 2 (  laser MD + Nd: YAG) 

https://www-sciencedirect.ez121.periodicos.capes.gov.br/topics/medicine-and-dentistry/photosensitizer
https://www-sciencedirect.ez121.periodicos.capes.gov.br/topics/medicine-and-dentistry/antiinflammatory-activity
https://www-sciencedirect.ez121.periodicos.capes.gov.br/topics/medicine-and-dentistry/antiinfective-agent
https://www-sciencedirect.ez121.periodicos.capes.gov.br/topics/medicine-and-dentistry/photodynamic-therapy
https://www-sciencedirect.ez121.periodicos.capes.gov.br/topics/medicine-and-dentistry/periodontal-pocket
https://www-sciencedirect.ez121.periodicos.capes.gov.br/topics/medicine-and-dentistry/bactericidal-activity
https://www-sciencedirect.ez121.periodicos.capes.gov.br/topics/medicine-and-dentistry/photosensitization
https://www-sciencedirect.ez121.periodicos.capes.gov.br/topics/medicine-and-dentistry/bleeding-on-probing
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em comparação com os pacientes do Grupo 1 (MD sozinho) no 

seguimento de três meses, e após seis meses não houve 

diferença estatisticamente significante, assim como o escore de 

perda óssea na crista peri-implantar, que não houve diferença 

estatisticamente significante em todos os intervalos de tempo. 

Segundo os resultados podemos dizer que a cicatrização do 

tecido mole peri-implantar é significativamente mais rápida 

quando o desbridamento mecânico é realizado com laser Nd: 

YAG (ABDULJABBAR, et al.,2017).     

 Apesar dos resultados promissores segundo os estudos, 

várias variáveis devem ser consideradas para obtenção de 

bons resultados no tratamento à laser de pacientes com doença 

peri-implantar, como tipo de PS, tempo total de exposição, 

comprimento de onda, intensidade de irradiação com laser e 

associação de outra modalidade de tratamento cirúrgica ou não 

cirúrgica com a terapia fotodinâmica (TAVARES, et al., 2017).  

 Outro aspecto a ser levado em consideração é que uma 

largura mínima da mucosa queratinizada não foi considerada 

nos critérios de inclusão dos estudos. Atualmente, se discute 

muito o papel da mucosa queratinizada no controle da 

inflamação peri-implantar. Alguns estudos demonstraram níveis 

aumentados de placa e inflamação ao redor dos implantes na 

ausência ou faixa de mucosa queratinizada inferior a <2mm 

(AIMETTI, et al.,2019). 

CONCLUSÃO 

  

Segundo os resultados encontrados nesse estudo, 

podemos afirmar que a terapia fotodinâmica e a laserterapia 

apresenta benefícios como a redução da carga bacteriana no 

tratamento das doenças peri-implantares como adjuvante do 



O USO DA TERAPIA FOTODINÂMICA E DA LASERTERAPIA NO 

TRATAMENTO DA MUCOSITE PERI-IMPLANTAR E PERI-IMPLANTITE 

 

1005 
 

desbridamento mecânico, sendo estatisticamente significante 

nos primeiros três meses pós operatório, e após 6 meses não 

apresenta diferença com relação ao tratamento convencional 

sem o uso da terapia fotodinâmica ou laserterapia.  

Vale ressaltar que não há consenso na literatura quanto 

aos parâmetros de tipo de PS, fonte de luz utilizada, tempo total 

de exposição, comprimento de onda, intensidade de irradiação 

com laser e associação de outra modalidade de tratamento 

cirúrgica ou não cirúrgica. 

Futuros ensaios clínicos randomizados devem ser 

iniciados para comparar o uso da terapia fotodinâmica e da 

laserterapia com outras modalidades de tratamento além do 

desbridamento mecânico, comparar também os resultados em 

pessoas tabagistas, comprometidas sistemicamente, levar em 

consideração uma largura mínima da faixa de mucosa 

queratinizada >2mm, e verificar a eficiência dos resultados em 

um período pós operatório de três, seis e doze meses.  
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RESUMO: Os agentes antirreabsortivos e antiangiogênicos são 
empregados em geral como terapêutica medicamentosa em 
doenças relacionadas à perda óssea, sendo as drogas de 
primeira escolha no tratamento de osteoporose e demais 
doenças ósseas crônicas, como doença de Paget ou metástase 
óssea de tumores malignos. A indicação destes medicamentos 
relacionados à inibição da reabsorção óssea e/ou de 
proliferação de novos vasos os legitimou para o tratamento 
destas doenças, ampliando seu uso na prática clínica. No 
entanto, o tempo do tratamento e/ou via de administração da 
terapêutica acarretam efeitos adversos que podem causar 
diminuição na qualidade de vida do paciente ou limitações em 
casos de reabilitação oral. A complicação mais descrita na 
literatura envolvendo o uso prolongado dessas medicações é a 
osteonecrose dos maxilares associada a medicamentos 
(ONMAM). Este trabalho objetivou realizar uma revisão de 
literatura acerca da relação entre estes medicamentos e a 
reabilitação com implantes dentários em pacientes sob esta 
rotina terapêutica. Dessa forma, é imprescindível a integração 
do profissional de saúde, seja ele graduando ou diplomado 
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acerca dos efeitos destes agentes no manejo do paciente sob 
uso dessa terapêutica a fim de instituir o melhor tratamento 
reabilitador expondo o paciente ao menor risco de 
complicações e diminuição de sua qualidade de vida. 
Palavras-chave: Osteonecrose dos maxilares. Implantes 
Dentários. Medicamentos. 
 

INTRODUÇÃO 

Em 2003, Robert Marx divulgou um artigo científico 

acerca de 36 casos, onde uma patologia que tinha origem 

desconhecida passou a ser levada a um alto nível de 

importância pela comunidade médica e odontológica: a 

osteonecrose dos maxilares. Caracterizada por uma exposição 

de fragmentos ostelíticos, sintomatologia dolorosa nos 

maxilares que não respondia de forma positiva a quaisquer 

terapêuticas, sejam através de fármacos ou procedimentos 

cirúrgicos (FUSCO et al., 2016).  

Em 2009, a Association of Oral and Maxilofacial 

Surgeons (AAOMS) a caracterizou pela presença de osso 

necrótico exposto na região maxilofacial com persistência de 

mais de 56 dias em pacientes que não possuíam histórico de 

radioterapia na região de cabeça e pescoço e que se 

encontravam sob a terapêutica de agentes antirreabsortivos ou 

até mesmo que já tenham utilizado em alguma fase de sua vida. 

(FUSCO et al., 2016) 

Em 2014, devido a inúmeras pesquisas e também ao se 

relacionar a osteonecrose não somente sob a terapêutica com 

bisfosfonatos, mas também ao uso de terapias 

antiangiogênicas, a associação em cirurgia oral divulgou uma 

nova terminologia da condição para Osteonecrose dos 
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Maxilares Relacionada ao uso de Medicamentos (ONMAM) 

(SHIBAHARA, 2019). 

Atualmente, a prescrição de antirreabsortivos e 

antiangiogênicos são indicadas para tratamentos de 

osteoporose e demais doenças ósseas crônicas, como doença 

de Paget ou metástases osteolíticas. Porém, existem inúmeros 

relatos das repercussões clínicas negativas dessas 

medicações. O efeito negativo mais relatado na literatura 

apresenta repercussão na cavidade bucal:  a osteonecrose dos 

maxilares (SHIBAHARA, 2019). 

Alguns antirreabsortivos mais comumente encontrados 

no mercado médico são os bisfosfonatos e o denosumab. Já 

entre os fármacos antiangiogênicos mais encontrados, são: 

bevacizumab, aflibercepte, pazopanibe, entre outros 

(CAMINHA et al., 2019). 

A grande maioria dos antirreabsortivos é utilizada em 

pacientes na terceira idade com suas aplicações especificadas 

e individualizadas quanto ao uso e posologia. Geralmente em 

pacientes adultos, são rotineiramente utilizados para a 

estabilização e/ou tratamento da osteoporose, processos 

metastáticos e riscos de fraturas, já em pacientes pediátricos 

são prescritos para gerenciar o início da calcificação fisiológica 

e assim, auxiliar na manutenção óssea idiopática, sem que isso 

signifique que também não possa ser utilizados como 

terapêutica de patologias osteolíticas (MORSE et al., 2019). 

Devido aos agentes antirreabsortivos promoverem 

alteração no turnover ósseo, constantemente é descrito na 

literatura inúmeros efeitos negativos destes medicamentos sob 

os pacientes que fazem uso dessa rotina terapêutica. Os 

agentes antiangiogênicos inibem a proliferação de novos vasos 
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sanguíneos para que uma metástase, por exemplo, não seja 

ocasionada. Embora alterações sistêmicas negativas sejam 

ocasionadas ao longo do uso destes medicamentos, o efeito 

mais desfavorável relatado na literatura é a ostenecrose dos 

maxilares (CAMINHA et al., 2019). 

De acordo com a literatura, o processo patológico se 

inicia quando ocorre desequilíbrio entre a deposição e a 

reabsorção do tecido ósseo. Os sinais e sintomas mais 

frequentes em um paciente portador de osteonecrose dos 

maxilares são: necrose óssea com posteriores exposição do 

tecido osteolítico, infecção, dor, disgeusia, fístula oroantral em 

alguns casos, odor fétido, fístula extraoral, trismo, e 

principalmente, comprometimento da qualidade de vida 

(RIBEIRO et al., 2018). 

A grande maioria dos indivíduos portadores de uma 

doença já tem uma qualidade de vida comprometida, devido 

aos sintomas intensos e aos medicamentos que fazem uso. 

Sendo assim, é imprescindível que o cirurgião-dentista tenha o 

conhecimento de quais fármacos seus pacientes utilizam e as 

doenças que possuem para que possam relacionar à 

possibilidade de osteonecrose. O histórico de saúde do 

paciente também é de extrema importância para que o 

profissional seja capaz de lidar com a indicação e 

contraindicação de procedimentos e avaliar seus riscos e 

benefícios (STAVROPOULOS et al., 2018). 

Rotineiramente, grande parte da população que busca 

alternativas de reabilitação oral mais avançada apresenta idade 

superior a 60 anos, enquadrando-se em um grupo de maior 

probabilidade de incidência de patologias metabólicas, 

sistemáticas, e osteolíticas. O desenvolvimento da osteoporose 
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resulta na diminuição da matriz mineral óssea, que, quando 

associada ao uso de fármacos antirreabsortivos e/ou 

antiangiogênicos acarreta contraindicação relativa à instalação 

dos implantes. Estudos vêm sedo realizados para relacionar o 

risco da instalação de implantes dentários em pacientes que 

fizeram ou fazem usos destes medicamentos 

(STAVROPOULOS et al., 2018). 

Este trabalho objetivou realizar uma revisão de literatura 

acerca da relação entre medicamentos antirreabsortivos e 

antiangiogênicos e a reabilitação com implantes dentários em 

pacientes sob esta rotina terapêutica. 

 

MATERIAIS E MÉTODOS 

 

O presente trabalho baseou-se em uma revisão bibliográfica, 

utilizando-se artigos presentes em periódicos nacionais e 

internacionais coletados em sites de busca como Google 

Acadêmico, Scielo, Biblioteca Virtual em Saúde, PubMed, 

Scorpion no período de 2015 a 2019, utilizando os seguintes 

descritores: antirreabsortivos (anti-resorptive), antiangiogênicos 

(antiangiogenics), implantes dentários (dental implants), 

odontologia (dentistry) e osteonecrose dos maxilares (jaw 

osteonecrosis). 

 

RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

Segundo a Association of Oral and Maxilofacial Surgeons 

(AAOMS) em 2009, a instalação de implantes dentários deve 

ser evitada em pacientes em tratamento com bisfosfonatos 

intravenosos. Em pacientes sob terapêutica desses 
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medicamentos orais, a recomendação não é totalmente 

contraindicada. Porém, a AAOMS sugere uma abordagem 

cautelosa seja na prescrição por médicos oncologistas, ou no 

manejo em procedimentos cirúrgicos invasivos ou não, pelo 

cirurgião-dentista. Na terapia com bisfosfonatos por mais de 3 

anos, as diretrizes da AAOMS sugerem a suspensão do 

fármaco pelo menos 3 meses antes da cirurgia de colocação de 

implante e que somente uma vez quando a recuperação 

cirúrgica for alcançada, a posologia pode ser prescrita 

novamente baseado no parecer clínico e a terapia pode ser 

retomada.  

Ruocco Vetucci et al 2019 realizaram um estudo com um 

paciente que utilizou semanalmente o aledronato, um tipo de 

bisfosfonato, por 7 anos e foi submetido a um implante dentário. 

A ingestão deste bisfosfonato foi interrompida pelo médico 01 

ano antes do início dos procedimentos até que toda a 

terapêutica dental estivesse finalizada. A reabilitação consistiu 

em uma exodontia cuidadosa dos dentes 34 e 48, com 

instalação de implantes hexagonais externos nos locais 34, 36, 

37, 46 e 47 e cone morse na região do elemento 41. Durante a 

inserção dos implantes, regiões ósseas foram 

coletadas. Também foi realizado enxerto gengival na região do 

elemento dentário 41. Após 4 meses, foram instaladas as 

coroas provisórias e 1 ano depois, as definitivas. Observou-se 

sucesso da reabilitação dentária, sem sinais clínicos ou 

radiográficos de osteonecrose por medicamentos. Além disso, 

o osso mandibular apresentou aspectos de normalidade, com 

várias células ativas. Embora o uso de alendronato tenha sido 

reiniciado após o término da reabilitação, o progresso em 02 

anos provou o sucesso do tratamento. Com base nesses 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Ruocco-Vetucci%20V%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=31569181
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achados, é possível considerar que o protocolo clínico garantiu 

o sucesso da reabilitação dentária, mesmo com o uso 

prolongado de um bisfosfonato.  

Através de uma dissertação realizada por Gil Ig et. al 

2019, uma paciente sexo feminino, 65 anos, desenvolveu 

osteonecrose mandibular após receber o tratamento 

reabilitador sob implantes dentários 5 meses, ainda, após a 

descontinuação do ácido alendrônico (Fosamax), também um 

tipo de bisfosfonato. A patologia foi tratada por procedimentos 

de ressecção óssea do osso necrótico remanescente e plasma 

rico em fatores de crescimento (PRGF). Além disso, o paciente 

foi acompanhado por exames de rotina dentro de um intervalo 

de 15 dias, que incluíram bochechos com clorexidina 0,12%. 

Embora tenham seguidos os protocolos da Associação de 

Cirurgiões Orais e Maxillofaciais para a suspensão de 

bisfosfonatos orais antes da cirurgia, esta paciente ainda 

desenvolveu osteonecrose mandibular por medicamentos. 

Escobedo MF et al 2019 efetivaram um estudo onde seu 

principal objetivo foi revisar as características de osteonecrose 

desencadeada por presença de implante (IPTO) e 

osteonecrose desencadeada pela cirurgia do implante dentário 

(ISTO). Baseado em revisões literárias em base de dados como 

PubMed e Cochrane Database of Systematic Reviews foram 

realizados pesquisas longitudinais em um período de tempo 

entre 2009 a 2018, com atenção na osteonecrose da mandíbula 

relacionada à medicação (MRONJ) e implantes dentários. Para 

desenvolver seu resultado, nos dois estudos foram coletados os 

seguintes interesses: número de pacientes com ISTO ou IPTO, 

idade, sexo, localização, estágio do MRONJ, número de 

implantes envolvidos no MRONJ, tempo decorrido entre a 
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colocação dos implantes e o desenvolvimento do MRONJ, 

tratamento aplicado e presença de fraturas e progresso 

mandibular. A base de dados escolhida forneceu 111 

artigos. Nove dos artigos foram selecionados para revisão 

bibliográfica. O número de casos de osteonecrose foi 

significativamente maior no grupo IPTO (74 casos) em 

comparação com o grupo ISTO (27 casos). A duração do 

tratamento antirreabsortivo (oral e intravenoso) também foi 

maior no grupo IPTO. Estes autores concluem que o uso de 

antirreabsortivos causa osteonecrose em pacientes com 

implantes já instalados e submetidos à carga funcional rotineira, 

ocorrendo com mais frequência do que o observado após a 

cirurgia de colocação do implante.  

Maluf G et al 2019 caracterizaram a osteonecrose dos 

maxilares relacionada à medicação (ONMAM) pelo 

desenvolvimento de lise óssea na mandíbula de indivíduos cujo 

estão sob terapia de antirreabsortivos e/ou antiangiogênicos. O 

autor desenvolveu um caso clínico deixando clara a escassez 

de publicações científicas sobre osteonecrose dos maxilares 

relacionada ao bevacizumabe (agente antiangiogênico), 

quando associada à colocação de implantes dentários à terapia 

com ozônio adjuvante. Foi apresentado o caso de uma paciente 

do sexo feminino, 54 anos, com histórico de câncer de mama 

metastático e uso de bevacizumabe que apresentou infecção 

dentária. A extração dentária seguida imediatamente 

pela colocação do implante dentário foi planejada após a 

suspensão do tratamento com bevacizumab por 28 dias. A 

paciente apresentou dor, drenagem da secreção purulenta e 

exposição óssea 5 semanas após a cirurgia. A recuperação foi 

alcançada no pós-operatório de 7 meses. Com base no 
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exposto, foi visto que a combinação de terapia adjuvante com 

ozônio e desbridamento cirúrgico foram eficazes no tratamento 

de MRONJ; no entanto, o risco de MRONJ pode persistir após 

a suspensão do bevacizumabe por 28 dias.  

Storelli S et al 2019 relataram o caso de uma paciente de 

77 anos que estava procura de uma consulta odontológica por 

queixa de sintomatologia dolorosa. Ela relatou que quatro anos 

antes foi submetida à uma reabilitação com oito implantes e 

uma prótese fixa imediatamente carregada na maxila. Alguns 

meses se passaram e paciente retornou para relatar dor e 

drenagem de secreção purulenta. Após alguns dias, houve 

outro episódio doloroso agudo e a paciente retornou com a 

queixa ainda mais grave. Ao exame clínico, foi retirada a 

prótese fixa e encontrado osso necrótico exposto em relação 

aos implantes dentários. Ela relatou ter feito uso de ácido 

alendrônico oral para tratar a osteoporose desde antes de  

2006. Com base nisto, acredita-se que há probabilidade maior 

que 50% do bisfosfonato administrado durante anos ter sido o 

precursor da osteonecrose maxilar.  

Gelazius R et al 2018 realizou uma busca estruturada em 

bancos de dados eletrônicos, como: MedLine, PubMed, 

PubMed Central, e ResearchGate. Foram revisadas 32 

referências bibliográficas e selecionados 9 dos artigos mais 

relevantes e adequados aos critérios. Diferentes métodos de 

estudos foram encontrados, impossibilitando a meta-análise. 

Cinco estudos analisaram a medicação intra-oral de 

bisfosfonato em relação à colocação do implante, 3 estudos 

investigaram a medicação intravenosa de bisfosfonato em 

relação à colocação do implante dentário e um estudo avaliou 

os dois tipos de medicação administrados em relação à 
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colocação de implante. Pacientes com terapia intraoral 

pareciam ter uma melhor sobrevida do implante (5 implantes 

falharam em 423) em 98,8% vs. pacientes tratados por via 

intravenosa (6 implantes falharam em 68) em 91%; o grupo 

controle comparado ao grupo bisfosfonato intraoral apareceu 

com 97% de sucesso na sobrevida do implante (27 implantes 

falharam em 842). Acerca disso, os indivíduos tratados com 

bisfosfonatos intravenosos pareciam ter uma chance maior de 

desenvolver osteonecrose da mandíbula relacionada ao 

implante, já o grupo de pacientes tratados sob via oral pareceu 

ser mais provável desenvolver osteonecrose da mandíbula 

relacionada ao implante.  O grupo de pacientes tratados 

intraoralmente pareceu ter resultados mais bem sucedidos. A 

colocação do implante em pacientes tratados intraoralmente 

pode ser considerada segura com precauções.  

De acordo com Mendes et al 2019 através de uma 

revisão sistemática para avaliar o impacto dos bisfosfonatos 

nos implantes dentários e o risco de desenvolver osteonecrose 

relacionada ao bisfosfonatos, ele e coautores avaliou as 

evidências científicas disponíveis em bancos de dados online. 

Estas demonstraram que pacientes com histórico de uso de 

bisfosfonatos não apresentam maior risco de falha do implante 

dentário ou perda óssea marginal em comparação com 

pacientes que não usaram bisfosfonatos. A literatura sugere 

que os pacientes submetidos a trauma cirúrgico durante a 

instalação de implantes dentários, caso esteja sob uso de 

bisfosfonatos, estejam mais susceptíveis a infecções 

relacionadas, ocasionando a osteonecrose da mandíbula.  

Schmitt CM et al 2018 realizaram uma busca eletrônica 

para avaliar o impacto de implantes ósseos orais na formação 
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de uma osteonecrose da mandíbula, bem como as taxas de 

sobrevivência de implantes sob terapia com bisfosfonatos, 

outros antirreabsortivos e radioterapia. No total, 18 estudos 

foram realizados abordando implantes orais em pacientes sob 

uso de bisfosfonatos ou outro tipo de terapia antirreabsortiva e 

23 com radioterapia preencheram os critérios de inclusão e 

foram incluídos nesta revisão sistemática. A maioria dos 

estudos teve um desenho retrospectivo com um nível de 

evidência (LoE) de III (risco moderadamente alto de 

viés). A taxa de sobrevivência do implante variou de 92,86% a 

100% em pacientes com  terapia anti-reabsortiva (todos devido 

à osteoporose) e de 38,5% a 97,9% em pacientes com terapia 

de radiação. Para pacientes com a osteonecrose em relação 

aos implantes ocorreu com maior frequência em pacientes sob 

uso de bisfosfonatos orais devido a doenças malignas. Em 

pacientes com terapia de radiação, um implante desencadeou 

a osteonecrose, tornando assim uma complicação potencial. 

Neste estudo, o autor refere à falta de dados na literatura atual 

sobre esse assunto não permitindo uma avaliação de risco 

adequada até o momento. No entanto, através da revisão 

sistemática, percebeu que pacientes que fazem uso de 

bisfosfonatos devido a uma doença maligna, os tratamentos 

com implantes não são recomendados devido ao alto número 

de necrose relacionada ao implante. Os resultados desta 

revisão devem, no entanto, ser considerados com cautela 

devido ao baixo nível de evidência dos dados atualmente 

existentes.  

Troeltzsch M et al 2016 objetivaram examinar o 

comportamento dos implantes dentários em pacientes 

diagnosticados com osteonecrose dos maxilares induzida por 
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medicamentos, ao realizar um levantamento hipotético de que 

os parâmetros periimplantares não estão associados à esta 

patologia óssea. A amostra do estudo foi realizada por 34 

pacientes dispostos tanto no sexo masculino, quanto no sexo 

feminino, com um total de 117 implantes dentários, a maioria 

dos quais recebeu terapia medicamentosa antirreabsortiva nos 

protocolos de tratamento oncológico. De acordo com o 

levantamento realizado, foi disposto que a periimplantite pela 

osteonecrose ocorreu em 15% dos pacientes. Sinais de 

periimplantite foram constatados em torno de 46/117 implantes, 

com isso, parecem estar associados à ocorrência da doença 

osteolítica periimplantar. Neste estudo, ainda constataram que 

pacientes que fazem uso de medicamentos antirreabsortivos 

em altas doses parecem estar em risco de desenvolver 

osteonecrose nas proximidades dos implantes dentários. Dessa 

forma, segundo estes autores, a inflamação de origem alveolar 

pode estar associada à etiologia da periimplantite.  

Guazzo R et al 2017 objetivaram uma revisão sistemática 

acerca da avaliação da literatura científica sobre a colocação de 

implantes em usuários de antirreabsortivos e o risco 

relacionado à falha de implantes sobre o desenvolvimento da 

osteonecrose dos maxilares. Devido à heterogeneidade dos 

estudos incluídos e ao alto risco de viés, não há evidências do 

uso seguro de agentes antirreabsortivos orais antes ou após 

a cirurgia de implante dentário. De fato, a falha do implante e o 

desenvolvimento da ONMAM podem ocorrer e representam um 

efeito colateral devastador que deve ser considerado durante o 

tratamento. Dentro da limitação da presente revisão sistemática 

são necessários estudos de alta qualidade para fornecer um 

nível adequado de evidência sobre a segurança da cirurgia 
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dentoalveolar durante, ou antes, da terapia de inibição da 

reabsorção óssea e o aumento da predisposição 

à osteonecrose dos maxilares. Portanto, baseado nesta 

revisão, a  terapia com agente antirreabsortivo deve ser 

considerada um fator de risco até que mais evidências sejam 

obtidas prospectivamente. 

Em uma pesquisa resumida realizada por Granate-

Marques et al 2019, foi visto que seriam necessários mais 

ensaios clínicos randomizados para estabelecer protocolos 

relativos ao tratamento com implantes dentários em pacientes 

sob terapia antirreabsortiva. Nesse estudo, foi visto através da 

literatura dos últimos 5 anos em aproximadamente 27 artigos 

que a colocação de implantes  em pacientes portadores de 

doenças ósseas benignas é escasso, mas existe e não deve ser 

subestimado. Especialmente, nas áreas posteriores da 

mandíbula, se a duração do tratamento com bisfosfonatos, por 

exemplo, for superior a 3 anos e se o paciente estiver em terapia 

com corticosteroides sistêmicos.  

Siebert T et al 2015 objetivaram a avaliação do risco de 

desenvolvimento da osteonecrose dos maxilares relacionada a 

medicamentos em um paciente com osteoporose em uso de 

ácido zoledrônico (bisfosfonato). Os autores relataram um 

estudo clínico prospectivo de 1 ano com 5 implantes 

imediatamente inseridos na mandíbula anterior. Para 

este estudo prospectivo comparativo , foram escolhidas 24 

pacientes do sexo feminino, com idade menor ou igual a 54 

anos, todas com mandíbulas parcialmente desdentadas. O 

grupo A consistiu em 12 pacientes com osteoporose tomar 

ácido zoledrônico recebendo uma infusão intravenosa anual de 

ácido zoledrônico (5 mg). O grupo controle B consistiu em 12 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Granate-Marques%20A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=30818312
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Granate-Marques%20A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=30818312
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outros pacientes sem osteoporose e sem uso de drogas. Nos 

dois grupos, os dentes restantes foram extraídos antes da 

instalação imediata de 120 implantes na região interforaminal 

das mandíbulas. O implante representou ausência de efeito 

deteriorante durante 1 ano. Após este intervalo de tempo, os 

resultados foram mais positivos do que os esperados. Nenhum 

osso necrótico aparente foi observado entre os pacientes que 

receberam ácido zoledrônico (grupo A) após a cirurgia 

de implante. A osseointegração imediata do implante pôde ser 

bem-sucedida em um paciente com portador de osteoporose e 

ainda, sob uso de bisfosfonatos, sugerindo a segurança da 

implantodontia como modalidade de tratamento.  

Miniello TG et al 2015, apresentaram um caso de 

osteoporose sistêmica com maior densidade óssea em 

mandíbula relacionada ao ácido zoledrônico (5mg) 

administrado uma vez ao ano para tratar esta patologia 

osteolítica. Um paciente de 79 anos do sexo feminino foi 

predisposta por ele para o tratamento da osteoporose por 5 

anos com 5 aplicações de ácido zoledrônico. O mesmo foi 

submetido à instalação de  implante dentário e não houve 

osseointegração. No exame clínico, foram observados 

supuração e osso exposto na crista alveolar. No exame 

radiográfico, observou-se área osteolítica e sequestro ósseo. 

Diante disso, propuseram o diagnóstico sugestivo de 

osteonecrose. O tratamento consistiu em cirurgia para remover 

completamente o osso afetado. O paciente é assintomático aos 

9 meses após a cirurgia.  

Oh KC et al (2017) realizaram um estudo clínico no qual 

os primeiros molares superiores eram extraídos de 36 ratos 

machos Sprague-Dawley e substituído por implantes 
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personalizados. Eram administradas injeções subcutâneas nos 

ratos duas vezes por semana de alendronato (bisfosfonato) ou 

solução salina (grupo controle) depois de permitir um período 

de 4 semanas para osseointegração. Os locais dos implantes 

foram avaliados utilizando equipamentos como 

microcomputadores e avaliações tomográficas, histológicas e 

bioquímicas. Após os testes, os dados mostraram 

estatisticamente diferenças entre o nível de osteocalcina sérica 

no grupo alendronato do que no grupo controle 8 semanas após 

a início de injeções. Obtiveram como resultados que o 

alendronato pode afetar negativamente na atividade de 

remodelação óssea ao redor de implantes osseointegrados e a 

osteocalcina sérica poderia servir como uma ferramenta 

acessória para avaliar esse efeito.  

Yamamoto S et al (2018) relataram um caso de 

osteonecrose da mandíbula relacionada a um agente 

antirreabsortivo que se desenvolveu após remoção de 

um implante dentário. Uma paciente do sexo feminino, possuía 

67 anos de idade e com histórico médico de osteoporose e 7 

anos de tratamento com bifosfonato oral. Foi encaminhada para 

um complexo hospitalar onde sua queixa principal era 

exposição dolorosa do osso mandibular direito. Removeu-se 

o implante dentário da mandíbula direita usando uma broca de 

trefina sem elevação do retalho em agosto de 2016. No entanto, 

a cicatrização foi prejudicada. A paciente foi encaminhada ao 

hospital três meses após o procedimento. Realizou-se uma 

sequestrectomia da mandíbula sob anestesia geral. Em 

conclusão, infere-se que a remoção de implantes dentários de 

pacientes que recebem bisfosfonatos orais por longos períodos 

foram fatores predisponentes para a osteonecrose relacionada 
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ao agente antirreabsortivo da mandíbula e que foram 

necessários procedimentos meticulosos para prevenir e tratar o 

desenvolvimento da osteonecrose da mandíbula relacionada 

ao agente antirreabsortivo após a remoção 

do implante dentário.  

Kuroshima S et al (2019) realizaram uma pesquisa na 

literatura nas bases de dados mais relevantes, como PubMed, 

tendo como objetivo apresentar ainda mais informações sobre 

os efeitos dos agentes antirreabsortivos e antiangiogênicos na 

reabilitação oral. Constatou-se que a incidência e prevalência 

da osteonecrose da mandíbula foram muito baixas. Alguns 

fármacos relacionados a esta patologia foram identificados, 

embora alguns de seus mecanismos não fossem definitivos. 

Foram revelados fatores como idade, e duração dos 

medicamentos coadjuvantes para o desenvolvimento da 

osteonecrose. A terapia com implantes dentários foi ressaltada 

como fator de risco para a patologia, independentemente do 

tempo de duração da terapêutica ou do início de tratamento. 

Sobre os agentes antiangiogênicos, não obtiveram informações 

confiáveis quanto aos seus efeitos.  

Walter C et al (2016) efetivaram uma pesquisa nas bases 

de dados da PubMed incluindo todos os estudos que tratam da 

relação entre a osteonecrose dos maxilares e o uso e/ou 

cirurgia de implantes dentários. Foram analisados estudos com 

mais de 5 anos. Foi observado poucos dados disponíveis, 

principalmente em séries de casos retrospectivos. Após serem 

analisados 50 artigos sobre o tema, concluíram que a 

osteonecrose dos maxilares pode ser desencadeada por 

implantes dentários e próteses em pacientes com doenças 

primárias, sejam elas benignas ou malignas. Em grande parte 
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deste estudo, foram relatos diversos pacientes portadores de 

osteoporose, onde não foram observados casos da 

osteonecrose na terapia com implantes dentro do período 

constatado. Diante do exposto, concluíram que a terapia com 

implantes pode ser bem sucedida em pacientes sob terapêutica 

antirreabsortiva. No entanto, devem-se levar em consideração 

os riscos para a osteonecrose dos maxilares, sendo explicado 

de forma clara ao paciente. Ainda complementaram que, a 

anamnese criteriosa deve ser realizada, e em caso de doenças 

primárias já pré-existentes, a profilaxia antibiótica perioperatória 

é fortemente recomendada nesses pacientes.  

 

CONCLUSÃO 

Conclui-se ainda que não há um consenso na literatura 

acerca da relação de efeito entre o uso de medicações 

antirreabsortivas e antiangiogênicas antes, durante ou após a 

instalação de implantes dentários. Deve-se avaliar o tipo de 

medicação utilizada, o tempo de tratamento, a via de 

administração, assim como quando foi realizada a instalação 

dos implantes dentários e o momento do carregamento 

protético destes. Deve-se também considerar o risco do 

desenvolvimento da osteonecrose associado a reabilitação com 

implantes dentários e correlacionar com a diminuição da 

qualidade  de vida do paciente, podendo representar um efeito 

colateral devastador que deve ser considerado durante o 

tratamento. O profissional deve sempre avaliar a relação de 

risco e benefício antes da realização de implantes dentários  em 

pacientes sob uso de agentes antirreabsortivos e/ou 

antiangionênicos e esclarecer os possíveis riscos para os 
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pacientes antes de decidirem a melhor forma de tratamento 

reabilitador para cada caso. 

 

REFERÊNCIAS 
 
CAMINHA, Raquel D’aquino Garcia et al. Risk profile for antiangiogenic 
agent-related osteonecrosis of the jaws. Einstein (são Paulo), [s.l.], v. 17, 
n. 3, p.1679-4508, 2019. Sociedade Beneficente Israelita Brasileira Hospital 
Albert Einstein. 
ESCOBEDO, M. F. et al. Medication-related osteonecrosis of the jaw. 
Implant presence-triggered osteonecrosis: Case series and literature 
review. Journal of stomatology, oral and maxillofacial surgery, 
2019.FERNÁNDEZ AYORA, Alberto et al. Dramatic osteonecrosis of the 
jaw associated with oral bisphosphonates, periodontitis, and dental implant 
removal. Journal of clinical periodontology, v. 42, n. 2, p. 190-195, 2015. 
FEDE, O. D.; PANZARELLA, V.; MAUCERI, R.; FUSCO, V.; BEDOGNI, A.; 
MUZIO, L. L.; CAMPISI, G. The dental management of patients at risk of 
medication-related osteonecrosis of the jaw: new paradigm of primary 
prevention. BioMed Research International. 
GELAZIUS, Rokas et al. Dental Implant Placement in Patients on 
Bisphosphonate Therapy: a Systematic Review. Journal of oral & 
maxillofacial research, v. 9, n. 3, 2018. 
GIL, Ignacio García et al. Treatment of Bisphosphonate-Related 
Osteonecrosis of the Jaw With Plasma Rich in Growth Factors After Dental 
Implant Surgery: A Case Report. Journal of Oral Implantology, v. 45, n. 4, 
p. 289-296, 2019. 
GUAZZO, Riccardo et al. Medication-related osteonecrosis of the jaw and 
dental implants failures: a systematic review. Journal of Oral 
Implantology, v. 43, n. 1, p. 51-57, 2017. 
GRANATE-MARQUES, António et al. Medication-related osteonecrosis of 
the jaw associated with implant and regenerative treatments: Systematic 
review. Medicina oral, patologia oral y cirugia bucal, v. 24, n. 2, p. e195, 
2019. 
KELLESARIAN, Sergio Varela et al. Does local Ibandronate and/or 
Pamidronate delivery enhance Osseointegration? A systematic 
review. Journal of Prosthodontics, v. 27, n. 3, p. 240-249, 2018. 
KUROSHIMA, Shinichiro et al. Medication-related osteonecrosis of the jaw: 
A literature review. Journal of oral biosciences, 2019. 
MALUF, Gustavo et al. A rare case of bevacizumab-related osteonecrosis 
of the jaw associated with dental implants. International Journal of 



RELAÇÃO ENTRE REABILITAÇÃO COM IMPLANTES DENTÁRIOS E 

OSTEONECROSE DOS MAXILARES ASSOCIADA A MEDICAMENTOS 

 

1025 
 

Implant Dentistry, v. 5, n. 1, p. 1-6, 2019. 
MENDES, V. et al. Impact of bisphosphonate therapy on dental implant 
outcomes: An overview of systematic review evidence. International 
journal of oral and maxillofacial surgery, v. 48, n. 3, p. 373-381, 2019. 
 
MINIELLO, Thais Gimenez et al. Osteonecrosis related to once-yearly 
zoledronic acid treatment in an osteoporotic patient after dental 
implant. Brazilian dental journal, v. 26, n. 1, p. 86-88, 2015. 
 MORSE, Alyson et al. Pretreatment with Pamidronate Decreases Bone 
Formation but Increases Callus Bone Volume in a Rat Closed Fracture 
Model. Calcified Tissue International, [s.l.], p.75-86, 1 out. 2019. Springer 
Science and Business Media LLC. 
OH, Kyung Chul et al. Effects of alendronate on bone remodeling around 
osseointegrated implants in rats. Implant dentistry, v. 26, n. 1, p. 46-53, 
2017. 
RIBEIRO, Guilherme H. et al. Osteonecrosis of the jaws: a review and 
update in etiology and treatment. Brazilian Journal Of 
Otorhinolaryngology, [s.l.], v. 84, n. 1, p.102-108, jan. 2018. Elsevier BV. 
RUOCCO-VETUCCI, Viviann; DE SOUZA FALONI, Ana Paula; FAEDA, 
Rafael Silveira. Follow-Up of an Implant-Supported Rehabilitation After 
Long-Term Use of Alendronate. Journal of Craniofacial Surgery, 
2019.SIEBERT, Tomas et al. Immediate implant placement in a patient with 
osteoporosis undergoing bisphosphonate therapy: 1-year preliminary 
prospective study. Journal of Oral Implantology, v. 41, n. S1, p. 360-365, 
2015. 
SCHMITT, Christian M. et al. Oral implant survival in patients with 
bisphosphonate (BP)/antiresorptive and radiation therapy and their impact 
on osteonecrosis of the jaws. A systematic review. European journal of 
oral implantology, v. 11, p. S93-S111, 2018. 
SHIBAHARA, Takahiko. Antiresorptive Agent-Related Osteonecrosis of the 
Jaw (ARONJ): A Twist of Fate in the Bone. The Tohoku Journal Of 
Experimental Medicine, [s.l.], v. 247, n. 2, p.75-86, 2019. Tohoku 
University Medical Press. 
STAVROPOULOS, Andreas et al. The effect of antiresorptive drugs on 
implant therapy: Systematic review and meta‐analysis. Wiley Clinical Oral 
Implants Research, Online, v. 5, n. 1, p.1-39, 01 maio 2018. Disponível 
em: <wileyonlinelibrary.com/journal/clr>. Acesso em: 24 novembro 2019. 
STORELLI, Stefano et al. Severe Case of Osteonecrosis Following Implant 
Placement in a Patient in Therapy With Bisphosphonates: A Case 
Report. Journal of Oral Implantology, v. 45, n. 2, p. 139-144, 2019. 
TROELTZSCH, Matthias et al. Clinical features of peri-implant medication-



RELAÇÃO ENTRE REABILITAÇÃO COM IMPLANTES DENTÁRIOS E 

OSTEONECROSE DOS MAXILARES ASSOCIADA A MEDICAMENTOS 

 

1026 
 

related osteonecrosis of the jaw: Is there an association to peri-
implantitis?. Journal of Cranio-Maxillofacial Surgery, v. 44, n. 12, p. 
1945-1951, 2016. 
VALENTE, Nicola Alberto; ANDREANA, Sebastiano. A combined treatment 
for a case of periimplant bisphosphonate-related osteonecrosis of the jaw. J 
Int Acad Periodontol, v. 20, p. 32-37, 2018. 
WALTER, Christian et al. Dental implants in patients treated with 
antiresorptive medication–a systematic literature review. International 
journal of implant dentistry, v. 2, n. 1, p. 9, 2016



 

1027 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

Odontogeriatria 



AVALIAÇÃO DAS MANIFESTAÇÕES BUCAIS DECORRENTE DAS 

INTERAÇÕES FARMACOLÓGICAS EM PACIENTES IDOSOS 

 

1028 
 

CAPÍTULO 56 

 

AVALIAÇÃO DAS MANIFESTAÇÕES 

BUCAIS DECORRENTE DAS INTERAÇÕES 

FARMACOLÓGICAS EM PACIENTES 

IDOSOS 
 

Hianni Roscele SANTOS¹ 
Maria Helena Chaves de Vasconcelos CATÃO² 
Carmen Lúcia Soares Gomes de MEDEIROS²,³ 

¹ Graduanda do curso de Odontologia, UEPB; ² Professora do Departamento de Odontologia, 
UEPB; ³

 
Orientadora do Departamento de Odontologia, UEPB. 

hianni.s@gmail.com 
 

RESUMO: O objetivo do estudo foi avaliar as manifestações 
bucais decorrentes da interação medicamentosa em pacientes 
idosos. Foi realizado no município de Campina Grande, Paraíba 
com 100 idosos, assistidos pelo programa saúde da família. Foi 
realizada uma pesquisa de campo, através de um estudo 
observacional, com uma abordagem indutiva, procedimentos 
comparativos, estatísticos e descritivos por meio de exame 
clínico intra-bucal, verificação do prontuário médico e 
questionário pré-estruturado. Os dados foram analisados 
estatisticamente em Epi-Info 2003 versão 3.3.2. Houve 
prevalência, principalmente, das manifestações bucais: 
Xerostomia (40% dos idosos), Eritroplasias (29%) e Gengivite 
(19%). As medicações mais utilizadas foram: Hidroclorotiazida 
(58%), Enalapril (40%), Captopril (35%), Metformina (25%), Ac. 
Acetil Salicílico (23%), Anlodipino (15%),  Atenolol (15%) e 

mailto:hianni.s@gmail.com
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Sinvastatina (14%), estando as mesmas associadas às 
manifestações bucais descritas anteriormente 
Palavras-chave: Saúde do idoso. Farmacologia. 
Manifestações Bucais. 
 
 

INTRODUÇÃO 

 

 Atualmente, os idosos constituem o grupo populacional 

que mais cresce no Brasil e são os maiores consumidores de 

medicamento do mundo (OLIVEIRA; CORRADI, 2018). 

 Assim como essa população aumenta, o consumo de 

medicamentos acompanha esta tendência. Graças a isso, o 

país se tornou o quarto mercado mundial com maior consumo 

de medicamentos (IMS, 2017). 

 Segundo Donis et al (2017), o processo do 

envelhecimento associado às doenças crônico-degenerativas é 

fator para maior demanda aos serviços de saúde, o que 

corrobora para o uso de polifarmácia, Riscos Adversos aos 

Medicamentos (RAM) e aos outros eventos iatrogênicos.  

 As características fisiológicas e fisiopatológicas nos 

idosos conduzem a alterações na farmacocinética e 

farmacodinâmica dos medicamentos administrados, tornando-

se o processo de prescrição e aconselhamento de 

medicamentos ainda mais complexo. Os múltiplos problemas 

de saúde presentes nesta faixa etária desencadeiam a 

administração simultânea de vários fármacos, denominada 

polimedicação (FERNANDES, 2017).  

 Em consequência do uso prescrito e não prescrito 
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(automedicação), as reações adversas aos medicamentos 

tornaram-se uma das principais causas de admissão em 

serviços de saúde e um grande problema de saúde pública 

(OLIVEIRA; CORRADI, 2018). 

 Diante do exposto, este estudo teve como objetivo 

avaliar as manifestações bucais decorrentes da interação 

medicamentosa em pacientes idosos assistidos pelo Programa 

de Saúde da Família (PSF) no município de Campina Grande-

PB. 

 

MATERIAIS E MÉTODOS 

 

 Estudo observacional retrospectivo, de corte transversal 

descritivo e analítico. Os dados foram coletados por fonte 

primária (diretamente com os idosos) e complementados com o 

prontuário. Também, foi realizado o exame clínico da cavidade 

bucal. Todos os dados foram registrados em um formulário 

elaborado para o estudo, onde constaram: dados 

socioeconômicos, medicamentos, indicações e efeitos 

colaterais observados.  

 O município de Campina Grande está dividido em seis 

Distritos Sanitários, compostos por 72 Unidades Básicas de 

Saúde, sendo que apenas 35 destas unidades oferecem 

serviços odontológicos. Para este estudo foi realizado um 

sorteio entre as equipes que são compostas por médicos e 

dentistas. Após o sorteio, seis Unidades Básicas de Saúde da 

Família (UBSF) foram selecionadas: UBSF João Rique I e II, 

UBSF Monte Santo, UBSF Bodocongó, UBSF Estação Velha, 
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UBSF Bonald Filho I e II e UBSF Malvinas II. 

 Foram incluídos indivíduos de idade igual ou superior a 

60 anos; que usavam duas ou mais medicações diariamente; 

regularmente cadastrados no serviço e concordaram em 

participar do estudo. 

 O estudo foi submetido e aprovado pelo comitê de ética 

da UEPB (CAAE – 0398.0133.000-10). Os participantes 

assinaram Termo Livre e Esclarecido.  

 Os dados coletados foram processados e analisados 

quantitativamente através do programa Epi-Info 2003 (v 3.3.2). 

 

RESULTADOS 

 

 Os 100 idosos que se submeteram à pesquisa tiveram 

entre 60 e 88 anos, com média de 74 anos. Dentre eles 76% 

eram do sexo feminino e 34% do sexo masculino. Maioria deles 

era analfabeta (28%) ou não completaram o ensino 

fundamental (54%), talvez em virtude disso, a média salarial 

observada é entre um e dois salários mínimos (69%). Quanto 

ao estado civil, 47% eram casados, 16% solteiros e 37% 

afirmaram possuir outro estado civil: viúvos, divorciados, união 

estável ou outros. Além disso, 44% relataram serem naturais de 

Campina Grande – PB, 49% de outras cidades da PB e apenas 

7% se diziam naturais de outros estados. 

 Quando questionados a respeito dos antecedentes 

familiares 37% relataram casos de alergia, 14% asma, 60% 

cardiopatias, 56% diabetes, 41% febre reumática, 91% 
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hipertensão arterial, 9% neoplasias e 21% neuropatias (Figura 

1). 

No entanto, no que diz respeito dos antecedentes pessoais, 

15% disseram possuir alergia, 8% asma, 43% cardiopatas, 38% 

diabetes, 91% hipertensão arterial, 17% febre reumática e 8% 

neuropatia. Não houve casos de neoplasias (Figura 2). 

 
Figura 1. Antecedentes Familiares 

 
 

Figura 2. Antecedentes Pessoais 
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Com relação aos hábitos, 8% relataram ser fumantes e 

5% etilistas (Tabelas 1 e 2). 
Tabela 1. Distribuição da frequência dos fumantes entre os participantes da 

pesquisa 

FUMO Frequência Porcentagem    

NÃO  92  92,0%   

SIM  8  8,0%   

Total  100  100,0%   
 

Tabela 2. Distribuição da frequência dos etilistas entre os participantes da 

pesquisa 

ALCÓOL Frequência Porcentagem    

NÃO  95  95,0%   

SIM  5  5,0%   

Total  100  100,0%   

 

Quanto a medicação, foram encontrados 33 tipos 

diferentes, para os mais diferentes tipos de condições, no 

entanto, dentre eles se destacam os indicados para 
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hipertensão, diabetes, cardiopatias, anticoagulantes e controle 

do nível de colesterol (Quadro 1). 
Quadro 1. Dados referentes à medicação utilizada pelos participantes da 

pesquisa 

MEDICAMENTO   INDICAÇÃO N DE 

PACIENT

ES      

      

% 

HIDROCLOROTIAZIDA Hipertensão/Diurétic

o 

58 5

8 

MALEATO DE ENALAPRIL  Hipertensão Arterial 40 4

0 

CAPTOPRIL Hipertensão Arterial 35 3

5 

CLORIDRATO DE METFORMINA  Diabetes 25 2

5 

ACIDO ACETIL SALICILICO (AAS) Anticoagulante 23 2

3 

BESILATO DE ANLODIPINA Cardiopatia 15 1

5 

ATENOLOL Cardiopatia 15 1

5 

SINVASTATINA Controle o nível de 

colesterol 

14 1

4 

GLIBENCLAMIDA Diabetes 10 1

0 

NIFEDIPINO Cardiopatia 8 8 

INSULINA Diabetes 7 7 

PROPANOLOL Hipertensão Arterial 7 7 

FUROSEMIDA  Hipertensão Arterial 3 3 

S- METOPROLOL Cardiopatia 2 2 

SUSTRATE Cardiopatia 2 2 

DIGOXINA  Cardiopatia 2 2 

GLIMEPIRIDA Diabetes 2 2 
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OMEPRASOL Gastroenteropatia 2 2 

RIVOTRIL Neuropatia 2 2 

ALENDRONATO DE SÓDIO Osteoporose 2 2 

ESPIRONALACTONA Problemas Urinários 2 2 

GABAPENTINA  Artrite/Artrose 1 1 

SULFATO DE GLICOSAMINA  Artrite/Artrose 1 1 

CARVEDILOL Cardiopatia 1 1 

CLORIDRATO DE AMIDARONA  Cardiopatia 1 1 

GLICOSADA Diabetes 1 1 

LOSARTANA POTASSICA Hipertensão Arterial 1 1 

METILDOPA  Hipertensão Arterial 1 1 

CLOTARLIDONA  Hipertensão Arterial 1 1 

CINARAZINA  Labirintite 1 1 

PINOZIDA Neuropatia 1 1 

DIAZEPAN  Neuropatia 1 1 

CLORIDRATO DE FLUORIDRATO  Neuropatia 1 1 

 Ao exame clínico, foi observado que 57% eram 

totalmente edêntulos e 43% parcialmente. Quando 

questionados acerca da higienização, 15% higienizam a boca 

uma vez por dia, 47% duas vezes, 37% três vezes e 1% quatro 

vezes por dia (Figura 3). 

Com relação às manifestações bucais, 15% relataram ardência 

bucal, 7% candidíase, 29% eritroplasia, 19% gengivite, 12% 

leucoplasia, 9% úlceras, 40% xerostomia, 7% tosse, 14% 

varicosidades, 3% hiperplasia, 7% língua geográfica, 7% língua 

fissurada e 14% alterações gustativas. Não foi encontrado 

nenhum caso de líquen plano (Figura 4) 
Figura 3.  Distribuição da frequência de higienização bucal diária entre os 

idosos. 
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 Figura 4. Distribuição da frequência das manifestações bucais 

encontradas entre os idosos. 

 
 

 No que diz respeito à relação entre as manifestações 

bucais e a medicação, 49% alegaram surgimento após o início 

do uso. Entretanto, 36% não haviam notado lesão, 8% não 

souberam responder e 7% não apresentou manifestação 

(Tabela 3). 

 
Tabela 3. Relato sobre o aparecimento da manifestação bucal pelo usuário 

da medicação. 

 

SURGIMENTO  DO SINAL E 

OU SINTOMA DA 

MANIFESTAÇÃO BUCAL 

 

Frequ

ência  

 

Porcent

agem  
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Depois do uso da medicação 

(SIP)  

49  49,0%   

Não foi encontrada nenhuma 

lesão  

7  7,0%   

Não havia notado a lesão  36  36,0%   

Não Soube responder  8  8,0%   

Total  100  100,0%   

 

 As manifestações mais observadas estão listadas a 

seguir: 

 

Xerostomia: Dentre os 40 indivíduos que a relataram, 55% 

usavam Hidroclorotiazida, 35% Maleato de Enalapril, 32,5% 

Cloridrato de Metformina, 27,5% Captopril  17,5% Atenolol 

17,5% Sinvastatina e 15% AAS. Os demais medicamentos 

obtiveram valores inferiores a 15% (Quadro 2). 

 
Quadro 2. Relação entre xerostomia e os medicamentos utilizados pelos 

sujeitos da pesquisa 

Manifestação: XEROSTOMIA Número total de acometidos: 

40 

Medicamento N de usuários % 

Hidroclorotiazida 22 55,0% 

Enalapril 14 35,0% 

Metformina 13 32,5% 

Captopril 11 27,5% 

Atenolol 7 17,5% 

Sinvastatina 7 17,5% 

AAS 6 15,0% 

Glibenclamida 5 12,5% 

Anlodipino 5 12,5% 
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Nifedipino 5 12,5% 

Furosemida 3 7,5% 

Propanolol 2 5,0% 

Metoprolol 2 5,0% 

Alendronato de Sódio 2 5,0% 

Insulina 2 5,0% 

Omeprazol 2 5,0% 

Digoxina 1 2,5% 

Losartana 1 2,5% 

Pinozida 1 2,5% 

Carvedilol 1 2,5% 

Rivotril 1 2,5% 

C. de Amidarona 1 2,5% 

. 

Eritroplasia: 29 pessoas apresentavam sinais de eritroplasia, 

dos quais 57,8% faziam uso de Hidroclorotiazida, 40,8% 

Maleato de Enalapril, 37,4% Captopril, 30,6% Cloridrato de 

Metformina e 17% AAS. Os demais medicamentos obtiveram 

valores inferiores a 15% (Quadro 3). 

 
Quadro 3. Relação entre eritroplasias e os medicamentos utilizados pelos 

sujeitos da pesquisa 

Manifestação: ERITROPLASIA N total de acometidos: 29 

Medicamento N de usuários % 

Hidroclorotiazida 17 57,8% 

Enalapril 12 40,8% 

Captopril 11 37,4% 

Metformina 9 30,6% 

AAS 5 17,0% 

Anlodipino 4 13,6% 

Atenolol 4 13,6% 
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Nifedipino 3 10,2% 

Glibenclamida 3 10,2% 

Propanolol 2 6,8% 

Sinvastatina 2 6,8% 

Cinarizina 1 3,4% 

Clotarlidona 1 3,4% 

Losartana 1 3,4% 

Glicosida 1 3,4% 

Metoprolol 1 3,4% 

Insulina 1 3,4% 

 

Gengivite: 19 pessoas a apresentaram. 47,7% utilizavam 

Hidroclorotiazida, 47,7% Maleato de Enalapril, 31,8% Captopril, 

26,5% Benzilato de Anlodipino, 21,2% Atenolol e 15,9% AAS. 

Os demais medicamentos obtiveram valores inferiores a 15% 

(Quadro 4) 

Ardência Bucal: 15 pacientes relataram sofrer dessa condição, 

dos quais 39,6% faziam de Maleato de Enalapril, 39,6% 

Hidroclorotiazida, 33% Benzilato de Anlodipino, 26,4% 

Cloridrato de Metformina, 26,4% Captopril e 19,8% 

Sinvastatina. Os demais medicamentos obtiveram valores 

inferiores a 15% (Quadro 5). 
Quadro 4. Relação entre gengivite e os medicamentos utilizados pelos 

sujeitos da pesquisa. 

Manifestação: GENGIVITE N total de acometidos: 19 

Medicamento N de usuários % 

Hidroclorotiazida 9 47,7% 

Enalapril 9 47,7% 

Captopril 6 31,8% 

Anlodipino 5 26,5% 

Atenolol 4 21,2% 
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Sinvastatina 4 21,2% 

AAS 3 15,9% 

Metformina 2 10,6% 

Clotarlidona 1 5,3% 

Nifedipino 1 5,3% 

Furosemida 1 5,3% 

Glibenclamida 1 5,3% 

Alendronato de Sódio 1 5,3% 

Insulina 1 5,3% 

 
Quadro 5. Relação entre Ardência bucal e os medicamentos utilizados pelos 

sujeitos da pesquisa. 

Manifestação: ARDÊNCIA BUCAL N total de acometidos: 15 

Medicamento N de usuários % 

Enalapril 6 39,6% 

Hidroclorotiazida 6 39,6% 

Anlodipino 5 33,0% 

Metformina 4 26,4% 

Captopril 4 26,4% 

Sinvastatina 3 19,8% 

AAS 2 13,2% 

Atenolol 2 13,2% 

Gabapentina 1 6,6% 

Sulfato de Glicosamina 1 6,6% 

Alendronato de Sódio 1 6,6% 

Insulina 1 6,6% 

Furosemida 1 6,6% 

Carvedilol 1 6,6% 

Propanolol 1 6,6% 

 

Varicosidades: Dentre os 14 indivíduos, 57,1% usavam 

Hidroclorotiazida, 35% Maleato de Enalapril, 50% Cloridrato de 

Metformina, 35,5% ASS, 35,5% Sinvastatina, 28,4% Captopril 
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e 21,3% Nifedipino. Os demais medicamentos obtiveram 

valores inferiores a 15% (Quadro 6). 

 
Quadro 6. Relação entre varicosidades e os medicamentos utilizados pelos 

sujeitos da pesquisa. 

Manifestação: VARICOSIDADES  N total de acometidos: 14 

Medicamento N de usuários % 

Hidroclorotiazida 8 57,1% 

Enalapril 7 50,0% 

Sinvastatina 5 35,5% 

AAS 5 35,5% 

Captopril 4 28,4% 

Nifedipino 3 21,3% 

Anlodipino 2 14,2% 

Metformina 2 14,2% 

Atenolol 2 14,2% 

Propanolol 2 14,2% 

Cinarizina 1 7,1% 

Diazepan 1 7,1% 

Furosemida 1 7,1% 

Omeprasol 1 7,1% 

Insulina 1 7,1% 

 

Leucoplasia: 12 pessoas apresentavam sinais de 

leucoplasias, dos quais 50% usavam Maleato de Enalapril, 

41,5% Hidroclorotiazida, , 33,2% Captopril, 24,9% Propanolol, 

24,9% Benzilato de Anlodipino, AAS, Cloridrato de Metformina 

Insulina e Sinvastatina obtiveram valores de 16,6%. Os demais 

medicamentos obtiveram valores inferiores a 15% (Quadro 7). 

 
Quadro 7.  Relação entre leucoplasias e os medicamentos observados 

durante a pesquisa. 
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Manifestação: LEUCOPLASIA N total de acometidos: 12 

Medicamento N de usuários % 

Enalapril 6 50,0% 

Hidroclorotiazida 5 41,5% 

Captopril 4 33,2% 

Propanolol 3 24,9% 

Anlodipino 3 24,9% 

AAS 2 16,6% 

Metformina 2 16,6% 

Insulina 2 16,6% 

Sinvastatina 2 16,6% 

Alendronato de Sodio 1 8,3% 

Pinozida 1 8,3% 

Atenolol 1 8,3% 

Digoxina 1 8,3% 

Espironalactona 1 8,3% 

Furosemida 1 8,3% 

Carvedilol 1 8,3% 

Glibenclamida 1 8.3% 

 

Alterações Gustativas: 12 pessoas, das quais 50% usavam 

Hidroclorotiazida, 41,5% Cloridrato de Metformina, 24,9% 

Maleato de Enalapril, 24,9% AAS, 24,9% Atenolol, 16,6% 

Benzilato de Anlodipino, 16,6% Captopril e 16,6% Insulina. Os 

demais medicamentos obtiveram valores inferiores a 15% 

(Quadro 8). 

 
Quadro 8. Relação entre alterações gustativas e os medicamentos 

observados durante a pesquisa. 

Manifestação: ALTERAÇÕES GUSTATIVAS N total de acometidos: 

12 

Medicamento N de usuários % 
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Hidroclorotiazida 6 50,0% 

Metformina 5 41,5% 

Enalapril 3 24,9% 

AAS 3 24,9% 

Atenolol 3 24,9% 

Captopril 2 16,6% 

Insulina 2 16,6% 

Anlodipino 2 16,6% 

Nifedipino 1 8,3% 

Omeprasol 1 8,3% 

Sinvastatina 1 8,3% 

Metoprolol 1 8,3% 

 

Úlcera: 9 pessoas, das quais 33% utilizavam Captopril. 

Sinvastatina, AAS, Maleato de Enalapril, Atenolol e Cloridrato 

de Metformina obtiveram valores equivalentes a 22%. Os 

demais medicamentos obtiveram valores inferiores a 15% 

(Quadro 9).  

Língua Fissurada: 15 pessoas, das quais 39,6% usavam 

Maleato de Enalapril, 39,6% Hidroclorotiazida, 33% utilizavam 

Benzilato de Anlodipino, 26,4% Cloridrato de Metformina, 

26,4% Captopril e 19,8% Sinvastatina. Os demais 

medicamentos obtiveram valores inferiores a 15% (Quadro 10). 
Quadro 9. Relação entre úlcera e os medicamentos utilizados pelos sujeitos 

da pesquisa. 

Manifestação: ÚLCERA N total de acometidos: 9 

Medicamento N de usuários % 

Captopril 3 33,0% 

Sinvastatina 2 22,0% 

AAS 2 22,0% 

Enalapril 2 22,0% 
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Atenolol 2 22,0% 

Metformina 2 22,0% 

Gabapentina 1 11,0% 

Sulfato de Glicosamina 1 11,0% 

Insulina 1 11,0% 

Pinozida 1 11,0% 

Rivotril 1 11,0% 

Carvedilol 1 11,0% 

Furosemida 1 11,0% 

 
Quadro 10. Relação entre língua fissurada e os medicamentos utilizados 

pelos sujeitos da pesquisa. 

Manifestação: LÍNGUA FISSURADA N total de acometidos: 8 

Medicamento N de usuários % 

Sinvastatina 5 62,5% 

Hidroclorotiazida 3 37,5% 

AAS 3 37,5% 

Captopril 3 37,5% 

Enalapril 2 25,0% 

Atenolol 2 25,0% 

Insulina 2 25,0% 

Pinozida 1 12,5% 

Metformina 1 12,5% 

Anlodipino 1 12,5% 

Glibenclamida 1 12,5% 

Nifedipino 1 12,5% 

Rivotril 1 12,5% 

Cloridrato de Amidarona 1 12,5% 

 

Língua Geográfica: Dentre os 8 indivíduos, 50% usavam 

Captopril e 25% Hidroclorotiazida. Os demais medicamentos 

obtiveram valores inferiores a 15% (Quadro11). 
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Quadro 11. Relação entre língua geográfica e os medicamentos observados 

durante a pesquisa 

Manifestação: LÍNGUA GEOGRÁFICA N total de acometidos: 8 

Medicamento N de usuários % 

Captopril 4 50,0% 

Hidroclorotiazida 2 25,0% 

Gabapentina 1 12,5% 

Sulfato de Glicosamina 1 12,5% 

Atenolol 1 12,5% 

Losartana 1 12,5% 

Alendronato de Sódio 1 12,5% 

Anlodipino 1 12,5% 

Metformina 1 12,5% 

AAS 1 12,5% 

Sinvastatina 1 12,5% 

Digoxina 1 12,5% 

Espironalactona 1 12,5% 

Nifedipino 1 12,5% 

Omeprasol 1 12,5% 

 

Candidíase: 7 pessoas apresentavam sinais de candidíase, 

dos quais 71,5% usavam Hidroclorotiazida. Captopril e 

Cloridrato de Metformina obtiveram 42,9%, Maleato de Enalapril 

e Sinvastatina 28,6%. Os demais medicamentos obtiveram 

valores inferiores a 15% (Quadro 12). 

 
Quadro 12.  Relação entre candidíase e os medicamentos observados 

durante a pesquisa. 

Manifestação: CANDIDÍASE N total de acometidos: 7 

Medicamento N de usuários % 

Hidroclorotiazida 5 71,5% 
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Captopril 3 42,9% 

Metformina 3 42,9% 

Enalapril 2 28,6% 

Sinvastatina 2 28,6% 

Espironalactona 1 14,3% 

Digoxina 1 14,3% 

Nifedipino 1 14,3% 

Insulina 1 14,3% 

Propanolol 1 14,3% 

Anlodipino 1 14,3% 

 

Hiperplasia: Em 3 pessoas foi observado esta alteração, sendo 

insuficiente para concluir a relação entre essa manifestação 

bucal e a interação medicamentosa. 

 

DISCUSSÃO 

 A proposta de estudar as manifestações bucais 

decorrentes das interações medicamentosas em pacientes 

idosos é de fundamental importância para atualizar os 

conhecimentos da comunidade científica acerca do tema, uma 

vez que a escassez de artigos e pesquisas relacionadas ao 

tema se faz presente. 

 A amostra revelou que houve uma predominância de 

indivíduos do sexo feminino (76,0%), muito semelhante a dados 

observados em estudos realizados por Bueno  et al. (2009); 

Verones e Simões (2008) e Arcurci et al. (2009). Fato que reflete 

o maior interesse dos indivíduos do sexo feminino em cuidar da 

própria saúde e frequentar as UBSFs buscando uma 
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intervenção preventiva. 

 No que diz respeito aos aspectos socioeconômicos dos 

participantes da pesquisa, observou-se que 28% eram 

analfabetos e 54% não chegaram a concluir o 1º grau (atual 

Ensino Fundamental) e em sua maior parte (81%) possuíam 

renda inferior a 2 salários mínimos. Valores estatísticos muito 

semelhantes a pesquisa realizada por Cavalcante e Catão 

(2010). Ainda é importante relatar que, corroborando com o 

presente estudo, dados epidemiológicos realizados no Brasil 

pelo Ministério de Saúde no ano de 2004, revelam que cerca de 

35% dos idosos são analfabetos e 44,2% possuem menos de 

quatro anos de estudo. 

 Dos 100 idosos que compuseram a amostragem, a 

prevalência de edêntulos totais era de 57%, semelhante aos 

estudos realizados por Batista et al. (2008). Porém a presente 

pesquisa se difere da última no que diz respeito à higienização 

bucal, onde a maioria dos idosos (47%) faziam higienização 

bucal 2 (duas) vezes por dia, em contrapartida com a pesquisa 

realizada por Bortolon et al. (2008), onde a prevalência de 

higienização bucal foi maior entre os idosos que higienizavam 

uma vez (32,5%). 

 O tabagismo é a mais importante causa modificável de 

morte, sendo responsável por um em cada seis óbitos no Brasil. 

Adicionalmente, o tabagismo colabora para o efeito adverso da 

terapêutica de redução dos lípides séricos e induz resistência 

ao efeito de drogas anti-hipertensivas (Rosenfeld, 2003). E 

sabe-se que o uso do tabaco e do álcool pode estar associado 

ao desenvolvimento de leucoplasias, lesões precursoras do 
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câncer bucal, dentre outras patologias de ordem geral (RAMOS, 

2017). No entanto, durante a pesquisa com os idosos atendidos 

pelo Programa de Saúde da Família no município de Campina 

Grande – PB, foi observado que apenas 8% relataram ser 

fumantes e 5% etilistas. 

 Pereira (2002) afirmou que as alterações fisiológicas 

mais comuns inerentes ao processo de envelhecimento são: 

diminuição do número de células existentes no organismo, 

produção mais lenta de proteínas, queda da imunidade (o que 

favorece o aparecimento de infecções e tumores), tendência ao 

aumento ou à diminuição de determinados hormônios que 

podem provocar hipertensão arterial, diabetes, alterações do 

sono, artrite, doenças cardíacas, entre outras alterações. 

 A hipertensão arterial é uma condição de elevada 

prevalência em nosso meio, atingindo cerca de 20% da 

população adulta brasileira (VERONEZ e SIMÕES, 2008) e 

ainda que 50% dos pacientes hipertensos eram afetados por 

outras patologias, uma vez que vinham utilizando outros 

medicamentos em concomitância com os anti-hipertensivos. 

Fato que aumenta a probabilidade de ocorrência de reações 

adversas (ASSIS et al. 2010).  

 Mosegui et al. (1999), Acurci et al. (2009) e Bueno et al. 

(2009) concordam em afirmar que os medicamentos com ação 

sobre o aparelho cardiovascular foram os mais prescritos, com 

destaque para os diuréticos. Em seguida, os medicamentos que 

atuam sobre trato alimentar e metabolismo, sobretudo 

medicamentos usados no tratamento do diabetes melito. 

 Com relação aos antecedentes médicos pessoais, a 
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coleta de dados revelou que as patologias sistêmicas mais 

freqüentes nos idosos eram a hipertensão arterial (91%), 

cardiopatias (43%) e diabetes (38%) e, consequentemente, a 

medicação mais utilizada por esse grupo populacional está 

relacionada a essas patologias. 

 Araújo (2002) alerta que na prescrição devem ser 

utilizadas estratégias para a redução do risco de problemas 

clínicos relacionados às interações medicamentosas no idoso. 

Além disso, a falta de conhecimento dos efeitos colaterais na 

cavidade bucal de medicações recomendadas por médicos traz 

conseqüências para a saúde dos idosos: aproximadamente 

45% dos medicamentos prescritos para esta população podem 

causar reações adversas. Os efeitos colaterais mais 

comumente encontrados são: diminuição do fluxo salivar, 

levando a um maior número de lesões por cárie e doença 

periodontal, aftas, mucosites, displasias, dificuldade de fala, 

candidíase, sensibilidade dentinária, glossites, reações 

liquenóides, eritemas, halitose, entre outras. (FRARE et al., 

2007; LAURIN, 2002). Corroborando com os dados expostos, o 

presente estudo apresentou como principais manifestações 

bucais. 

 Concordando com os estudos de Frare et al (2007) e 

Laurin (2002), o presente estudo obteve como principais 

manifestações bucais encontradas nos pacientes idosos a 

Xerostomia (40%), Eritroplasias (29%), Gengivite (19%), 

Ardencia Bucal (15%), Alterações gustativas (14%), 

Varicosidades (14%) entre outros. 

 Tendo em vista todos os dados obtidos durante o período 
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de estudo, é provável que a interação medicamentosa entre 

dois ou mais medicamentos possa realmente ser a causa ou 

contribuir para o surgimento de manifestações bucais. Então é 

de suma importância que o profissional da área odontológica 

tenha uma visão do paciente como um todo, saber de suas 

patologias e dos medicamentos que estão fazendo uso e estar 

bem familiarizado com a farmacologia para realizar um 

tratamento odontológico (MELLO, 2005; HOEFLER, 2006; 

OLIVEIRA, 2004). 

 

CONCLUSÕES 

 

 Mediante resultados obtidos pode-se concluir que: 

❖ Houve uma significativa predominância do sexo feminino 

sobre o masculino; 

❖ Os idosos atendidos, em quase sua totalidade, possuem 

renda familiar de até dois salários mínimos e não 

concluíram o Ensino Fundamental; 

❖ O edentulismo total acometeu mais da metade dos 

idosos que compuseram a amostragem; 

❖ As condições sistêmicas mais freqüentes nos idosos 

foram a hipertensão arterial, cardiopatias e diabetes; 

❖ As medicações mais utilizadas estão relacionadas com 

as patologias sistêmicas mais acometidas por esse 

grupo populacional: Hidroclorotiazida, Maleato de 

Enalapril, Captopril, Cloridrato de Metformina, Ácido 

Acetil Salicílico e Benzilato de Anlodipino; 
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❖ As principais manifestações bucais encontradas nos 

idosos foram a Xerostomia, Eritroplasias, Gengivite, 

Ardência Bucal, Alterações gustativas e Varicosidades; 

❖ A interação de dois ou mais medicamentos podem ser o 

fator causal ou influir no surgimento de manifestações 

bucais em idosos. 
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RESUMO: A odontologia restauradora ou dentística 
restauradora é o termo usado por dentistas para explicar como 
é feita a substituição de dentes faltantes ou danificados. Dessa 
forma, o objetivo deste trabalho é descrever um relato de caso 
clínico utilizando de procedimentos restauradores além de 
viabilizar uma consulta de forma cômoda e que se adequasse 
ao paciente com Alzheimer, cuja síndrome é causada por uma 
série de doenças progressivas que afeta a memória, o 
comportamento, o pensamento e a capacidade de realizar 
atividades cotidianas, sendo uma das principais causas da 
dependência e incapacidade em idosos. Os elementos 
dentários anteriores e posteriores apresentavam prognóstico 
desfavorável, sendo indicada a realização de restaurações. 
Foram utilizados instrumentos de higiene pessoal, clorexidina 
0,12%, cimento de ionômero de vidro restaurador, reforçado 
com resina. Na sessão clínica, após a remoção do tecido 
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cariado, foi realizado isolamento relativo, tendo em vista a falta 
de colaboração do paciente e condicionamento de esmalte e 
dentina dos dentes selecionados com ácido fosfórico 37%. 
Conclui-se, portanto, que a importância do acompanhamento 
do profissional da odontologia na saúde bucal do idoso é 
indispensável para evitar outras doenças sistêmicas, pois a 
aspiração ou inalação de conteúdos contaminantes (advindos 
da presença de cárie, gengivites, saburra lingual) irão ter 
impacto na saúde geral do idoso funcionalmente dependente.  
Palavras-chave: Idoso. Doença de Alzheimer. Reabilitação 
Bucal. Restauração Dentária Permanente. 
 

INTRODUÇÃO 

 

Visto que no atual cenário brasileiro há um aumento da 

taxa da população idosa no país, ocorrem mudanças 

epidemiológicas e mudanças nos perfis demográficos por causa 

da associação da velhice à doenças, sendo considerada um 

fator de risco (SILVEIRA; CIAMPONE; GUTIERREZ, 2014); 

dessa forma, o aumento da expectativa de vida da população 

torna-se um propulsor do aumento da incidência de tais 

doenças. Além disso, segundo dados da OMS (Organização 

Mundial da Saúde), há evidências que a população de idosos 

brasileiros, no período de 1950 a 2025, terá aumentado em 

aproximadamente 15 vezes. Frente a essa realidade, variados 

setores passarão por reestruturações para assegurar a 

inclusão, na família e na sociedade, de um contingente cada 

vez maior da população idosa (VIEIRA et. al, 2016). 

 Vários idosos têm sido assistidos sob condições 

inadequadas, em decorrência da busca por abordagens 
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terapêuticas elencadas no âmbito tecnológicos, que levam a 

despersonalização do indivíduo instrumentalização de ações e 

tratamento centrado apenas na condição fisiológica (SILVEIRA; 

CIAMPONE; GUTIERREZ, 2014). 

 Os cuidados paliativos surgem com o propósito de 

reduzir o sofrimento do paciente frente a doença que 

compromete a qualidade de vida do indivíduo, sendo guiada por 

princípios em que se objetiva o alívio irrepreensível da dor, 

assim como de problemas que afetam a qualidade da saúde de 

outras naturezas, sejam físicos, espirituais e psicossociais. 

Dessa forma, a formação de uma equipe interdisciplinar deve 

ser habilitada a ajudar os pacientes e sua estrutura familiar às 

mudanças causadas com a instalação da doença (OLIVIA; 

MIRANDA, 2015) 

Para que os cuidados paliativos possam ser efetivos, o 

foco da atenção não deve ser direcionado à doença a ser 

curada ou tratada, mas ao indivíduo, o qual é entendido como 

um ser biográfico e ativo, com direito a autonomia plena para 

as decisões a respeito do tratamento ao qual será submetido 

(OLIVA; MIRANDA, 2018). 

A odontologia deve se fazer presente na constituição 

dessas equipes visto que a cavidade bucal é a principal porta 

de entrada para a instalação de diversos processos patológicos, 

assim como o principal local de sintomatologia de efeitos 

colaterais promovidos por terapias medicamentosas 

administradas para o manejo da doença de base. Além disso, 

essa cavidade tem especial importância por ser um dos fatores 

que afetam diretamente o bem-estar pessoal - visto que se 
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relaciona com a estética e possui fácil visibilidade por terceiros 

- e com a autoestima, assim como por estar relacionada à 

nutrição e à fala, as quais, quando comprometidas provocam 

queda da qualidade de vida (OLIVIA; MIRANDA, 2015) 

 Ao longo dos anos, com o aumento demográfico da 

população idosa do país, houve uma evolução dos conceitos de 

saúde e bem-estar, assim como um despertar para a 

importância dos cuidados com a boca e com os dentes. Visto 

que paralelamente a esta realidade demográfica, um grande 

número de doenças bucais acometem esta população. 

Experiências em atendimentos clínicos em pacientes desta 

faixa etária evidenciam que as condições mais frequentes na 

cavidade bucal são as cáries, e em maior número, o 

edentulismo (BARROS, 2016). 

A Marinha do Brasil criou o Serviço Integrado de 

Atendimento Domiciliar (SIAD), a qual a equipe multidisciplinar 

é responsável pelo planejamento terapêutico individualizado e 

pela supervisão do atendimento domiciliar realizado por 

empresas terceirizadas (VIEIRA, 2016). 

Instituir ações educacionais junto a cuidadores, 

familiares e profissionais envolvidos com o cuidado em saúde 

bucal torna-se fundamental e imperativo. A proposta desse 

atendimento é manter a habilidade de se alimentar pela boca e, 

que se mantenha uma condição bucal saudável, com impacto 

na saúde geral e a dignidade da pessoa com seus dentes se 

mantém até o final da vida (OLIVA; MIRANDA, 2018). 

Em doenças de lenta progressão, como a Doença de 

Alzheimer e algumas síndromes neurológicas, há períodos de 
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alta dependência para as atividades diárias, em que há um 

prognóstico superior a um ano de vida como paciente elegível 

para os cuidados paliativos (OLIVA; MIRANDA, 2018). A 

Doença de Alzheimer é uma condição cerebral crônico 

degenerativa, progressiva e irreversível, marcada por perdas 

graduais da função cognitiva, em especial pelo 

comprometimento da capacidade de memória, assim como 

provocando distúrbios comportamentais e afetivos (LEITE, 

2019). 

A atuação do profissional odontogeriatra capacitado nas 

equipes interdisciplinares de cuidados paliativos, permitem que 

haja atenção integral ao paciente, visto que a boca poderá ser 

fonte de prazer ou dor por toda a vida. Este profissional 

interagirá com a equipe de maneira interdisciplinar, contribuindo 

para o alívio do sofrimento clínico e psicológico do paciente no 

final da vida de forma digna (OLIVA; MIRANDA, 2018). 

Desta forma, o objetivo desse trabalho é descrever um 

relato de caso clínico de paciente com Doença de Alzheimer 

(DA) e as técnicas de manejo e abordagem  empregadas no 

tratamento odontológico. 

 

MATERIAIS E MÉTODO 

 

  Paciente do sexo masculino, 69 anos, sexo masculino 

encontrava-se restrito ao leito há cerca de 9 anos em 

decorrência de um quadro demencial não especificado. Era 

acompanhado por familiares e cuidadores, tendo sido solicitada 
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avaliação odontológica devido à percepção de múltiplas 

cavitações em dentes anteriores e suspeita de dor local. 

  Familiares informaram que o mesmo era acompanhado 

por equipe multidisciplinar domiciliar composta por médico, 

fisioterapeuta, fonoaudiólogo nutricionista e técnicos de 

enfermagem. Usava polifármacos para controle do quadro 

demencial e gastrectomia, via exclusiva para dieta e 

medicações. Não havia acompanhamento odontológico havia 

mais de um ano. 

  Durante a avaliação inicial, observou-se que o paciente 

era completamente dependente, desorientado e não interagia 

ao comando verbal. Foi informado que a execução da higiene 

bucal era de difícil realização, devido à dificuldade de abertura 

bucal e recusa à realização do procedimento (FIGURA 1). 

Ao exame físico, o paciente promoveu vedação labial 

excessivo, com recusa ao acesso à cavidade bucal. Através do 

afastamento labial ativo e utilização de espátulas como abridor 

de boca, foi conseguida a abertura necessária, bem como 

estabilização da mandíbula. Além disso, o paciente 

apresentava gengivite e lesões ativas de cárie nos elementos 

dentários: 12, 11, 21, 22, 23, 24, 33 e 37. 

Observaram-se higiene bucal insatisfatória, inflamação 

gengival, múltiplas cáries cervicais. A família justificou esta 

condição relatando dificuldade para fazer a higiene bucal e que 

exigia um tempo longo para executar o procedimento. 

No ato da consulta foram prescritos materiais e insumos 

específicos para higiene bucal, a fim de promover o 

condicionamento da cavidade bucal antes dos procedimentos 
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odontológicos. Os insumos prescritos incluíram: creme dental 

manipulado composto por clorexidina 0,12%, escovas dentais 

comum e com dois tufos, além de fio dental montado em haste.  

Figura 1. Aspecto intra-oral do paciente no exame clínico inicial. 

 
Orientações foram repassadas à cuidadora a fim de que 

a mesma implementasse a higiene utilizando os materiais 

indicados com segurança e eficiência. Também foi 

demonstrada a confecção de abridor de boca com espátulas de 

madeira e gaze, enfatizando-se a necessidade de acesso à 

cavidade para a adequada realização do procedimento. 

A médica assistente foi requisitada a fim de emitir parecer 

sobre o tratamento odontológico domiciliar, que incluía a 

realização de raspagem com ultrassom e realização de 

restaurações dentárias à beira do leito. A proposta de 

tratamento foi aceita e executada conforme planejamento. 

(FIGURA 2) 
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Figura 2. Raspagem com ultrassom e realização de 

restaurações dentárias à beira do leito. 

 

 
Fonte: Acervo próprio 2019. 

Os atendimentos eram semanais e os procedimentos 

executados de acordo com a tolerância do paciente. Foram 

deslocados à residência todos os equipamentos e insumos 

necessários à prestação da assistência odontológica à beira do 

leito. 

Inicialmente foi realizada raspagem com ultrassom 

odontológico em ambos os arcos dentais em sessão única. 

sempre com rigoroso controle de umidade intra bucal, a fim de 

evitar broncoaspiração de conteúdo para as vias aéreas. 

Previamente foi realizada higiene bucal com solução à 

base de Clorexidina 0,12%, embebida em gaze estéril. O 

paciente se mostrou resistente à abertura bucal, no entanto, 

após a utilização de manobras com abridores de boca, o acesso 

foi garantido e o procedimento  iniciado. 

Concluída a adequação do meio, iniciou-se a sessão  do 

tratamento restaurador dos elementos dentários 12 (incisivo 

lateral superior direito), 11(incisivo central superior direito), 
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21(incisivo central superior esquerdo), 22 (incisivo lateral 

superior esquerdo) e 23 (canino superior esquerdo). 

A seleção do material restaurador considerou as 

características das lesões de cárie e o contexto permanente de 

dificuldade de realização da higiene bucal pelo cuidador. Optou-

se pela utilização de um cimento de ionômero de vidro 

restaurador, reforçado com resina (Rilva Self Cure - SDI), o qual 

associa em suas propriedades, a liberação permanente de flúor 

e a estética dos compósitos. Outra propriedade do material que 

também auxilia na otimização do tempo clínico é a possibilidade 

de inserção com pistola e ponta aplicadora, o que facilita o 

manejo clínico do paciente dependente. Seguindo o plano de 

tratamento, foi realizada a remoção do tecido cariado de todos 

os dentes. Utilização de pontas diamantadas e brocas esféricas 

de baixa rotação para remoção do tecido cariado. (FIGURA 3) 

 

Figura 3. Remoção do tecido cariado. 

 
Fonte: Acervo próprio 2019. 

A cavidade bucal durante toda a intervenção era 

rigorosamente aspirada, a fim de não promover 

broncoaspiração de conteúdo oriundo do preparo cavitário. 
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Foram utilizados para o procedimento, clorexidina 2%, ácido 

fosfórico 37%, cápsulas de cimento de ionômero de vidro 

fotopolimerizável Rilva Self Cure – SDI e kit de acabamento e 

polimento Enhance para compósitos. 

Após a remoção do tecido cariado, foi realizado 

isolamento relativo, tendo em vista a falta de colaboração do 

paciente e condicionamento de esmalte e dentina dos dentes 

selecionados com ácido fosfórico 37% por 5 segundos. 

(FIGURA 4). 

 

Figura 4. Ataque ácido em esmalte e dentina com ácido 

fosfórico a 37%. 

 
Fonte: Acervo próprio 2019. 

Abridores de boca confeccionados com espátulas de 

madeira e gaze foram utilizados para permitir o acesso à 

cavidade bucal e viabilizar o tratamento com segurança. O 

objetivo era, por meio da contenção, promover estabilidade 

mandibular e minimizar o risco de acidentes. (FIGURA 5) 

Em seguida foi realizada irrigação abundante para a 

retirada do ácido, secagem da dentina e inserção progressiva 

do material restaurador, em incrementos de 2 a 3 mm, seguido 

de fotopolimerização. Concluída essa etapa, foi realizado 
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acabamento e polimento das restaurações com kit Enhance 

(FIGURA 6) e repassado aos familiares orientações quanto à 

utilização de insumos técnica de higiene. O paciente em 

seguida ficou sob responsabilidade da cuidadora para 

acomodar e sanar qualquer desconforto. 

Figura 5. Utilização de espátulas de madeira e gaze para 

manter a abertura bucal. 

 
Fonte: Acervo próprio 2019. 

Figura 6. Finalização do trabalho restaurador. 

 

 
Fonte: Acervo próprio 2019. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
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  Por ser um dos maiores desafios enfrentados no campo 

da saúde pública, as condições neurológicas preocupam muitos 

especialistas. Estima-se que o número de pessoas com 

demências em todo o mundo irá dobrar até 2030, atualmente 

se encontra em 44 milhões (PRINCE; M.2014). A Doença de 

Alzheimer (DA) é o tipo mais comum de demência, sendo 

responsável por aproximadamente 50 a 75% do 

comprometimento neurológico em vários países. Os sintomas 

geralmente são perda de memória, dificuldades de 

comunicação, dificuldades em realizar tarefas domésticas 

diárias, alterações de personalidade e de humor. Além disso, é 

uma síndrome causada por uma série de doenças progressivas 

que afeta a memória, o comportamento, o pensamento e a 

capacidade de realizar atividades cotidianas, sendo uma das 

principais causas da dependência e incapacidade em idosos. 

Ademais, as pessoas com DA encontram limitações para o 

autocuidado, com a progressão da doença, passando 

gradualmente a necessitar de ajuda em todos os aspectos 

básicos das atividades do cotidiano. Destarte, estudos apontam 

que, devido ao comprometimento funcional e cognitivo, 

associados aos distúrbios de comportamento, idosos com DA 

possuem condição de saúde bucal insatisfatória e constituem 

um grupo de risco em relação ao desenvolvimento de doenças 

bucais (WARMLING; ALESSANDRA. 2016). 

Em decorrência do comprometimento da sua integridade 

física, mental e social, o idoso é colocado em uma situação de 

dependência total de cuidados cada vez mais complexos, em 

que se dão, em sua maioria, na própria residência. A partir 
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desse cenário, torna-se fundamental a inserção de um 

cuidador, o qual poderá ser um familiar ou um profissional 

especializado (LEITE, 2017). 

O Alzheimer não afeta apenas ao idoso, mas todo o ciclo 

familiar, o que torna a assistência domiciliar muito difícil, visto 

que ao assumir tal papel, o cuidador passa a abdicar da própria 

vida social em prol do ser cuidado, assim como está sujeito a 

situações em que ocorrem mudanças de comportamento, 

podendo acontecer quadros de violência por parte do indivíduo 

a ser cuidado. O idoso necessita de constante supervisão e, 

com isso, seu cuidador deve ter dedicada atenção aos cuidados 

nas áreas de higiene, alimentação e administração de 

medicamentos. 

Nas fases moderadas das doenças, o tratamento tende 

a ser mais complexo, em decorrência das manifestações 

psicológicas da doença (paranóia, agressividade e não 

cooperação) e das limitações geradas, que levam a um 

tratamento de cunho paliativo por causa da impossibilidade de 

realizar o tratamento curativo adequado para a condição 

patológica bucal. Nesses pacientes, há uma prevalência de 

cárie rampante em razão da insuficiência da prática das 

atividades da vida diária (AVDs), levando à dificuldade de 

higienização bucal; Diminuição do fluxo salivar, o qual pode ser 

comprometido pela própria doença, assim como pela 

administração de medicamentos (SPEZZIA, 2018). 

Tem-se evidenciado que nessas fases da doença, a 

identificação da patologia bucal torna-se difícil e, por isso, é 

levado em consideração os relatos dos familiares e dos 
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cuidadores. Por causa da falta de cooperação do paciente à 

medida que a doença avança, usa-se uma aparatologia de 

recursos de complementação terapêutica, sendo eles 

equipamentos especiais tais como iluminação direta, 

expansores bucais, escovas interdentais, entre outros. Além 

disso, os cuidadores devem possuir treinamento para o 

manuseio desses equipamentos disponíveis no auxílio da 

higienização bucal, com o objetivo de alcançar um resultado 

satisfatório na manutenção da integridade oral (SPEZZIA, 

2018). 

Em muitos casos, os cuidadores não apresentam 

preparação suficiente para a efetivação de determinados 

procedimentos que promovem a manutenção da saúde bucal, 

assim, o cirurgião-dentista desempenha importante papel na 

totalidade da cavidade oral por meio do acompanhamento, 

intervenções clínicas e reavaliações, em que tais intervenções 

devem ser baseadas no conhecimento do quadros sistêmicos 

do idoso para que se dirijam às características de cada paciente 

em particular (SPEZZIA, 2018). 

A Odontologia, ao longo dos anos, vem apresentando 

cada vez mais o desenvolvimento de materiais e técnicas que 

têm como objetivo a realização de procedimentos mais 

conservadores com resultados mais previsíveis no âmbito 

estético (MARQUES et. al, 2019). Dentre esses materiais, o 

Cimento de Ionômero de Vidro tem sido um marco na área de 

atuação do cirurgião-dentista por promover a agregação das 

propriedades biológicas e físicas que não eram obtidas por 

outros materiais, trazendo novo conceito à Odontologia por não 
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ser apenas um material curativo, mas por ser preventivo à cárie 

dentária (BOAVENTURA et. al, 2017). 

O profissional deve abordar o idoso como um paciente 

complexo, que sofre os efeitos e transformações físicas 

associadas ao envelhecimento. Destarte, o cirurgião-dentista 

deve estar preparado e qualificado para realizar atendimentos 

da população idosa tanto no consultório e no ambiente de 

saúde, quanto em domicílio (MORAES et. al, 2017). 

 Neste sentido, há a necessidade de, na graduação, 

serem incorporadas disciplinas da área de Odontogeriatria, 

voltadas a assistência domiciliar e baseadas em um 

planejamento gerontológico em saúde, para que as ações em 

saúde bucal possam ser devidamente direcionadas ao público 

idoso (MEIRA et. al, 2018). 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Por ser um dos maiores desafios enfrentados no campo 

da saúde pública, as condições neurológicas preocupam muitos 

especialistas. Estima-se que o número de pessoas com 

demências em todo o mundo irá dobrar até 2030, atualmente 

se encontra em 44 milhões (PRINCE; M.2014). A Doença de 

Alzheimer (DA) é o tipo mais comum de demência, sendo 

responsável por aproximadamente 50 a 75% do 

comprometimento neurológico em vários países. Os sintomas 

geralmente são perda de memória, dificuldades de 

comunicação, dificuldades em realizar tarefas domésticas 

diárias, alterações de personalidade e de humor. Além disso, é 
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uma síndrome causada por uma série de doenças progressivas 

que afeta a memória, o comportamento, o pensamento e a 

capacidade de realizar atividades cotidianas, sendo uma das 

principais causas da dependência e incapacidade em idosos. 

Ademais, as pessoas com DA encontram limitações para o 

autocuidado, com a progressão da doença, passando 

gradualmente a necessitar de ajuda em todos os aspectos 

básicos das atividades do cotidiano. Destarte, estudos apontam 

que, devido ao comprometimento funcional e cognitivo, 

associados aos distúrbios de comportamento, idosos com DA 

possuem condição de saúde bucal insatisfatória e constituem 

um grupo de risco em relação ao desenvolvimento de doenças 

bucais (WARMLING; ALESSANDRA. 2016). 

Em decorrência do comprometimento da sua integridade 

física, mental e social, o idoso é colocado em uma situação de 

dependência total de cuidados cada vez mais complexos, em 

que se dão, em sua maioria, na própria residência. A partir 

desse cenário, torna-se fundamental a inserção de um 

cuidador, o qual poderá ser um familiar ou um profissional 

especializado (LEITE, 2017). 

O Alzheimer não afeta apenas ao idoso, mas todo o ciclo 

familiar, o que torna a assistência domiciliar muito difícil, visto 

que ao assumir tal papel, o cuidador passa a abdicar da própria 

vida social em prol do ser cuidado, assim como está sujeito a 

situações em que ocorrem mudanças de comportamento, 

podendo acontecer quadros de violência por parte do indivíduo 

a ser cuidado. O idoso necessita de constante supervisão e, 

com isso, seu cuidador deve ter dedicada atenção aos cuidados 
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nas áreas de higiene, alimentação e administração de 

medicamentos. 

Nas fases moderadas das doenças, o tratamento tende 

a ser mais complexo, em decorrência das manifestações 

psicológicas da doença (paranóia, agressividade e não 

cooperação) e das limitações geradas, que levam a um 

tratamento de cunho paliativo por causa da impossibilidade de 

realizar o tratamento curativo adequado para a condição 

patológica bucal. Nesses pacientes, há uma prevalência de 

cárie rampante em razão da insuficiência da prática das 

atividades da vida diária (AVDs), levando à dificuldade de 

higienização bucal; Diminuição do fluxo salivar, o qual pode ser 

comprometido pela própria doença, assim como pela 

administração de medicamentos (SPEZZIA, 2018). 

Tem-se evidenciado que nessas fases da doença, a 

identificação da patologia bucal torna-se difícil e, por isso, é 

levado em consideração os relatos dos familiares e dos 

cuidadores. Por causa da falta de cooperação do paciente à 

medida que a doença avança, usa-se uma aparatologia de 

recursos de complementação terapêutica, sendo eles 

equipamentos especiais tais como iluminação direta, 

expansores bucais, escovas interdentais, entre outros. Além 

disso, os cuidadores devem possuir treinamento para o 

manuseio desses equipamentos disponíveis no auxílio da 

higienização bucal, com o objetivo de alcançar um resultado 

satisfatório na manutenção da integridade oral (SPEZZIA, 

2018). 
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Em muitos casos, os cuidadores não apresentam 

preparação suficiente para a efetivação de determinados 

procedimentos que promovem a manutenção da saúde bucal, 

assim, o cirurgião-dentista desempenha importante papel na 

totalidade da cavidade oral por meio do acompanhamento, 

intervenções clínicas e reavaliações, em que tais intervenções 

devem ser baseadas no conhecimento do quadro sistêmicos do 

idoso para que se dirijam às características de cada paciente 

em particular (SPEZZIA, 2018). 

A Odontologia, ao longo dos anos, vem apresentando 

cada vez mais o desenvolvimento de materiais e técnicas que 

têm como objetivo a realização de procedimentos mais 

conservadores com resultados mais previsíveis no âmbito 

estético (MARQUES et. al, 2019). Dentre esses materiais, o 

Cimento de Ionômero de Vidro tem sido um marco na área de 

atuação do cirurgião-dentista por promover a agregação das 

propriedades biológicas e físicas que não eram obtidas por 

outros materiais, trazendo novo conceito à Odontologia por não 

ser apenas um material curativo, mas por ser preventivo à cárie 

dentária (BOAVENTURA et. al, 2017). 

O profissional deve abordar o idoso como um paciente 

complexo, que sofre os efeitos e transformações físicas 

associadas ao envelhecimento. Destarte, o cirurgião-dentista 

deve estar preparado e qualificado para realizar atendimentos 

da população idosa tanto no consultório e no ambiente de 

saúde, quanto em domicílio (MORAES et. al, 2017). 

Neste sentido, há a necessidade de, na graduação, 

serem incorporadas disciplinas da área de Odontogeriatria, 
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voltadas a assistência domiciliar e baseadas em um 

planejamento gerontológico em saúde, para que as ações em 

saúde bucal possam ser devidamente direcionadas ao público 

idoso (MEIRA et. al, 2018) 

 

 

 

 

CONCLUSÕES  

 

  Diante do exposto, doenças de lenta progressão, como 

a Doença de Alzheimer, onde há uma progressiva perda de 

autonomia, faz-se necessário uma abordagem multidisciplinar 

com atuação do cirurgião-dentista implementando condutas 

interdisciplinares e cuidados paliativos ao paciente. A aspiração 

ou inalação de conteúdos contaminantes (advindos da 

presença de cárie, gengivites, saburra lingual) irão ter impacto 

na saúde geral do idoso funcionalmente dependente, sendo de 

extrema relevância manter a saúde bucal como prevenção ou 

agravamento das doenças sistêmicas. 
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RESUMO:Em uma perspectiva internacional, ao se analisar 
dados das projeções populacionais feitas pelas Nações Unidas 
(2015), os dados apontam que conforme as taxas de fertilidade 
decrescem, a proporção de indivíduos com idade superior a 60 
anos tende a triplicar em 2050, alcançando valores em torno 
de dois bilhões de pessoas idosas.Por outro lado, o reduzido 
número de estudos envolvendo indivíduos dessa faixa etária, 
leva à necessidade de mais pesquisas objetivando investigar a 
prevalência e a epidemiologia das doenças orais em idosos. 
Desse modo, o objetivo desse estudo foi realizar um  
levantamento epidemiológico das alterações bucais presentes 
em pacientes idosos (acima de 60 anos) atendidos no serviço 
de Estomatologia do Departamento de Odontologia(DOD) da 
Universidade Federal do Rio Grande do Norte(UFRN) no 
Município de Natal/RN, com vistas a obtenção de programas 
de prevenção e controle das doenças orais mais frequentes. A 
metodologia se deu pela busca ativa de informações nos 
prontuários dos pacientes, sendo a amostra composta por 

https://sigaa.ufrn.br/sigaa/pesquisa/planoTrabalho/wizard.do?dispatch=view&obj.id=98370504
https://sigaa.ufrn.br/sigaa/pesquisa/planoTrabalho/wizard.do?dispatch=view&obj.id=98370504
https://sigaa.ufrn.br/sigaa/pesquisa/planoTrabalho/wizard.do?dispatch=view&obj.id=98370504
mailto:liliane_marinho@hotmail.com


PREVALÊNCIA DE LESÕES BUCAIS EM PACIENTES GERIÁTRICOS 

ATENDIDOS NO SERVIÇO DE ESTOMATOLOGIA 

1075 
 

todos os idosos assistidos nesse serviço de Estomatologia no 
período que compreende os anos de 2010 a 2016.Nossos 
resultados mostraram de maneira geral que as lesões são 
análogas aos estudos encontrados na literatura, sendo 
possível observar lesões comumente associadas à essa faixa 
etáriacomo por exemplo, os processos inflamatórios 
relacionados com próteses mal adaptadas, candidose oral e os 
carcinomas.  
Palavras-chave:  Idosos. Estomatologia. Epidemiologia. 
 

INTRODUÇÃO  

 

Compreende-se que o mundo vive uma mudança na 

estrutura populacional, passando rapidamente de uma 

população jovem e ativa para uma mais idosa. Em relação ao 

processo de envelhecimento, estudos apontam a tendência de 

uma origem multifatorial, tendo como exemplo o avanço nos 

padrõese na qualidade de vida, a melhoria das condições 

sanitárias e nutricionais, além da adoção de estilos de vida 

mais saudáveis. Importante ressaltar também que, com os 

avanços médicos no que se refere a ampliação de tratamentos 

oferecidos, as próprias políticas de vacinação e a ampla 

variedade de antibióticos para tratamento de infecções 

oportunistas, além das menores taxas de fertilidade atuais, 

contribuíram para um fenômeno de transição demográfica, 

viabilizando um crescimento exponencial da população idosa. 

(BRANTES, et al. 2019). 

 Em relação às tendências demográficas, foi exposto 

pela Organização Mundial da Saúde (OMS) em 2015, que 

houve um grande crescimento no número da população idosa, 

destacando a urgência para mudanças profundas na maneira 

de formular políticas e prestar serviços às pessoas que 
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envelhecem. Nesse contexto, as projeções revelam que em 

2010 a população acima de 65 anos era de 524 milhões, o qual 

espera-se para os 40 anos seguintes um exponencial aumento 

para mais de 1,5 bilhões de idosos. É notório que em países 

em desenvolvimento tal crescimento é superior quando 

comparado aos países desenvolvidos, chegando a taxas em 

torno de aproximadamente 180%. Seguindo a tendência 

mundial, o Brasil tem demonstrado valoressemelhantes, o qual 

segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (2016), 

do ano 2010 para 2050 haverá um incremento de 46,9 milhões 

de idosos na população brasileira, atingindo um total de 66,5 

milhões de pessoas acima de 60 anos (Organização Mundial 

da Saúde, 2015). 

No que se refere aos problemas odontológicos 

observados nos idosos, percebe-se que se tratam em sua 

maioria de consequências de processos patológicos 

acumulados durante toda a vida do indivíduo, isto é, de práticas 

deficientes de higiene bucal, de ausência de orientação, do 

próprio negligenciamento desses pacientes no que se refere 

aos cuidados bucais, além das iatrogenias profissionais e das 

condições socioeconômicas que os impossibilitaram do acesso 

aos serviços de assistência odontológica (Riberio, 2019; 

Santos 2019). Os cuidados e a atenção multidisciplinar aos 

pacientes geriátricos se apresentam diferente da direcionada 

ao restante dos indivíduos, uma vez que envolvem alterações 

fisiológicas e patológicas inerentes ao processo de 

envelhecimento. 

Somado a isso, tem-se que o envelhecimento produz no 

indivíduo diversas mudanças que os tornam potencialmente 

debilitados, favorecendo o surgimento de patologias bucais. 

Essa condição se deve à perda da espessura do epitélio oral, 
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devido a modificações salivares, perda de gordura, escassa 

proliferação celular, além da degeneração de fibras colágenas, 

promovendo uma queda na competência imune do 

paciente.Com a necessidade de evidenciar quais patologias 

são mais prevalentes nessa população, estudos 

epidemiológicos foram realizados, evidenciando assimque as 

lesões de caráter inflamatório são as principais relatadas, 

seguidas dasneoplasias malignas, sobretudo devido a relação 

do seu aparecimento está associada com efeitos deletérios 

acumulados durante todo o processo de envelhecimento. 

Doenças infecciosas e distúrbios potencialmente malignos 

também são observados (DHANUTHAI, et al., 2016) (YADAV, 

et al., 2018).  

Somado a essa realidade, os estudos de Silva et al., 

(2017) confirmam que há uma maior incidência de patologias 

bucais em idosos, comprovando que, com o aumento da faixa 

etária, maiores são os riscos para o desenvolvimento dessas 

lesões, o que é evidenciado sem grandes discrepâncias em 

diversas regiões do Brasil. Paralelamente, há uma escassez 

de estudos epidemiológicos sobre lesões em idosos com base 

em dados do diagnóstico histopatológico. 

Desse modo, o objetivo dessa pesquisa foi realizar um 

levantamento epidemiológico das alterações bucais presentes 

em pacientes idosos (acima de 60 anos) atendidos no serviço 

de Estomatologia do Departamento de Odontologia da 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte no período de 

2010 a 2016 no Município de Natal/RN, com vistas a obtenção 

de programas de prevenção e controle das doenças orais mais 

frequentes. 
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MATERIAL E MÉTODOS 

 

CARACTERIZAÇÃO DO ESTUDO   

Trata-se de um estudo caracterizou-se como um estudo 

de prevalência, do tipo retrospectivo. 

AMOSTRA  

O universo deste estudo foi constituído por pacientes 

atendidos na Clínica de Estomatologia do Departamento de 

Odontologia da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, 

durante o período de 2010 a 2016. A seleção da amostra foi 

intencional, uma vez que foram selecionados os prontuários 

dos pacientes acima de 60 anos de idade, que apresentavam 

lesões/alterações nos tecidos moles bucais.  

COLETA E ANÁLISE DOS DADOS 

Foram coletados dados referentes às informações 

clínicas dos pacientes (gênero, idade, etnia, profissão, uso de 

medicamentos, doenças sistêmicas, uso de álcool ou tabaco), 

queixa principal, região da lesão, hipótese diagnóstica e 

diagnóstico histopatológico. Os dados foram digitados em 

planilha eletrônica Excel (Microsoft Office 2013® para 

Windows) e posteriormente exportados para o programa 

estatístico SPSS (StatisticalPackage for the Social Sciences) 

na versão 20.0, no qual foi realizada a análise. 

CONSIDERAÇÕES ÉTICAS  

Este estudo foi submetido ao Comitê de Ética e 

Pesquisa da Universidade Federal do Rio Grande do Norte 

(UFRN), sendo aprovado sob o parecer de Nº 1.845.889.  

 

RESULTADOS 

Foram examinados pela Clínica de Estomatologia 

durante o período do estudo 179 prontuários de idosos 
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atendidos nesse Serviço. Os pacientes do sexo feminino 

somaram 128 (71,5%) e 51 (28,5%) eram do sexo masculino 

(Tabela-1).  Dentre os pacientes do sexo feminino, 77 (43%) 

eram da faixa etária entre 60-69 anos, 44 (24,6%) exibiam uma 

faixa entre 70-79 anos e 7 (3,9%) com idade igual ou maior do 

que 80 anos. Em relação ao sexo masculino, 30 (16,7%) eram 

da faixa etária entre 60-69 anos, 13 (7,3%) apresentava-se 

nafaixa entre 70-79 anos e 8 (4,5%) com idade igual ou maior 

do que 80 anos.Desse modo, a maioria dos pacientes eram da 

faixa etária 60-69 anos, contabilizando 107 (59,7%) pacientes, 

em seguida a de 70-79 anos com 57 (31,9%) idosos e por fim, 

a igual ou acima de 80 anos com 15 (8,4%) pacientes.   

Tabela 1: Distribuição absoluta e percentual de idosos 

atendidos segundo sexo e faixa etária. Serviço de 

Estomatologia, DOD/UFRN, Natal/RN, 2010 a 2016. 

Faixa 

etária 

Feminino Masculino Total 

N                 % N                   % N              % 

60 – 69 

anos 
77 43,0 30 16,7 107 59,7 

70-79 

anos 
44 24,6 13 7,3 57 31,9 

≥ 80 

anos 
7 3,9 8 4,5 15 8,4 

Total 
128              

71,5 
51              28,5 

179           

100 

Fonte: Autor, 2019. 

Quanto à queixa principal observou-se que os agentes 

físicos apresentaram maior ocorrência nas lesões, sendo em 

62 (34,7%) idosos, seguido por 27 (15,0%) lesões 

potencialmente malignas ou neoplasias, 24 (13,4%) por 

agentes biológicos e 15 (8,4%) por fatores dentários (Tabela-
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2). Apenas em 1 (0,5%) paciente identificou-se o motivo ser por 

agentes químicos. No entanto, 50 (28,0%) idosos afirmaram 

serem por outras queixas.  

Tabela 2: Distribuição absoluta e percentual das queixas 

principais segundo o agente causador. Serviço de 

Estomatologia, DOD/UFRN, Natal/RN, 2010 a 2016. 

Queixa Principal 
Total 

N                                % 

Agentes Físicos 62 34,7 

Agentes Biológicos 24 13,4 

Agentes Químicos 1 0,5 

Fatores Dentários 15 8,4 

Neoplasias ou 

Potencialmente Malignas 
27 15,0 

Outros 50 28,0 

Total 179                100 

*Em 13 pacientes que procuraram o Serviço para atendimento, nenhuma 

lesão foi observada. (Fonte: Autor, 2019).  

Por outro lado, a prevalência de lesão foi de 121 (67,6%) 

dos pacientes examinados, sendo a hiperplasia 

inflamatória a lesãomais frequente, estando presente 

em 26 (14,7%) dos casos. Destes, 19 (10,7%) eram 

pacientes do sexo feminino, enquanto que 7 (4,0%) eram do 

masculino (Tabela-3). Posteriormente, a Síndrome do Ardor 

bucal (SAB) ou Ardor bucal Secundário (ABS) e as lesões 

brancas foram as lesões mais diagnosticadas, com 17 casos, 
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cada uma. A candidíase e os Carcinomas vêm em seguida com 

13 (7,2%) casos diagnosticados, cada.  Dentre as 11 (6,1%) 

pessoas do grupo das displasias, observou-se maior 

prevalência do gênero feminino com 8 (4,4%) seguido pelo 

masculino 3 (1,7%). As úlceras traumáticas representaram 10 

casos (5,5%), sendo a mulher a mais acometida com 8 (20,4%) 

diagnósticos e homem com 2 (1,1%). Em nosso estudo, os 

líquens planos orais representaram 7 (3,8%) casos. Quanto as 

lesões potencialmente malignas, a queilite actínica foi 

observada em 4 (2,2%) pacientes, distribuídos igualmente 

entre os sexos. Por fim, tem-se a osteoradionecrose, queilite 

angular e fibroma que representando respectivamente 2 (1,1), 

2 (1,1) e 2 (1,0) casos destas lesões, evidenciando sua baixa 

incidência na população em estudo. 

Tabela 3: Distribuição absoluta e percentual da Prevalência de 

lesões bucais. Serviço de Estomatologia, DOD/UFRN, 

Natal/RN, 2010 a 2016. 

Prevalência das 

lesões 

Feminino Masculino Total 

N                 

% 

N                   

% 

N              

% 

Hiperplasia Fibrosa 

Inflamatória 
19 10,7 7 4,0 26 14,7 

Queilite Actínica 2 1,1 2 1,1 4 2,2 

SAB/ABS 14 8,0 3 1,7 17 9,7 

Fibroma 1 0,5 1 0,5 2 1,0 

Carcinoma 7 4,0 6 3,3 13 7,3 

Displasias 8 4,4 3 1,7 11 6,1 
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Lesões Brancas 10 5,6 7 4,0 17 9,6 

Líquen Plano Oral 6 3,3 1 0,5 7 3,8 

Osteoradionecrose 0 0 2 1,1 2 1,1 

Úlcera Traumática 8 4,4 2 1,1 10 5,5 

Candidíase 12 6,7 1 0,5 13 7,2 

Queilite angular 2 1,1 0 0 2 1,1 

Outras 32 17,8 10 5,6 42 23,4 

Nenhuma Lesão 10 5,6 3 1,7 13 7,3 

Total 13173,2 48       6,8 179100 

*Em 13 pacientes que procuraram o Serviço para atendimento, nenhuma 

lesão foi observada. (Fonte: Autor, 2019).  

Foram também diagnosticadas doenças/lesões que não 

puderam ser categorizadas em nosso estudo, mostrando 42 

(23,4%) outras lesões. No entanto, 13 (7,3%) dos prontuários 

avaliados não revelaram nenhuma alteração durante o exame 

clínico do paciente. 

DISCUSSÃO 

Estudos que relatam a incidência de lesões em 

pacientes acima dos 60 anos, mostram que a população do 

sexo feminino é a mais acometida, corroborando com os dados 

colhidos no Serviço de Estomatologia Oral do Departamento 

de Odontologia da Universidade Federal do Rio Grande do 

Norte, a qual representava neste estudo 128 (71,5) indivíduos. 

Sob está ótica, observa-se que no Brasil, culturalmente, 

homens principalmente economicamente menos favorecidos 
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não costumam procurar atendimentos médicos ou 

odontológicos facultativo, consequentemente, acabam não 

sendo notificadas as possíveis lesões presentes neste grupo. 

(BRANTES et al., 2019) (SILVAet al., 2017).  

A literatura revela que a prótese total ainda é o 

tratamento reabilitador mais realizado, com maior incidência 

em idosos, especialmente aqueles com escassos recursos 

econômicos. Tal tratamento, caso não realizado de maneira 

ideal ou carecer de acompanhamento, tem a capacidade de 

gerar no ambiente bucal diversos tipos de lesões.  

As principais anomalias são estomatites associadas a 

prótese, queilite angular, hiperplasia fibrosa inflamatória e 

úlceras traumáticas, em que seu surgimento, além de estar 

associado a informação supracitada, também tem como 

fatores predisponentes a diminuição do pH da saliva, redução 

da dimensão vertical de oclusão (DVO) e reabsorção óssea 

dos maxilares (BRANTES et al., 2019).  

Neste estudo, a hiperplasia fibrosa inflamatória foi a 

mais frequente entre idosos, independente do gênero, 

representando 26 indivíduos, equivalente a 14,7% da amostra, 

corroborando com o estudo de Fonseca et al., (2019). No 

entanto, Brantes et al., (2019) mostra que a lesão mais comum 

encontrada foi a estomatite por prótese, presente na região de 

palato duro e crista alveolar residual, seguida da hiperplasia 

fibrosa inflamatória, enquanto que no estudo de Yadav et al., 

(2018) a leucoplasia configurou-se como a lesão mais 

predominante atingindo um número de 70 (15.0%) idosos. 

Segundo Neville et al (2016), ahiperplasia fibrosa 

inflamatória é uma hiperplasia de tecido conjuntivo fibroso, 

semelhante a um tumor, que se desenvolve em associação 

com as bordas de uma prótese total ou parcial mal adaptada. 
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Ocorre mais frequentemente em adultos e idosos, havendo 

uma pronunciada predileção pelo gênero feminino, o que 

confirma os resultados encontrados nessa pesquisa. A 

condição frequentemente pode estar relacionada a prótese 

removível mal adaptada, má higiene da prótese removível e ao 

uso da prótese removível por 24 horas por dia.Usualmente 

ocorre em palato duro abaixo da dentadura, sendo 

assintomática. A mucosa é eritematosa e possui superfície 

papilar. (NEVILLE et al, 2016).  

A literatura tem demonstrado a prevalência do gênero 

feminino nas lesões bucais associadas a presença de úlceras 

traumáticas, corroborando com nosso estudo, em que 8 (4,4%) 

dos idosos eram do gênero feminino e apenas 2 (1,1%) do 

masculino. Acredita-se que apesar do motivo dessa constância 

não estar bem elucidado, além dos fatores estéticos, há a 

possibilidade deste fato estar relacionado à deficiência 

hormonal durante a menopausa, onde o epitélio atrófico 

oferece pouca proteção contra irritantes deixando-o mais 

propenso à reação inflamatória em resposta a traumas 

crônicos (SAINTRAIN et al 2018). 

Dhanuthai et al. (2016), verificaram no que se refere a 

prevalência de lesões bucais que 69,8% apresentaram 

candidose, 69,3% lesões epiteliais potencialmente malignas 

(LEPMs), 20,7 % a hiperplasia fibrosa inflamatória, 

discordando deste estudo quanto a ordem de prevalência, já 

que a candidíase representou 7,2% dos nossos achados.Uma 

pesquisa com idosos verificou que 70% utilizavam próteses e 

dentre esses,observou-se um número acentuado de 

candidíase, periodontite severa e ainda, hiperplasia do 

palato.Essa incidência elevada está associada principalmente 

ao uso de peças mal adaptadas e a ausência de orientações 
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corretas por parte dos profissionais quanto a necessidade de 

higienização e manutenção dessas peças protéticas 

(ROSENDO et al, 2017). 

A candidose caracteriza-se pela infecção do fungo de 

levedura Candida albicans, que na maioria dos indivíduos, a 

acontece uma relação de mutualismo, assim, vivendo em 

harmonia e competindo com outros microrganismos da região 

bucal. Fatores como imunidade do hospedeiro, o ambiente em 

que está inserida e o tipo de cepa são decisivos para sua 

proliferação, ou seja, quando o indivíduo esta imunodeprimido 

ou há um desequilíbrio microbiano oral, este fungo tende a 

desenvolver-se de maneira exacerbada, causando a infecção. 

Pacientes que possuem próteses totais geralmente são 

acometidos, principalmente aqueles que relatam não retirar a 

prótese para dormir e higienização periódica. (NEVILLE et al, 

2016) 

Por outro lado, a SAB/ABS e as lesões brancas 

ocuparam a sua maior média de ocorrência apresentando 17 

(9,7%) cada e posteriormente, a candidíase e os carcinomas, 

ficando com a prevalência de 13 (7,2%) acometimentos e as 

displasias com 11 (6,1%) idosos. Percebe-se que se tratam em 

sua maioria de consequências de processos patológicos 

acumulados durante toda a vida do indivíduo, isto é, de práticas 

deficientes de higiene bucal, de ausência de orientação, do 

próprio negligenciamento desses pacientes no que se refere 

aos cuidados bucais, além das iatrogenias profissionais e das 

condições socioeconômicas que os impossibilitaram do acesso 

aos serviços de assistência odontológica (RIBERIO, 2019; 

SANTOS, 2019). 

A Síndrome do Ardor Bucal é de origem idiopática e 

apresenta-se como uma dor intra-oral, com aspecto de 
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queimação espontânea mal localizada, tendo como principais 

sítios a língua, lábios, palato, gengiva ou até mesmo toda a 

cavidade bucal. A sintomatologia é geralmente presente de 

ambos os lados, podendo ser incessante ou intermitente e 

muitas vezes encontra-se outros achados como disgeusia, 

xerostomia, alodinia e as vezes, parestesia associada.  

Por outro lado, pode ser de origem primária, ou seja, 

sem causa aparente, podendo ser também secundária, tendo 

diversos fatores etiológicos associados, envolvendo desde a 

cavidade oral até doenças sistêmicas subjacentes, o que 

muitas vezes acaba dificultando seu correto diagnostico. 

Quanto ao seu subtipo secundário, como supracitado há 

envolvimento com outras doenças como infecções, tumores, 

estomatite aftosa, sintomatologia com envolvimento protético. 

Podendo ter como fatores predisponentes também, questões 

hormonais, como a menopausa, mulheres idosas geralmente 

são as que mais relatam tal patologia. Estudos evidenciam que 

o subtipo primário tem prevalência de 7 mulheres para 1 

homem, revelando sobre o comportamento da doença. 

Importante ressaltar também que a SAB é incomum em 

pacientes jovens (FAZEL, et al., 2017). 

As lesões ocasionadas por agentes físicos e as 

decorrentes de neoplasias e/ou potencialmente malignas 

revelaram uma ocorrência maior durantes as queixas ou 

encaminhamento desses pacientes. Entre as classificadas no 

segundo grupo podemos citar as leucoplasias, que segundo a 

Organização Mundial de Saúde (OMS) é definida como uma 

placa branca ou mancha que não pode ser caraterizada clínica 

ou patologicamente como outra doença. O câncer de boca 

ocupa o 3° lugar em ocorrência dentre os cânceres humanos 
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e, o mais frequente, é o carcinoma espinocelular (CASTRO, 

2002). 

O câncer de boca é a 11º neoplasia maligna encontrada 

mais comumente entre os homens e a 16º entre as mulheres, 

sendo o carcinoma epidermóide o mais observado dentre elas, 

acometendo aproximadamente 90% dos casos. Com o 

aumento da idade, os indivíduos tornam-se mais susceptíveis 

a desenvolverem estas lesões, principalmente os do sexo 

masculino. O câncer oral caracteriza-se por apresentar uma 

origem multifatorial, além de estar fortemente associado ao 

consumo excessivo e prolongado de tabaco e álcool. Quando 

associado a outros fatores, como por exemplo a presença de 

úlceras traumáticas recorrentes em virtude da péssima 

adaptação de próteses, este pode se tornar um fator 

predisponente inicial para a displasia celular e gradual 

transformação maligna.  

O carcinoma bucal acomete com maior frequência 

pacientes do sexo masculino de meia idade (40-50 anos) 

(NEVILLE et al, 2016). No presente estudo, mostrou que 100% 

dos pacientes acometidos com neoplasias malignas, dentre 

eles a mais comum carcinoma, apresentaram o hábito de fumo 

e/ou uso do álcool. As lesões pré-malignas e malignas da 

cavidade oral são de especial interesse na população idosa, 

uma vez que a sua taxa de incidência é superior à verificada 

em indivíduos jovens, aumentando com a idade (FONSECA, et 

al., 2019). 

Em discordânciacom os estudos de Fonseca et al, 

(2019), Dhanuthai et al, (2016) e Silva et al., (2017), a pesquisa 

atual obteve um maior número de casos entre as mulheres, 

evidenciando com isso, o aspecto cultural presente na 
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população em estudo, em que o gênero masculino tende a 

procurar menos atendimentos clínicos relativos à sua saúde. 

A alta predominância dessas lesões 

reacionais/inflamatórias em idosos reforça a necessidade de 

orientações, uma vez que esses pacientes apresentam uma 

série de características bucais e sistêmicas peculiares, a citar 

o rebordo alveolar reduzido, mucosa menos resiliente, tecido 

muscular em degeneração, exigindo assimcuidados e 

orientações essenciais para a adaptação correta de suas 

próteses aos tecidos orais. 

 

CONCLUSÃO 

 

As lesões nas mucosas pertinentes aos idosos da 

pesquisa investigada apontaram uma incidência elevada, o 

que se torna bastante preocupante, sobressaindo e 

assinalando para a necessidade das discussões que revelam 

a associação entre as lesões nas mucosas bucais e o uso de 

próteses mal adaptadas.  

É importante ressaltar que as lesões de caráter 

inflamatório/reacional foram as mais prevalentes nesta 

população, destacando em maior número, a hiperplasia fibrosa 

inflamatória. Por consequência, isso mostra a necessidade do 

cirurgião dentista na atenção especial voltada para essa 

população, principalmente aqueles portadores de próteses 

totais. Deve conter no planejamento do especialista em 

reabilitação oral, consultas programadas de rotina, para avaliar 

não apenas a adaptação da peça reabilitadora, mas também 

avaliar clinicamenteos parâmetros relacionados a sua 

condição de higiene bucal, além das orientações e supervisões 

relativas aos cuidados de higienização, propiciando assim, um 
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suporte necessário para prevenção e tratamento de patologias. 

Ações e capacitações voltadas aos profissionais que atuam em 

serviços e programas de atenção aos idosos também devem 

ser estimuladas. 
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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 
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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, 
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 
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de carência e afetividade, ganham proporções gigantescas 

dentro deste cenário. Em decorrência desse processo, o estado 

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 
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bucal favorece o surgimento de danos relacionados ao biofilme 

bucal, podendo prejudicar o prognóstico do paciente, 

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). 
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Sendo assim, conhecer os principais agravos bucais aos 

quais os pacientes hospitalizados estão sujeitos, bem como os 

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 
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bucal, sendo os participantes voluntários e abordados no leito 

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 
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dentárias e cárie dentária e a terceira, foi a avaliação da 

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 
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14,5% (n = 8) dos pacientes relataram morar na zona rural. 

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 
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10 dias, 27,3% entre 10 e 20 dias e os outros 21,8% há mais de 

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%).  



CONDIÇÃO DE SAÚDE BUCAL DE PACIENTES INTERNADOS NO HOSPITAL 

UNIVERSITÁRIO ONOFRE LOPES EM NATAL/RN 

1101 
 

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. 

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).  
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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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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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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). 

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. 
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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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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 

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; 
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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. 

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, 
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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 

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 
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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 

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, 
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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 

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). 
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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 
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e exclusão. 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. 
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 
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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 

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 
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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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Flow-chart do desenho do estudo 
Fonte: Própria (MARTINS et al. 2019)  

 

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 
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enfermagem quanto pelo cirurgião-dentista. Este último é o 

profissional treinado para identificar problemas bucais 

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).  
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Sobre as infecções, temos as infecções relacionadas à 

assistência a saúde (IRAS), 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 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-
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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. 

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 
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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 

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. 
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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. 

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 
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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. 

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. 
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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 

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). 
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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. 

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.  
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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 

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 



RELAÇÃO  ENTRE PNEUMONIA ASSOCIADA À VENTILAÇÃO MÊCANICA E 

CUIDADOS BUCAIS: REVISÃO DE LITERATURA 

 

1126 
 

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). 

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. 
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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 

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 
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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 

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.  
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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, 

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: 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 
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advindos da Universidade Estadual da Paraíba (41,1%). As 
especialidades mais prevalentes foram Prótese e Oclusão 
(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 
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respeitadas na comunidade científica internacional e 

demostram um aumento expressivo na sua produção nos 

últimos anos (SCARIOT et al., 2011).  

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.  
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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 

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. 
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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. 

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 
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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).  

 

 
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. 
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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).   

 

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 

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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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) 

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%). 
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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 

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) 
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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 

 

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.  

Das pesquisas, as do tipo observacional analítica foram 

as mais frequentes, conferindo 78 (59,1%) trabalhos. 42 
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(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 

dos tipos de pesquisas publicadas por anos, nesse intervalo de 

tempo. 
 

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 

 

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. 
 

 

 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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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. 

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. 
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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) 

 

Fonte: Dados da pesquisa 
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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. 

Quanto às especialidades odontológicas mais 

prevalentes em levantamentos bibliográficos, Bervian et al. 
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(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 

(2018) é o caso, por exemplo, das pesquisas que visam reduzir 
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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 

 

O congresso 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 
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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 
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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 

Hipomineralização Molar Incisivo (HMI) (FARIAS et al., 2018; 

VASCONCELOS; ZAGALLO, 2019). 
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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, 



HIPOMINERALIZAÇÃO MOLAR-INCISIVO E SUAS REPERCUSSÕES 

CLÍNICAS: REVISÃO DE LITERATURA 

1154 
 

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 

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 
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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 
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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 

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 
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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, 

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 
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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). 

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).  
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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 

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 
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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 

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 
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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 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 
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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. 

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 
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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 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 
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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 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 
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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, 

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.  
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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. 

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: A cirurgia guiada em Odontologia, mais 
especificamente na Implantodontia, vem sendo recomendada 
cada vez mais, pois consegue-se diminuir o tempo cirúrgico, a 
agressão aos tecidos e ainda ter uma menor contaminação das 
áreas cirúrgicas adjacentes, possibilitando uma cicatrização 
mais rápida para o paciente. Objetivo: Realizar uma revisão 
sistemática de literatura sobre cirurgia virtual guiada e 
planejamento reverso. Materiais e método: A presente pesquisa 
caracteriza-se como uma revisão sistemática da literatura, com 
uma estratégia de busca através de pesquisas eletrônicas na 
base de dados BVS (Biblioteca Virtual em Saúde) sobre cirurgia 
guiada e planejamento reverso, utilizando os seguintes filtros de 
seleção: texto completo, bases de dados internacionais 
(MEDLINE e LILACS), idioma inglês, ensaios clínicos 
realizados em humanos, ano de publicação do artigo entre 2015 
e 2019 e artigos comparando a eficiência de métodos de 
tratamento realizado em consultório. Resultados: Foram 
encontrados 267 artigos inicialmente, e após seleção pelos 
critérios de inclusão, totalizou 8, os quais foram selecionados 
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para a discussão. Os artigos avaliados debatem sobre 
procedimentos que utilizaram o planejamento reverso e cirurgia 
guiada na instalação de implantes dentários, suas vantagens e 
limitações observadas. Conclusão: Nota-se claramente que, na 
maioria dos estudos analisados, os atendimentos foram de 
curto tempo clínico e menor quantidade de trauma causado ao 
paciente durante a realização cirúrgica, comparado ao 
planejamento e cirurgia de implante tradicionais. 
Palavras-chave: Cirurgia Guiada. Implantodontia. 

Planejamento Reverso. 

 

INTRODUÇÃO 

 

 A descoberta dos implantes dentários ocorreu em 1965, 

quando o professor Per-Ingvar Brånemark, à frente de um grupo 

de pesquisadores da Universidade de Gotemburgo (Suécia), 

iniciou os estudos que culminaram com a descoberta da 

osseointegração. Na época, Brånemark estava interessado por 

pesquisas e protocolos de procedimentos cirúrgicos que 

resolvessem deficiências físico-funcionais de seres humanos.  

No período medieval, a Implantodontia esteve limitada aos 

transplantes, e os dentes eram tirados de um indivíduo e 

colocados em outro, sem qualquer discussão sobre  os riscos 

de contaminação. Nessa época, Magglilio utilizou um implante 

em ouro logo após a extração, colocando a prótese logo após a 

cicatrização tecidual, e Berry elaborou teorias de 

biocompatibilidade e estabilidade do implante. 

Em outro cenário, a tecnologia acompanhava a 

humanidade nos meados do século XIX, visando à quantidade 

e qualidade dos produtos. Ao longo do tempo, a evolução 

técnico-científica foi tomando espaço, surgindo os 
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computadores, instrumentos inteligentes, que se tornaram 

aliados também no campo odontológico. 

Na Implantodontia, especificamente, a busca incessante 

dos profissionais por cirurgias mais rápidas, precisas e com 

melhores pós-operatórios levou ao desenvolvimento de 

inúmeros softwares e hardwares (equipamentos e 

instrumentos) para a realização de cirurgias guiadas por 

computador, as chamadas “cirurgias virtuais” (MACEDO et al., 

2018). Nos últimos anos, a Odontologia vem sofrendo diversas 

modificações em suas formas de prevenção e tratamento, 

dentre elas a inclusão do meio digital como forma de auxílio em 

várias especialidades. Esses artifícios modernos auxiliam o 

profissional e o paciente de diversas maneiras: o profissional 

consegue ter mais previsibilidade do caso, maior precisão de 

execução e de prognóstico; e o paciente consegue, por vezes, 

uma visualização virtual do caso finalizado (NUSS et al., 2016.) 

        Nesse sentido, as técnicas de instalação de implantes 

dentários vêm se aperfeiçoando ao decorrer dos anos devido 

às diversas pesquisas desenvolvidas nessa área, mas ainda 

necessitam de melhorias em vários aspectos. Embora a 

osseointegração dos implantes dentários seja uma 

consequência de sua instalação cirúrgica, limitações 

anatômicas têm incentivado cirurgiões e pesquisadores a 

desenvolver técnicas que melhorem o pós-operatório e o 

posicionamento dos implantes. Dentre essas melhorias, o 

planejamento e a execução de cirurgias guiadas (MARTELLI et 

al., 2016). 

Além da segurança no procedimento e na previsibilidade 

do caso, a cirurgia guiada sem retalho é uma técnica pouco 

invasiva, sendo o guia posicionado diretamente na mucosa, e 
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somente o tecido por onde passam os implantes é removido. 

Dessa forma, sintomas pós-operatórios, como dor, edema e 

inflamação são reduzidos, fazendo com que o paciente tenha 

um pós-operatório mais confortável (NUSS et al., 2016). 

Nessa perspectiva, o planejamento virtual surgiu como 

uma opção tecnológica que auxilia, através do computador, 

várias situações na odontologia. Ele provém de exames 

imaginológicos - como a tomografia computadorizada e a 

ressonância magnética - ou advém de ferramentas como o 

scanner de superfície. Nestes, são realizados processos que 

incluem a reconstrução 3D e a manipulação da região 

anatômica de interesse, de modo a gerar um artefato 

computadorizado, ressaltando a importância do planejamento 

virtual na realização da cirurgia guiada (REYES et al., 2019).  

Nesse contexto, para a execução dos modelos físicos são 

necessárias duas fases: a virtual (modelagem e simulação), 

com a criação de um modelo computacional, e o processo 

físico, no qual se realiza a fabricação do modelo ou biomodelo. 

Essa técnica da cirurgia guiada é uma contribuição significativa 

para o sucesso dos implantes, próteses e diminuição das 

complicações pós-operatórias, conferindo ao paciente menor 

morbidade, assim como maior conforto no tocante ao edema e 

sintomatologia dolorosa (MACEDO et al., 2018). 

Diante disso, o presente trabalho objetivou a elaboração 

de uma revisão sistemática da literatura, descrevendo os 

benefícios, as vantagens e as desvantagens do planejamento 

virtual e da cirurgia guiada em Implantodontia. 

 

MATERIAIS E MÉTODO 
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A presente pesquisa científica caracteriza-se como uma 

revisão sistemática da literatura. Foram conduzidas pesquisas 

eletrônicas na base de dados BVS (Biblioteca Virtual em Saúde) 

em 09 de outubro de 2019, limitada a revisões e artigos 

publicados no período de 2015 a 2019. Relatos de casos 

clínicos e artigos de revisão sistemática na língua inglesa foram 

incluídos, assim como artigos e estudos em língua não inglesa 

enfocando outro tipo de reabilitação oral foram excluídos. A 

estratégia de busca foi realizada pela busca manual nas bases 

de dados MEDLINE e LILACS, filtradas na Biblioteca Virtual em 

Saúde (BVS), com a utilização das palavras-chave “Cirurgia 

Guiada”, “Implantodontia” e “Planejamento Reverso”. A revisão 

foi estruturada com as seguintes abordagens: definição, 

histórico, prevalência dos casos, e aspectos relacionados às 

suas vantagens e desvantagens. 

A metodologia de seleção dos artigos foi conduzida por 

dois revisores em duas etapas. Na primeira, os estudos foram 

selecionados de acordo com os seguintes filtros de seleção: 

artigos em texto completo, relatos de caso clínico ou revisão 

sistemática, base de dados internacionais (MEDLINE e 

LILACS), idioma em inglês, ensaios clínicos realizados em 

humanos, ano de publicação do artigo de 2015 a 2019 e artigos 

comparando a eficiência de métodos de tratamentos realizados 

em consultório (Figura 1). 

Apenas os artigos que cumpriram totalmente os critérios 

de inclusão foram selecionados para a segunda etapa, que 

consistiu em uma análise dos artigos pré-selecionados de 

acordo com os critérios de exclusão: estudos conduzidos em 

animais, artigos com títulos que não tinham uma boa 



CIRURGIA GUIADA E PLANEJAMENTO REVERSO NA IMPLANTODONTIA: 
REVISÃO SISTEMÁTICA DA LITERATURA 

1176 
 

semelhança com a temática pesquisada e estudos que não 

apresentaram a conclusão de um caso clínico. 

Dos artigos que foram encontrados com estes filtros, 17 

foram dispensados por critérios de exclusão e 8 foram 

escolhidos para estudo aprofundado, pois estavam 

devidamente seguindo os critérios de inclusão. 

Foram escolhidos de cada estudo, dados para serem 

avaliados por dois revisores, de acordo com os critérios 

mencionados anteriormente: autor/estudo/ano, eficácia do 

tratamento e resultados/conclusões. Foram selecionados 

também, desses estudos, dados para serem avaliados por dois 

revisores, de acordo com: idade e sexo dos pacientes, exames 

complementares usados durante o tratamento, avaliação das 

vantagens e desvantagens para o cirurgião-dentista em realizar 

esse tipo de cirurgia, precisão cirúrgica e segurança do 

planejamento digital, verificação do custo benefício e união da 

opinião dos pacientes em relação ao trans-operatório e pós-

operatório. Além disso, as variáveis utilizadas nos estudos que 

indicaram que a cirurgia teve sucesso foram: limiar de dor do 

paciente, sucesso na instalação, reabilitação do paciente, 

precisão da cirurgia e pós-operatório. 
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Figura 1. Diagrama de fluxo da pesquisa bibliográfica e 

processo de seleção. Natal/RN, 2019. 

 

 
Fonte: Autor, 2019 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Foi realizada a pesquisa eletrônica na Biblioteca Virtual de 

Saúde (BVS), com os descritores (“Guided Surgery”), 

(“Implants”) e (“Virtual Planning”), usando o operador boleano 

“AND”, que resultou no geral em 267 estudos. Foram 

selecionados para análise e estudo, todos aqueles artigos que 

cumpriam exatamente os critérios de inclusão já citados. 
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Os artigos selecionados abordaram casos clínicos sobre 

o planejamento reverso na Implantodontia e a cirurgia virtual 

guiada, ressaltando as vantagens e desvantagens do 

tratamento. Entre os 8 artigos, 5 foram atribuídos a escolha do 

tratamento com carga imediata, 1 falou sobre o procedimento 

realizado em maxila edêntula, 1 artigo retratou a reabilitação de 

desdentado total e um outro artigo abordou as aplicações de 

impressão 3D em cirurgia. 

Todos os 8 estudos foram incluídos nesta revisão (Tabela 

1). As intervenções comparativas foram diversas, incluindo 

tempo de atendimento clínico, conforto do paciente, custo 

benefício, pós-operatório, precisão do guia cirúrgico e 

planejamento virtual. 

Os estudos selecionados para análise e discussão neste 

trabalho, confirmaram a eficácia do planejamento virtual e 

cirurgia guiada em Implantodontia, bem como os seus variados 

benefícios, tanto para o paciente, quanto para o Cirurgião-

Dentista. Diante dos resultados da pesquisa, foi visto que todos 

os artigos tiveram sucesso com o planejamento digital para 

realização de cirurgia guiada em Implantodontia. Dentre eles, 

poucos estudos foram complexos e demorados, pois havia 

pacientes que necessitavam realizar enxerto ósseo e tecidual 

para a finalização do tratamento, mas na maioria deles o ato 

cirúrgico foi bastante tranquilo e sem complexidade. O nível de 

avaliação do paciente com o tratamento foi de sucesso em 

todos os artigos, assim como todos eles utilizaram a Tomografia 

Computadorizada como auxílio. 
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Tabela 1. Detalhes dos artigos selecionados 

Autor, ano e 
estudo 

Agente de tratamento Nº de 
pacient

es 

Eficácia do 
tratamento 

Barros et al. 
 

Definitive 
Presurgical 
CAD/CAM  - 

Guided Implant – 
Supported Crown 

in na esthetic 
area 

 
(2015) 

Coroa unitária fixada 
por implante, 

relacionada ao 
planejamento digital, 

impressão diagnóstica 
digital, e cirurgia de 
implante guiada por 

computador. 

 
01 
 
 
 

As vantagens 
do fluxo de 

trabalho 
apresentado 

foram a 
redução do 

tempo e custo 
de tratamento. 

Foram 
observadas 

algumas 
limitações, 

como o 
software CAD, 
que pode não 
permitir uma 
depuração de 
diagnóstico 

virtual 
altamente 

personalizada. 
E o 

enceramento 
de diagnóstico 

virtual 
concluído não 

pode ser 
transferido 

para o paciente 
para uma 

inserção de 
teste, podendo 

influenciar 
negativamente 
na estética do 
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resultado final 
da prótese. 

Gulinelli et al. 
 

Accuracy of 
computer-guided 

surgery 
 

(2016) 

Implantes carregados 
imediatamente, 

inseridos em uma 
maxila desdentada 

usando planejamento 
virtual e cirurgia sem 

retalho 

 
01 

O presente 
estudo 

demonstra a 
instalação bem 

sucedida de 
implantes de 

carga imediata, 
sob 

planejamento 
virtual. O 

acompanhame
nto foi de 7 

anos. 

Ramos et al. 
 

Cirurgia guiada 
para o tratamento 
reabilitador com 

próteses 
implantossuporta

das: uso do 
sistema KEA-

TECH. 
 

(2016) 
 
 

Utilização do sistema 
Pross Guide/KEA-

TECH 
no planejamento e 

confecção 
de guia tomográfico/cir

úrgico, para a 
colocação de implantes 

com carga imediata 

 
01 

Foi permitida 
uma fiel 

reprodutibilidad
e do 

posicionament
o dos 

implantes, 
somada à 

maior 
facilidade de 
execução, 

aumentando a 
possibilidade 
de sucesso 

clínico 
na reabilitação 
e na satisfação 

do paciente. 
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Martelli et al. 

 

Advantages and 

disadvantages of 

3-dimensional 

printing 

in surgery: 

A systematic 

review. 

 

(2016) 

 

Revisão sistemática de 

artigos sobre 

aplicações de 

impressão 3D 

em cirurgia. 

 

158 

O custo 

adicional e o 

tempo 

necessário 

para produzir 

dispositivos 

pela atual 

tecnologia 3D 

ainda limitam 

seu uso 

generalizado 

em hospitais. O 

desenvolvimen

to de diretrizes 

para melhorar 

o relato de 

experiência 

com impressão 

3D 

em cirurgia é 

altamente 

desejável. 

 

Nuss et al. 
 

Degree of 
reliability in the 
reproduction of 

Implantes em maxila 
edêntula. 

 
01 
 

Planejamento 
dos implantes 

com maior 
previsibilidade, 
refinadamente 

preciso, de  

http://pesquisa.bvsalud.org/portal/resource/pt/mdl-25258257
http://pesquisa.bvsalud.org/portal/resource/pt/mdl-25258257
http://pesquisa.bvsalud.org/portal/resource/pt/mdl-25258257
http://pesquisa.bvsalud.org/portal/resource/pt/mdl-25258257
http://pesquisa.bvsalud.org/portal/resource/pt/mdl-25258257
http://pesquisa.bvsalud.org/portal/resource/pt/mdl-25258257
http://pesquisa.bvsalud.org/portal/resource/pt/mdl-25258257
http://pesquisa.bvsalud.org/portal/resource/pt/mdl-25258257
http://pesquisa.bvsalud.org/portal/resource/pt/mdl-24957930
http://pesquisa.bvsalud.org/portal/resource/pt/mdl-24957930
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virtual planning 
for final 

placement of 
implants through 
guided surgery: 

case report 
 

(2016) 

modo que há 
redução 

substancial do 
tempo e do 

trauma 
cirúrgico  

convencionalm
ente  

dispendido,  
como também 

maior  
satisfação  por  

parte  do  
paciente  pela  

menor  
morbidade 
envolvida. 

 

Lacerda et al. 
 

Cirurgia Guiada 
Com e sem 

retalho em um 
mesmo Paciente 

 
 

(2018) 
 
 

Emprego da técnica da 
cirurgia guiada sem 

rebatimento de retalho. 

 
01 

A cirurgia 
guiada sem 

retalho, 
associada a 

um 
planejamento 

computadoriza
do, realizada 
por meio de 

guia cirúrgico 
prototipado, 

representa um 
dos grandes 
avanços na 

Implantodontia 
moderna, no 
sentido de 
melhorar a 

previsibilidade 
estético-

funcional na 
colocação de 

implantes, 



CIRURGIA GUIADA E PLANEJAMENTO REVERSO NA IMPLANTODONTIA: 
REVISÃO SISTEMÁTICA DA LITERATURA 

1183 
 

proporcionand
o grande 

precisão no 
tratamento. 

Macedo et al. 
 

Computer- guided 
implant surgery: 

clinical case 
report 

 
(2018) 

Foi realizado 
confecção de próteses 
totais superior e inferior 

 
 
 

 
01 

A cirurgia 
virtual guiada 

apresenta uma 
alta precisão 

no 
posicionament

o 
tridimensional 
dos implantes, 

pois esta é 
orientada pelo 
posicionament
o virtual das 
estruturas 

anatômicas a 
serem 

reabilitadas. 
Dessa forma, 
consegue-se 
um resultado 
muito próximo 
do planejado, 

já que o 
próprio guia 
evita erros 

inerentes ao 
operador 

Reyes et al. 
 

Predictability in 
immediate 

implant 
placement of 

morse taper by 
digital planning 
and immediate 

Instalação de implantes 
em alvéolos pós-

extração e instalação 
de um dente provisório 

imediato em regiões 
estéticas 

 
01 

A instalação 
imediata de 

implantes com 
interface 

cônica tipo 
cone Morse, 

com auxílio do 
planejamento 

digital e 

http://pesquisa.bvsalud.org/brasil/resource/pt/mdl-22385689
http://pesquisa.bvsalud.org/brasil/resource/pt/mdl-22385689
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provisionalization:
case report 

 
(2019) 

provisionalizaç
ão imediata 
mostrou ser 
um protocolo 
exitoso para o 
tratamento de 
dentes com 
indicação de 
extração em 
área estética, 
sendo capaz 

de minimizar a 
remodelação 

óssea e 
tecidual. Além 
da escolha de 

cerâmicas 
odontológicas 

com 
propriedades 

óticas 
elevadas, 

como 
opalescência, 

fluorescência e 
translucidez. 

Fonte:  Pesquisa bibliográfica nas bases eletrônicas. 

 

O presente estudo consistiu na leitura e análise de 

pesquisas e estudos relacionados à abordagem da cirurgia 

guiada e do planejamento reverso em Implantodontia, 

revelando um baixo número de estudos na literatura abordando 

o tema de forma específica. 

       De acordo com a literatura avaliada, foi observado que o 

desenvolvimento de softwares específicos para a odontologia 

possibilita uma análise mais detalhada das estruturas, sendo 
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uma importante ferramenta no estabelecimento do diagnóstico 

e planejamento (MACEDO et al., 2018). 

         As informações obtidas nas reconstruções tridimensionais 

permitem a simulação da instalação dos implantes em um 

ambiente virtual em 3D, com a vantagem de um planejamento 

cirúrgico em uma situação fidedigna, possibilitando a 

previsibilidade de técnicas e dificuldades que possam ser 

encontradas durante a intervenção, reduzindo o tempo cirúrgico 

e a possibilidade de erros, permitindo assim a redução global 

do custo da reabilitação (NUSS et al., 2016). 

        Uma vez que o software permite o planejamento da 

posição ideal dos implantes e o guia transmite este 

posicionamento com exatidão para o paciente, cirurgias com 

pequenos retalhos e mínimo trauma são possíveis, reduzindo a 

dor e o edema pós-operatório, aumentando o conforto pós-

operatório do paciente (LACERDA et al., 2018).  

        Em contraste com o planejamento convencional, Nuss et 

al. (2016) afirmam que não foram necessárias etapas de 

laboratório durante o planejamento virtual, e a manufatura 

intensiva dos guias de perfuração pôde ser evitada e substituída 

por uma impressão tridimensional que provou ser exata e 

obteve excelentes resultados. Dessa forma, os estudos dessa 

revisão demonstraram que o tratamento com implante guiado 

por computador permite que os implantes e restaurações 

associadas sejam posicionados com precisão durante o mesmo 

procedimento, diretamente através da gengiva, com 

complicações pós-operatórias e tempo cirúrgico reduzidos 

(RAMOS et al., 2016), corroborando também com o estudo de 

Martelli et al. (2016). 
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        Gulinelli et al. (2016) apresentaram concordância com 

Barros et al. (2015) ao relatarem que o procedimento realizado 

com a técnica da cirurgia guiada associada ao planejamento 

virtual conquistou excelentes resultados. 

      Nessa perspectiva, a cirurgia guiada virtual também permite 

um maior conhecimento da anatomia local, melhorando a 

técnica cirúrgica, que quando somada ao desenho do implante, 

promove uma estabilidade primária adequada, possibilitando a 

aplicação de uma carga imediata (REYES et al., 2019). 

       Os estudos de Nuss, et al. (2016) e Macedo, et al. (2018) 

corroboram ao afirmarem que os guias cirúrgicos, fabricados 

com o auxílio do computador em conjunto com a tomografia 

computadorizada do tipo feixe cônico, facilitou o planejamento 

do tratamento utilizando os implantes dentários e a sua técnica 

cirúrgica, permitindo uma instalação precisa e previsível, 

possibilitando controlar a sua posição, desvio angular e 

profundidade. 

        Segundo Barros et al. (2015), as vantagens apresentadas 

foram a redução do tempo e o custo de tratamento. Porém, 

foram observadas algumas limitações, como o software CAD, 

que pode não permitir uma depuração de diagnóstico virtual 

altamente personalizada, e o enceramento de diagnóstico 

virtual concluído, que não pôde ser transferido para o paciente 

para uma inserção de teste, podendo influenciar negativamente 

na estética do resultado final da prótese. 

        Reyes et al. (2019) não apresentaram concordância com 

Macedo et al. (2018), em relação à longevidade das próteses; 

onde respectivamente, no primeiro estudo, após três anos de 

funcionamento, as próteses apresentaram desgastes, 

provavelmente devido a propriocepção e à baixa resistência da 
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resina acrílica, e no segundo estudo, após a mesma duração de 

acompanhamento, de três anos de carga protética, não foram 

encontrados nenhum tipo de complicação ou alteração da 

qualidade da prótese. 

       A literatura científica traz que a cirurgia guiada virtual 

proporciona a realização de uma cirurgia com menor trauma e 

maior previsibilidade do procedimento, reduzindo a 

possibilidade de erros.  A técnica contribui para uma ancoragem 

favorável, possibilitando a realização da carga imediata, 

devolvendo ao paciente, em apenas uma única sessão, função 

e estética, relacionando com os trabalhos de Macedo et al. 

(2018) e Barros et al. (2015), os quais realizaram estudos 

clínicos em seus pacientes e obtiveram resultados positivos. 

A cirurgia guiada é uma realidade dentro da implantodontia 

contemporânea, no entanto, ainda necessita de mais estudos a 

longo prazo (GULINELLI et al., 2016).  

Assim, a carga imediata pareceu ser capaz de trazer de 

volta mais cedo a capacidade mastigatória e função estética 

para o paciente, devendo ser deve ser escolhido esse protocolo 

de carga quando possível de ser realizado. No entanto, estudos 

que utilizem instrumentos padronizados, uma amostra 

adequada e um tempo de acompanhamento satisfatório para a 

avaliação da técnica da carga imediata aliada ao planejamento 

virtual ainda são necessários para uma melhor compreensão 

dos seus resultados nos implantes dentários. 

Sendo assim, é imprescindível que os trabalhos futuros 

realizem ensaios clínicos controlados para a avaliação desses 

critérios clínicos. Atualmente a odontologia caminha para o 

fluxo digital, trazendo benefícios tanto para o profissional como 

para os pacientes que fazem uso dessa tecnologia. 
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CONCLUSÕES  

 

De acordo com o presente estudo de revisão sistemática, 

concluiu-se que o sucesso da cirurgia guiada para reabilitação 

de desdentados completos e parcial foi de grande somatória 

para os avanços tecnológicos nesta área. Em geral, os estudos 

demonstraram alta previsibilidade para reabilitação de 

mandíbula ou maxila, alto índice de precisão e confiança 

durante o procedimento cirúrgico e colocação do implante.  

Nota-se claramente que na maioria dos estudos 

analisados, os atendimentos foram de curto tempo clinico e 

menor quantidade de trauma causado ao paciente durante a 

realização cirúrgica, se comparado ao planejamento e cirurgia 

de implante tradicional. 
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RESUMO: As fissuras labiopalatinas representam a patologia 
congênita de face mais comum, que durante o período 
embrionário acomete os processos faciais e palatinos. 
Insurgem isoladamente ou associadas a outras malformações 
complexas decorrentes da deficiência ou da falta de fusão entre 
os processos das regiões frontonasal, maxilares e 
mandibulares. O objetivo desta pesquisa é estudar as fissuras 
labiopalatinas apresentando o processo embrionário do 
desenvolvimento da face/palato; discutir os aspectos etiológicos 
e epidemiológicos ressaltando a classificação e o tratamento 
dos fissurados a fim de compreender o processo de formação 
das fissuras labiopalatinas. Para isso, foi realizada uma revisão 
de literatura sobre fissuras labiopalatinas. Realizou-se uma 
investigação detalhada de artigos científicos (Scielo; PubMed;) 
sobre o problema em estudo, mediante uma abordagem 

mailto:enoquefa@hotmail.com
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qualitativa. Pretende-se colaborar com o debate em saúde 
bucal, sem pretensão de esgotar a problemática abordada, mas 
contribuir com as pesquisas cientificas sobre fissuras orofaciais. 
O estudo fornece instrumentos para que os gestores de saúde 
pública e cirurgiões dentistas estabeleçam protocolos de 
prevenção e tratamento interdisciplinar para os fissurados.   
Palavras-chave: Fissuras orofaciais. Cirurgião-dentista. 
Equipe multidisciplinar. 
 
 

1 INTRODUÇÃO 

 

As fissuras labiopalatinas são malformações 

congênitas faciais, que alteram as estruturas funcionais da boca 

e da face, ocasionada durante a formação e desenvolvimento 

do feto no período embrionário (que vai da 3° a 8° semana de 

vida intra-uterina) e início do período fetal (que vai da 8° a 12° 

semana de vida intra-uterina) por deficiência ou por falta de 

fusão entre os processos faciais e processos palatinos 

primários e secundários (ROSA & SERRA, 2011; FREITAS, 

2015; DAVI et al, 2015; DARREN & JOSEPH, 2014; 

ALEXANDRE & JEFFREY, 2014) 

Ressalta-se que o número de fissurados muda de 

acordo com o grupo étnico, região geográfica, história familiar 

de fissuras, classificação socioeconômicas, hábito materno de 

fumar até o terceiro mês de gestação e faixas etárias materna 

e paterna. Estudos epidemiológicos mostram que as fissuras 

lábio palatais constituem as anomalias crânio faciais mais 

prevalentes no Brasil, acomete 1 para cada 650 nascidos vivos. 

A menor ocorrência das fissuras é constatada na raça negra, e 

a maior, na raça amarela. O tipo de fissura mais comum é a 
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completa de lábio e palato unilateral do lado esquerdo e o 

gênero mais afetado é o masculino, já no gênero feminino, a 

fissura mais prevalente é a do palato (GABI et al, 2011; 

AQUINO et al, 2011; ACUNA-GONZALES et al, 2011). 

As fissuras podem comprometer severamente a fala, 

o posicionamento dentário, a alimentação e a estética, com 

implicações psicológicas aos indivíduos acometidos por ela. 

Desse modo, o tratamento dos fissurados é importante, o não 

tratamento pode acarretar sequelas graves, a saber, perca da 

audição, problemas de fala, déficit nutricional, além de sofrer o 

preconceito social (KUHN et al., 2012; COSTA, 2013). 

A equipe multidisciplinar tem papel fundamental na 

reabilitação do paciente com fissura lábio palatina, em vista da 

sua total recuperação, sendo que quanto mais cedo a 

intervenção, melhor. Neste sentido, dependendo do tipo de 

fissura, o tratamento é longo, vai desde o nascimento até, em 

alguns casos, a idade adulta, necessitando passar por diversas 

cirurgias corretivas, estéticas e funcionais em vista do 

reposicionamento muscular (LORENZZONI et al, 2012; KUHN 

et al., 2012; COSTA, 2013). 

O cirurgião-dentista não deve se restringir apenas ao 

tratamento odontológico pré e pós-operatório, mas também se 

aproximar do paciente e da família para conhecer a saúde geral 

deste, orientando os pais ou responsáveis em vista da 

promoção de saúde bucal, integrando medidas de prevenção, 

autoestima e reabilitação. Em consonância, a efetiva 

participação de uma equipe multidisciplinar favorece o completo 

restabelecimento da saúde bucal e geral do paciente (COSTA, 

2013). 
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A partir desta abordagem pretende-se estudar sobre 

as fissuras labiopalatinas apresentando o processo 

embriológico do desenvolvimento da face e do palato; discutir 

aspectos etiológicos e epidemiológicos ressaltando a 

classificação e o tratamento; compreender o processo de 

formação das fissuras labiopalatinas. Insurge, assim, a seguinte 

pergunta: qual a importância do cirurgião-dentista no processo 

de reabilitação do paciente fissurado?   

 

 

2 MATERIAIS E MÉTODO  

 

O presente estudo é uma revisão de literatura que 

pretende fundamentar uma possível análise das fissuras 

labiopalatinas. Realizou-se uma investigação detalhada de 

artigos científicos (PubMed, Medline, Scopus, Lilacs, Cochrane 

e Scielo) sobre o problema em estudo, mediante uma 

abordagem qualitativa. Pretende-se colaborar com o debate em 

saúde bucal, sem pretensão de esgotar a problemática 

abordada, mas contribuir com as pesquisas cientificas sobre 

fissuras labiopalatinas. 

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

3.1 FISSURAS LABIOPALATINAS 

 

As fissuras labiopalatinas representam a patologia 

congênita de face mais comum, que durante o período 

embrionário acomete os processos faciais e palatinos. 

Insurgem isoladamente ou associadas a outras malformações 
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complexas decorrentes da deficiência ou da falta de fusão entre 

os processos das regiões frontonasal, maxilares e 

mandibulares. Sublinha-se os fatores genéticos e ambientais 

como as principais causas na falha da fusão entre os processos 

maxilar e médio-nasal. Observa-se, desse modo, alterações 

anatômicas e funcionais nos indivíduos portadores de fissuras 

labiopalatais (ROSA & SERRA, 2011; FREITAS, 2015; DAVI et 

al, 2015; DARREN & JOSEPH, 2014; ALEXANDRE & 

JEFFREY, 2014). 

 

3.2 ETIOLOGIA 

 

A etiologia das fissuras labiopalatinas torna-se 

complexa por ser de ordem multifuncional, mas há evidencias 

de que fatores genéticos, ambientais e teratogênicos, estes 

interferem no período do desenvolvimento embrionário 

humano, estão envolvidos no seu aparecimento. Uma criança 

portadora de fissura labiopalatina não só é acometido pelos 

aspectos de ordem funcional e estética, como também 

psicológico.  Os procedimentos cirúrgicos avançados não 

conseguem suprir os estigmas que perdurarão durante a sua 

existência (GABI et al, 2011; AQUINO et al, 2011; ACUNA-

GONZALES et al, 2011). 

Os fatores etiológicos das fissuras orofaciais podem 

causar transformações irreversíveis no comportamento das 

células da crista neural e no mesênquima facial, por isso, é 

fundamental voltar aos primórdios da embriogênese para 

compreender a causa real das fissuras orofaciais (ACUNA-

GONZALES et al, 2011; AQUINO et al, 2011). 
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A literatura apresenta diversos fatores etiológicos 

das fissuras labiopalatinas obtidos a partir de estudos sérios e 

cautelosos: 

 

3.2.1 Fatores Genéticos 

 

As pesquisas que procuram explicar a etiologia das 

fissuras orofaciais a partir de fatores genéticos ainda não têm 

uma definição concreta dos mecanismos envolvidos. Existem 

divergências nas informações obtidas em estudos realizados, 

por isso, a natureza da contribuição genética na causa das 

fissuras labiopalatinas ainda não é motivo de análises. O 

responsável por 35% dos casos são fatores genéticos, incluem 

formas monogênicas isoladas e as alterações cromossômicas. 

Neste aspecto, existe um consenso entre os estudos que 

mostram que a hereditariedade poderia desempenhar papel 

importante no aparecimento da fissura de lábio ou de 

labiopalatina (GABI et al, 2011; AQUINO et al, 2011).  

Consequentemente, independente do modelo 

genético postulado para a origem das fissuras, o número de 

acometidos nas famílias crescem, seja pelo o grau de 

parentesco seja pela severidade do defeito. Nos acasos em que 

não existe predisposição genética a presença de fissurados 

está associado a fatores ambientais (GABI et al, 2011; AQUINO 

et al, 2011).  

 

3.2.2 Fatores Ambientais  

 

3.2.2.1 Maternos - a ocorrência das fissuras orofaciais com 

condicionante materno está associada a alterações 
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morfológicas, fisiologia do útero, diminuição do fluxo sanguíneo 

no útero, variações da embriogênese, variações na pressão do 

líquido amniótico, distúrbios endocrinológicos, epilepsia, 

consanguinidade entre os pais, enfermidades crônicas e drogas 

usadas durante a gravidez por razão de algum tratamento 

(ACUNA-GONZALES et al, 2011). 

3.2.2.2 Fumo - estatísticas mostras que fumar durante a 

gravidez desenvolve fissuras orofaciais, uma vez que, os dados 

epidemiológicos mostram que 1/3 da população mundial é 

fumante, onde 12% são mulheres e 47% homens (OMS). Existe 

evidência significativa entre o tabagismo materno e as fissuras 

com ou sem fissura palatina e fissura paliativa isolada (GABI et 

al, 2011). 

3.2.2.3 Álcool – os estudos indicam que o álcool tem uma maior 

associação do que o fumo no surgimento das fissuras 

labiopalatinas, pois, o álcool afeta as células germinativas dos 

pais antes da concepção e as células somáticas do embrião 

após a concepção, o que pode induzir a disfunção que resulta 

na deformação (GABI et al, 2011; AQUINO et al, 2011). 

3.2.2.4 Exposição à agrotóxicos e herbicidas – a exposição 

intrauterina a agentes herbicidas, inseticidas e fungicidas estão 

associados na ocorrência das fissuras labiopalatinas (GABI et 

al, 2011; AQUINO et al, 2011). 

3.2.2.5 Uso de medicamento durante a gestação – o momento 

crítico de ação das substâncias químicas situa-se nas nove 

primeiras semanas de gestação. O grupo dos 

anticonvulsivantes (especialmente a difenilhidantoína, 

fenobarbital, carbamazepina valproato de sódio); fenitoína; 

medicações psicotrópicas; antidepressivos (fluoxetina); 

benzodiazepínicos; sais de lítium; antipsicóticos 
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(clorpromazina, trifluoperazine e haloperidol); anti-

convulsivantes; drogas com ação analgésica e antipirética 

(aspirina associada a paracetamol e cafeína, dipirona sódica); 

corticosteroides; drogas uterotônicas (metilergometrina, 

misoprostol); antibióticos (penicilina biossintéticas, ampicilinas 

e tetraciclinas); antifúngicos (nistatina); anti-inflamatórios não 

hormonais (diclofenaco); broncodilatadores (fenoterol, 

salbutamol); anticoncepcionais (etinilestradiol, enanato de 

estradiol); vitamina A; e antineoplásticos (GABI et al, 2011; 

AQUINO et al, 2011; ACUNA-GONZALES et al, 2011). 

3.2.2.6 Fatores nutricionais – a deficiência de certos nutrientes, 

a saber, vitamina B12, hiperavitaminose A e ácido fólico estão 

envolvidos na ocorrência de fissuras, por isso, o uso ideal dele 

deve proceder a gestação em 3 meses e mantido por pelo 

menos 8 semanas de gestação, quando ocorre o fechamento 

do tudo neural. A deficiência de fólico pode impedir a reparação 

celular durante o momento mais importante que é o fechamento 

do tubo neural, causando uma formação incompleta ou 

inadequada. O ácido fólico tem função fundamental no 

processo de multiplicação celular de proteínas estruturais de 

hemoglobinas. Utiliza-se, preferencialmente, em indivíduos que 

existe o risco do desenvolvimento e defeitos congênitos 

(AQUINO et al, 2011). 

3.2.2.7 Radiações ionizantes – a destruição das células da 

placa neural e a alteração na sua capacidade de multiplicação 

e diferenciação acarretam fissuras orofaciais; 

3.2.2.8 Estresse – estímulos exógenos que aumentam os 

hormônios da supra-renal podem estar associados a 

malformações do terço médio da face (ACUNA-GONZALES et 

al, 2011). 
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3.2.2.9 Infecções – certas viroses com neutrofismo pode atingir 

a placa neural comprometendo o desenvolvimento do 

mesênquima e a consequente alteração da embriogênese. 

Sublinha-se a rubéola, as viroses do grupo ECHO, varíola e 

herpes-zoster e toxoplasmose que atinge o embrião por via 

transplacentária pode determinar o nascimento de uma criança 

fissurada (GABI et al, 2011). 

 

3.3 FISSURA LABIAL E FENDA PALATINA SINDROMICA E 

NÃO SINDROMICA 

 

Compreende-se por fissura não-sindrômica aquela 

que o indivíduo lesionado não apresenta problemas físicos e 

evidências. As fissuras sindrômicas são acompanhadas por 

alterações nos indivíduos, associadas a outras anomalias, que 

predeterminam a fenda, por exemplo, a síndrome de Wan Der 

Woude (doença autossômica - quando é caracterizada pela 

fissura palatina e sulcos no lábio inferior) (GABI et al, 2011; 

AQUINO et al, 2011; ACUNA-GONZALES et al, 2011). 

 

3.4 EPIDEMIOLOGIA 

 

O Sistema Único de Saúde (SUS) configura-se como 

a política de saúde pública brasileira desde o ano de 1988. 

Somente na década de 1990 ocorreram as primeiras iniciativas 

efetivas para inclusão de portadores de anomalias craniofaciais 

no SUS, evento que se confunde com a luta de profissionais, 

pesquisadores e familiares de portadores que não pouparam 

esforços para inserir os portadores de fissuras lábio palatinos 

congênitos na pauta da política de saúde do SUS. Em 
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consonância, a Organização Mundial da Saúde compreende as 

fissuras orofaciais como um relevante problema de saúde 

pública (FREITAS, 2015; COSTA et al, 2013).  

O levantamento epidemiológico tem a preocupação 

de fornecer informações precisas e instrumentos para gestores 

de saúde pública elaborar protocolos de prevenção e 

tratamento interdisciplinar para anomalias craniofaciais. A 

contribuição epidemiológica torna-se relevante para o 

monitoramento das mudanças nos padrões das doenças ao 

longo do tempo e as avaliações de ações coletivas e individuais, 

preventivas e assistenciais desenvolvidas. As fissuras, por sua 

vez, são uma realidade em termos de saúde pública que requer 

prioridade, pois engloba uma ampla variedade de 

malformações que determinam protocolos e prognósticos de 

tratamentos distintos por uma equipe multidisciplinar 

(MONLLEÓ & GIL-DA-SILVA-LOPES, 2006; FREITAS, 2015). 

No mundo, os estudos epidemiológicos realizados 

mostram que a cada dois minutos e meio uma criança nasce 

com fissuras, somando um total de 660 nascimentos por dia e 

235 mil por ano. Com o crescimento populacional mundial serão 

mais de 3.200 casos a cada ano de indivíduos fissurados.  No 

Brasil, a ocorrência é em torno de 1 para cada 650 nascidos 

vivos. Estes dados epidemiológicos variam de acordo com a 

etnia, sendo de maior incidência em descendentes asiáticos (1 

para cada 440 nascidos vivos), seguidos dos caucasianos (1 

para cada 650 nascidos vivos) e negros (1 para cada 2000 

nascidos vivos). A ocorrência vária conforme as características 

sócio-econômicas, raciais, étnicas e geográficas (FREITAS, 

20115; COSTA et al, 2013). 
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A classificação das fissuras orofaciais é dada pela 

morfologia e origem embrionária. Neste sentido, os dados 

epidemiológicos apresentam as fissuras, com ou sem 

desenvolvimento do palato, mais frequentes no gênero 

masculino, e com fissuras só do palato no gênero feminino. 

Sublinha-se também, nos estudos até então realizados, que as 

fissuras labiopalatinas unilateral é a mais frequente, sendo o 

lado esquerdo o mais afetado (FREITAS et al., 2015).  

 

3.5 EMBRIOLOGIA 

 

O desenvolvimento da face perpassa três etapas, a 

saber, ovular, embrionário e fetal. O ovular atinge as primeiras 

semanas, a formação da face acontece entre a 3ª e 8ª semanas 

do período embrionário. Na 8 semana a face estar totalmente 

formada. O desenvolvimento do palato ocorre na fase fetal que 

vai da 8ª até 12ª semanas. Sublinha-se que, entre a 5ª e 9ª 

semanas, ocorre as principais alterações do desenvolvimento 

da face (MOORE et al, 2015; NANCI, 2013; EYNARD et al, 

2011). 

A placa neural aparece no limite da cabeça do 

embrião durante a 3ª semana, as células da crista neural 

formam-se a partir do ectoderma, e migram para o tecido 

subjacente como mesênquima. A migração continua para o 

arcabouço do desenvolvimento da cabeça e do pescoço, 

insurgindo os processos frontonasal, mandibular e maxilar, que 

são os primórdios faciais (MOORE et al, 2015). 

As proeminências maxilares e mandibulares se 

desenvolvem do primeiro arco branquial ou arco mandibular, 

dele origina-se os músculos da mastigação, além dos músculos 
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milo-hioideo, ventre anterior do digastrico, tensores do véu 

palatino e do tímpano, estas regiões são inervadas pela raiz 

motora do nervo trigêmeo (V par). Estes primórdios aparecem 

como proeminência em volta da boca primitiva (estomatódeo) 

resultando na multiplicação das células da crista neural, estas 

células têm grande importância na morfogênese facial 

(EYNARD et al, 2011; MOORE et al, 2015). 

Na 4ª semana a proeminência frontonasal (testa, 

dorso, ápice do nariz) forma o limite superior do estomatódeo, 

os processos nasais mediais (septo nasal, segmento 

intermaxilar) aumentam com mais velocidade do que os laterais 

(lados – asas do nariz), enquanto isso, a borda caudal do 

estomatódeo desenvolve o primeiro arco branquial, as 

proeminências maxilares crescem para frente em direção da 

linha mediana formando os limites laterais (regiões superiores 

da bochecha; maior parte do lábio superior), e as proeminências 

mandibulares formam o limite posterior (queixo; lábio inferior; 

regiões inferiores da bochecha (MOORE et al, 2015; NANCI, 

2013; EYNARD et al, 2011).   

O processo maxilar e os processos nasais mediais e 

laterais se projetam para fora, desenvolvendo uma fenda entre 

eles. À medida que, os mesênquima se origina para os 

processos suas bases se juntam. Ligeiramente as pontas 

entram em contato através das fendas epiteliais que separam 

morrem e os processos se unem. Qualquer interrupção no 

processo biológico natural da junção desses processos pode 

ocasionar a fissura labiopalatina (MOORE et al, 2015; NANCI, 

2013; EYNARD et al, 2011). 

A palatogênese inicia-se na 6ª semana, e a sua 

integração palatina se completa na 12ª semana de 
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desenvolvimento. Primeiramente forma-se o palato primário, o 

processo frontonasal não interfere no lábio normal, mais evolui 

para o palato primário, esta é a parte anterior do palato, que se 

dispõe a frente do forame incisivo e inclui o alvéolo entre os 

dentes caninos de cada lado. O palato primário ocorre a partir 

da mudança das proeminências nasais medias em direção a 

linha média, onde se juntam em profundidade e superfície, 

formando assim o segmento intermaxilar. Uma abertura nessa 

fusão levará a fissura labial, com ou sem envoltura alveolar 

(NANCI, 2013).  

O palato primário e lábio primitivo são formados na 

7ª semana, e atrás deles a uma depressão comum para o nariz 

e a boca. Na região interna do processo maxilar, estar em 

desenvolvimento um par de prateleiras palatinas que se unem 

a linha mediana para completar o palato. Essa parte forma-se 

depois da parte anterior conhecida como palato secundário 

(NANCI, 2013; MOORE et al, 2015). 

 

3.6 CLASSIFICAÇÃO DAS FISSURAS 

 

Existem diferentes classificações de fissuras lábio 

palatinas. No Brasil utiliza-se com mais frequência a definição 

de Spina (SPINA 1972; SILVA FILHO et al 1992), que tem como 

orientação anatômica o forame incisivo, onde ocorre a divisão 

do palato primário e secundário. Classifica em quatro tipos: 

fissura pré-forme incisivo, fissura pós-forame incisivo, fissura 

transforame incisivo e fissuras raras da face.  

A fissura pré-forame incisivo, subdividem-se em 

mediana, unilateral e bilateral. A mediana aborda o lábio 

superior, sendo esta mais atípica. A unilateral é quando tem 
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uma desigualdade nasal, quanto mais extensa maior a 

desigualdade e pode ser direita e esquerda, sendo a mais 

comum a esquerda. A bilateral, diferente da unilateral é 

proporcional nos dois lados nasal e pode ser completa ou 

incompleta. Esta fissura encontra-se após o forame incisivo 

(ROSA & SERRA, 2011).  

A fissura pós-forame incisivo envolve o palato 

secundário e está posteriormente ao forame incisivo. Por ser no 

palato, a estética não fica tão prejudicada e sim a sua função, 

podendo ficar com eco nasal. Essa fissura acontece quando 

não há a devida junção dos palatinos e o septo nasal. Ela ode 

ser completa, envolvendo o palato duro e incompleta o palato 

mole (FREITAS, 2015; ROSA & SERRA, 2011). 

A fissura transforame incisivo envolve o palato 

primário e secundário, essa fissura pode romper da maxila até 

a úvula. Pode ser unilateral ou bilateral e são completas. 

Acontece essa fissura porque os palatinos e o segmento 

intermaxilar não têm uma devida junção. Esta é caracterizada 

como de risco (DARREN & JOSEPH, 2014; FREITAS, 2015; 

ACUNA-GONZALES et al, 2011). 

As fissuras raras da face são as fissuras do palato 

que podem acometer outras regiões da face como a mandíbula, 

olhos e bochecha. A fissura obliqua vai do lábio superior até a 

parte medial do olho. A fissura transversa vai da boca até a 

região do ouvido externo e a fissura da mandíbula ocorre 

porque não aconteceu a fusão das saliências mandibulares e o 

primeiro arco branquial (ROSA & SERRA, 2011; ALEXANDER 

& JEFFREY, 2014). 

 

3.7 DIAGNÓSTICO 
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Com o advento do ultrassom no pré-natal de rotina 

aumentou significativamente o diagnóstico precoce das fissuras 

labiopalatinas. Ele é possível por intermédio de um ultrassom 

normal que permite observar a formação do feto nas primeiras 

semanas de gestação – a idade gestacional, localização da 

placenta, viabilidade, número e fetos e anomalias congênitas 

intra-útero - faz parte da rotina propedêutica obstétrica 

(DOUGLAS, 2012; STANLEY et al, 2009; MAARSE et al, 2012; 

AMSTALDEN-MENDES et al, 2011) 

O diagnóstico pré-natal pode ser feito com ultrassom 

normal a partir da 26ª semana de gestação. Ao redor da 15ª 

semana é possível visualizar o nariz e a labiopalatina. A 

ultrassonografia morfológica em 3D dá para perceber 

nitidamente a deformidade, principalmente quando ocorre no 

palato. Em muitos casos o diagnóstico é pós-natal, isso ocorre 

porque os exames são mal executados ou aparelhos antigos 

com pouca sensibilidade.  O diagnóstico preciso depende de 

uma topografia da face em múltiplos planos, experiência na 

técnica e observação no grau de ondulação da língua 

(DOUGLAS, 2012; STANLEY et al, 2009; MAARSE et al, 2012; 

AMSTALDEN-MENDES et al, 2011). 

 

3.8 TRATAMENTO 

 

A equipe multidisciplinar tem uma grande 

importância no reestabelecimento da estética, função, 

morfofisiologia (reposicionamento muscular), psicológico e 

inserção social. Geralmente a equipe é formada por psicólogos, 

cirurgiões plásticos, geneticistas, otorrinolaringologista, 
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fonoaudiólogos, cirurgiões-dentistas, enfermeiros e 

nutricionistas (MIACHONI & LEMET, 2014; DAVI et al, 2015).  

O tratamento de fissurados deve começar desde o 

seu nascimento até a sua fase adulta, buscando o mais rápido 

possível devolver a sua estética, anatomia e principalmente no 

reposicionamento muscular, para que o indivíduo consiga 

executar suas ações de uma forma adequada e que se insira 

na sociedade sem que haja preconceitos (MIACHONI & 

LEMET, 2014; BARBOSA et al, 2011).  

A literatura mostra que o reparo cirúrgico da fissura 

labiopalatina deve ser realizado precocemente. No tratamento 

se faz necessário intervenções cirúrgicas primarias como a 

queiloplastia do lábio e palatoplastia, do palato. A queiloplastia 

quando for unilateral deve ser realizada na a criança que tem 

de 3 a 12 meses de vida. Quando a fissura for bilateral muda 

por conta do tamanho da pré-maxila. Hoje uma das técnicas 

mais utilizadas é a Millard, que realiza um “Z” originando uma 

cicatriz vertical ao lado não fissurado, causando assim uma 

melhor assimetria do nariz (MIACHONI & LEMET, 2014; DAVI 

et al, 2015; FREITAS, 2011; BARBOSA et al, 2011).  

Torna-se necessário que antes do processo cirúrgico 

analisar se há a presença de otites (inflamações do ouvido, 

geralmente comum em crianças) e secreções nasais, pois caso 

ocorra, irá dificultar o resultado da cirurgia. Os estudos mostram 

que a palatoplastia do palato duro deve ser realizada com 1 ano 

de idade e a do palato mole com 1 ano e meio a 2 anos de vida. 

O palato mole tem importância na fonação, na deglutição e na 

respiração (DAVI et al, 2015; MIACHONI & LEMET, 2014; 

FREITAS, 2011). 
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O procedimento cirúrgico deve ser de forma 

simultânea de lábio e palato. Dos 3 aos 6 meses de idade 

orienta-se colocar uma placa para reposicionar a musculatura e 

o crescimento ósseo, se necessário realiza-se a faringoplastia 

com a finalidade de ajustar o esfíncter velofaríngico. A 

rinoplastia é a correção da imperfeição nasal de um fissurado, 

o procedimento cirúrgico pode ser efetuado aos 15 anos de 

idade (DAVI et al, 2015; BARBOSA et al, 2011; MIACHONI & 

LEMET, 2014). 

O arcabouço facial de um fissurado tem a 

capacidade do crescimento normal, entretanto após o 

procedimento cirúrgico este crescimento não ocorre da mesma 

maneira como de uma face normal. O crescimento 

anteroposterior da maxila é prejudicado, a mandíbula segue à 

prognatismo e o terço médio da face fica mais curto 

verticalmente do que o normal (MIACHONI & LEMET, 2014; 

DAVI et al,2015).  

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

Verificou-se que as fissuras labiopalatinas podem ser 

corrigidas a partir de cirurgias com técnicas especificas.  As 

fissuras, com os avanços da ciência na época hodierna, podem 

ser corrigidas, obtendo-se, com isso, que os pacientes vivam 

sem perceber qualquer indiferença social, com melhor 

qualidade de vida, sendo o cirurgião-dentista e, sobretudo, a 

multidisciplinar imprescindível nesse processo.  
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