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PREFÁCIO 

  

Os livros “Odontologia: integração em pesquisa, tecnologia 

e aplicabilidade clínica 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 Simpósio Nacional de Saúde e 

Meio Ambiente realizado entre os dias 6, 7 e 8 de 

Novembro de 2015 na cidade de João Pessoa-PB. 

O SINASAMA é um evento que tem como objetivo 

proporcionar subsídios para que os participantes tenham 

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

mesmo tempo, reiterar o intuito Educacional, Biológico, 

Nutricional e Ambiental de direcionar todos que formam a 

Comunidade acadêmica para uma Saúde Humana e 

Educação socioambiental para a Vida. 

Os eixos temáticos abordados no Simpósio Nacional 

de Saúde e Meio Ambiente e nos livros garantem uma 

ampla discussão, incentivando, promovendo e apoiando a 

pesquisa. Os organizadores objetivaram incentivar, 

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

aproveitem cada capítulo como uma leitura prazerosa e com 

a competência, eficiência e profissionalismo da equipe de 

 



 

 

autores que muito se dedicaram a escrever trabalhos de 

excelente qualidade direcionados a um público vasto. 

Esta publicação pode ser destinada aos diversos 

leitores que se interessem pelos temas debatidos. 

Espera-se que este trabalho desperte novas ações, 

estimule novas percepções e desenvolva novos humanos 

cidadãos. 

Aproveitem a oportunidade e boa leitura. 
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CAPÍTULO 1 

RADIOPACIDADE DE RESINAS COMPOSTAS: 
AVALIAÇÃO OBJETIVA E SUBJETIVA DAS 

IMAGENS CONVENCIONAIS E DIGITAIS 

 

Roseanne da Cunha UCHÔA¹ 

Ricardo F PEDROSA² 

Márcia Maria Fonseca da SILVEIRA² 
1Professora do curso de Odontologia da UFPB; 2Professores do curso de Odontologia da 

FOP-UPE 

roseanneuchoa@gmail.com 

RESUMO: Uma das grandes dificuldades na Odontologia é 
identificar as restaurações de resina composta em exames 
complementares, como exames radiográficos, dado o grau de 
radiopacidade desse material. Este trabalho avaliou a 
radiopacidade de resinas compostas nanoíbridas 
(TPH3/Dentsply; ICE/SDI e Z350/3M ESPE), na radiografia 
convencional e no sistema digital CCD Sens-A-Ray. Foram 
confeccionados quatro corpos de prova de cada material, 
sendo radiografados em filme oclusal Insight e sensor do 
sistema digital sob condições padronizadas. Nas radiografias 
obtidas do penetrômetro e corpos de prova, foram 
mensuradas as densidades ópticas líquidas e o inverso de 
cinza nas imagens digitais, confeccionando um gráfico, para 
obter a correspondência em equivalência de mmAl. Foram 
utilizados setenta e dois elementos dentários (dezoito pré-
molares e cinqüenta e quatro terceiros molares hígidos), 
divididos em quatro grupos: H- hígidos, T- restaurados com 
resina TPH3, I- restaurados com resina ICE e Z- restaurados 
com resina Filtek Z350. Foram realizadas restaurações Classe 
II, tipo slot vertical, na face mesial ou distal dos dentes dos 
grupos T, I e Z. Após articulação de dezoito phantoms, 
simulando as arcadas superior e inferior, foram obtidas dezoito 
imagens interproximais convencionais e digitais, avaliadas por 
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cinco cirurgiões-dentistas através da atribuição de escores. Os 
dados foram analisados através de testes estatísticos F 
(ANOVA), com comparações de Tukey, Kruskal-Wallis, Mann-
Whitney e Dunn. As resinas compostas TPH3, Filtek Z350 e 
ICE apresentaram valores decrescentes de radiopacidade, 
atendendo às exigências das normas ISO 4049:2000 e 
ANSI/ADA especificação 27, e exibiram maior valor de 
radiopacidade no sistema digital. Na radiografia e no sistema 
digital, a especificidade apresentou-se mais elevada, seguida 
do valor preditivo positivo, acurácia, valor preditivo negativo e 
sensibilidade; demonstrando desempenho semelhante na 
detecção da radiopacidade das restaurações. Os autores 
concluíram que as restaurações com resina TPH3 foram 
melhor identificadas devido a sua maior radiopacidade, 
enquanto as restaurações com resina ICE foram menos 
identificadas pela dificuldade de sua distinção com a dentina. 
Palavras-chave: Resina composta. Radiografia digital. Filme 

radiográfico.  

 

1 INTRODUÇÃO 

 

A radiopacidade do material restaurador é uma 

propriedade física importante para a Odontologia, 

especialmente para a especialidade de Dentística, uma vez 

que a decisão do tratamento e retratamento restaurador está 

também baseada na interpretação de uma imagem 

radiográfica. Os diferentes tons de cinza, bem como o 

contraste radiográfico, permitem avaliar estruturas dos dentes 

e das restaurações que estiverem presentes, quanto ao 

contato, contorno, presença de base, fendas marginais ou 

saliências. Pesquisas clínicas e laboratoriais demonstram que 

diversos materiais restauradores utilizados na clínica 

odontológica não apresentam radiopacidade adequada, 

levando os profissionais a interpretações errôneas ou 
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duvidosas em relação à presença de cárie secundária e de 

material restaurador estético. Diante dos resultados relativos à 

radiopacidade das resinas compostas (27), os pesquisadores 

buscam justificativas principalmente em sua composição, pois 

os radiopacificadores são os responsáveis diretos pelos 

diferentes graus de radiopacidade (3). Os resultados obtidos 

na radiografia convencional e nos sistemas digitais 

propiciaram comparação de sua acurácia na visualização de 

restaurações estéticas e diagnóstico de cárie secundária (18; 

25; 13; 23). 

A incorporação de partículas de carga na resina 

composta, como óxido de Bário, óxido de Zircônio e óxido de 

Itérbio, proporcionou melhora significativa nas suas 

propriedades, entre as quais se destacam reforço da matriz 

resinosa, resultando em aumento da dureza, da resistência e 

na diminuição do desgaste; redução da contração de 

polimerização; redução da expansão e contração térmica; 

facilidade de trabalho melhorada; redução da sorção de água, 

amolecimento, manchamento e aumento da radiopacidade 

(26). As resinas com maior quantidade de Bário apresentam 

radiopacidade superior àquelas com Estrôncio, por este 

possuir menor massa atômica (29). A radiopacidade é obtida 

por partículas de vidro que contém átomos de metais pesados 

que absorvem os raios X. Contudo, é necessário cautela na 

introdução desses metais, pois estas partículas são mais 

macias e propensas a sofrer hidrólise e lixiviação em água 

quando comparadas às cargas de sílica amorfa e quartzo, que 

conferem radiolucidez à resina composta. O agente 

radiopacificador óxido de Tantálio presente em porcentagens 

variadas em resinas compostas foi avaliado por Chan et al. 

(1999); a introdução de nanopartículas desse óxido na resina 

composta, potencializou a radiopacidade dos materiais 
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restauradores microparticulados e evitou a necessidade de 

reforçar materiais propensos à hidrólise. Radiopacidade igual 

ou superior a do esmalte é necessária à promoção de um 

contraste adequado, com o objetivo de detectar a formação de 

fenda marginal e/ou cárie secundária e distinção entre material 

restaurador e estrutura dentária (8; 9; 4; 15; 7; 20). A norma 

ISO 4049 (1985) estabeleceu que todo material restaurador 

para dente posterior deveria possuir radiopacidade superior ou 

igual à densidade radiográfica da dentina, que por sua vez 

apresenta radiopacidade semelhante à do alumínio (1:1). A 

radiopacidade das resinas superior a de seus forradores pode 

acarretar erro no diagnóstico de cárie recorrente ou fendas (1; 

7; 20). 

Na prática odontológica, o filme radiográfico tem sido 

substituído pelos sistemas de aquisição de imagens digitais, 

pelo desenvolvimento e aperfeiçoamento de aparelhos de 

raios X aliados à informática (10). Suas vantagens são a 

agilidade na obtenção das imagens e a diminuição do número 

de repetições, visto que o contraste e a densidade da imagem 

digital podem ser modificados por meio de sua manipulação; 

eliminação de erros de processamento e redução em até 80% 

da dose de radiação necessária em relação aos filmes (19; 

28).  

Salzedas, Louzada, Oliveira (2006) avaliaram, no 

sistema digital Digora, as densidades radiográficas de seis 

materiais restauradores, comparando-os ao esmalte e a 

dentina. A radiopacidade dos materiais restauradores 

avaliados foi em ordem decrescente: TPH, F2000, Synergy, 

Prisma flow, Degufill, Luxat. A resina Luxat apresentou 

radiopacidade inferior a esmalte e dentina; a resina Degufill 

não diferiu estatisticamente do esmalte; e quatro (TPH, F2000, 
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Synergy, Prisma flow) apresentaram radiopacidade superior 

ao esmalte.  

Rasimick et al. (2007) avaliaram a radiopacidade de 

agentes de cimentação, fibras de reforço e cimentos ionômero 

de vidro, utilizando o sistema radiográfico digital CCD, com 

duas distâncias foco-filme: 15 e 30cm. Os materiais foram 

analisados usando uma versão modificada da norma ISO 

4049. Todos os materiais foram mais radiopacos que seu 

equivalente em alumínio, não havendo diferença 

estatisticamente significante entre as distâncias utilizadas. 

Todos os agentes de cimentação e cimentos ionômeros de 

vidro excederam a radiopacidade mínima recomendada pela 

ISO. 

As partículas de carga presentes na composição das 

resinas compostas resistem a condições extremas como a 

cremação, propriedade física importante para a Odontologia 

Forense. Bush et al. (2007) realizaram a identificação de 

cadáveres cremados, através da análise radiográfica (XRF-X-

ray fluorescence) e distinção das sequintes resinas 

compostas: Filtek Supreme (3M), Heliomolar (Ivoclar), Quixx 

(Dentsply), Tetric Ceram (Ivoclar) e TPH3 (Dentsply). 

Demonstrou-se que registros precisos de procedimentos 

odontológicos, como a marca da resina utilizada, permitem a 

identificação de indivíduos. 

Ergucu et al. (2010), ao investigar a radiopacidade de 

seis resinas compostas, utilizando imagens digitais, relataram 

diferentes valores de radiopacidade e alertaram para o 

cuidado ao selecionar o material restaurador, que deveria 

auxiliar no diagnóstico por imagem da cárie secundária. 

 Pamir et al. (2010) analisaram a decisão em substituir 

restaurações, baseado na identificação de área radiolúcida 

abaixo de restaurações de resina composta, em imagens 
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digitais. Os autores afirmaram que frequentemente há um 

resultado falso-positivo, pois a imagem radiolúcida pode ser 

resultado da presença do sistema adesivo, indicando que seria 

conveniente a utilização de sistemas adesivos radiopacos em 

procedimentos restauradores. 

Esta pesquisa propôs-se avaliar, objetiva e 

subjetivamente, a radiopacidade de três resinas compostas 

utilizadas em restaurações de dentes posteriores comparando 

as imagens convencional (radiografia) e digital (CCD Sens-A-

Ray). 

 

2 MATERIAS E MÉTODOS 

 

Após aprovação no Comitê de Ética, parecer CEP/UPE 

170/07, o estudo foi desenvolvido no Laboratório de 

Biomecânica do Núcleo de Pesquisa em Biomateriais da 

Faculdade de Odontologia de Pernambuco (FOP), da 

Universidade de Pernambuco (UPE) e no Laboratório de 

Metrologia do Departamento de Energia Nuclear (DEN), da 

Universidade Federal de Pernambuco (UFPE). 

Foram utilizadas três resinas compostas nanoíbridas 

para dentes posteriores: ICE (SDI); TPH 3 (Dentsply) e Filtek 

Z350 (3M/ESPE), na cor A2 com sistemas adesivos 

respectivos, Stae (SDI), Prime Bond NT (Dentsply) e Adper 

Single Bond (3M/Espe). Foram preparados dez corpos de 

prova para a seleção de quatro de cada resina. Foram 

utilizadas matrizes de latão, segundo requisitos estabelecidos 

na norma 27 da American National Standard (1993), com 

diâmetro interno de 10mm e 2mm de altura, e os materiais 

foram manipulados de acordo com as recomendações de cada 

fabricante. A matriz de latão foi isolada com vaselina e após o 

seu preenchimento pela resina em incrementos, realizou-se a 
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fotoativação, utilizando aparelho Gnatus Optilight Plus, entre 

450 e 600 mW/cm2. A intensidade de luz foi monitorada com 

um radiômetro (Curing Radiometer Model 100/Demetron – 

USA) permanecendo no intervalo de 400 a 580mW/cm2. 

Foram utilizados discos de lixas Sof-Lex (3M Espe) nas 

granulações mais finas para polimento dos corpos de prova. A 

fim de conferir a padronização das espessuras dos corpos de 

prova utilizou-se paquímetro digital de precisão Starrett. Os 

corpos de prova (10 para cada resina) foram divididos em três 

grupos: I – Resina ICE; T – Resina TPH 3; e Z – Resina Filtek 

Z 350, e foram radiografados por grupo, utilizando-se filmes 

periapical Insigth [Kodak Eastman Company, Rochester, New 

York/EUA, de sensibilidade E/F (24 a 96 R*), lote 3106139, 

validade março/2009] a fim de selecionar quatro corpos de 

prova que exibissem a imagem radiográfica mais homogênea. 

Os corpos de prova selecionados foram imersos em água 

destilada, em recipiente de vidro, cada grupo separadamente, 

armazenados em estufa de cultura modelo 002 CB (Fanem – 

São Paulo) a 37ºC, por uma semana, devidamente 

identificados. 

Foram utilizados, para radiografar os corpos de prova 

selecionados, filmes oclusais Insight [Kodak Eastman 

Company, Rochester, New York/EUA, de sensibilidade E/F (24 

a 96R*), lote 4107870, validade janeiro/2009]. Para obtenção 

das imagens, foi utilizada uma fonte produtora de raios X 

Spectro 70X, com 70 kVp e 7mA (Dabi Atlante), com filtragem 

total equivalente a 2 mm de alumínio, determinada pela norma 

P.H.2.9, 1964, da American Dental Association, que 

estabelece a sensitometria de filmes radiográficos intrabucais. 

Os filmes foram identificados com letras e números de chumbo 

próprios. Nesta pesquisa, foi estabelecido o tempo de 

exposição de 0,5s expondo-se o penetrômetro em filme 
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Insight, e após processamento, foram mensuradas as 

densidades ópticas dos degraus do penetrômetro, calculado o 

valor da densidade óptica líquida (DOL), geradas as curvas, 

precisando o tempo adequado de exposição para o referido 

filme. Para utilização do filme Insight no sistema digital CCD 

foram feitas exposições prévias para escolha do tempo de 

exposição, estabelecendo-se 0,2s. Exatidão, precisão e 

reprodutibilidade do aparelho de raios X foram previamente 

avaliadas com a utilização do aparelho RMI 242 (Gammex). 

Para a verificação da quantidade de ionização e redução dos 

sais de prata nos filmes, utilizou-se um penetrômetro de 

alumínio, com pureza de 99,5%. 

Para irradiação dos filmes oclusais, foi formado um 

conjunto com um corpo de prova de cada resina e 

penetrômetro de alumínio (Figura 1). 

 
Figura 1 – Arranjo experimental em sistema convencional: LB (densidade 

base-velamento); resina TPH 3; resina ICE; resina Z350; Penetrômetro  

O arranjo experimental foi posicionado sobre um 

suporte de isopor, colocado em uma mesa fixa, onde se 

manteve a distância foco-filme de 30cm, de acordo com a 

norma ISO 4049, ANSI/ADA especificação 27, evitando-se 

radiação retro espalhada. Foram realizadas um total de doze 

exposições.  Para irradiação no sistema CCD (IOX - Regam 

Medical System, AB, Sundsvall, Sweden – Monninkylä, 

Finlândia) foi utilizado o conjunto de apenas um corpo de 

prova de resina e penetrômetro de alumínio, devido à 
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superfície do sensor ter 3,3 X 2,4cm. O arranjo experimental 

foi posicionado sobre um suporte de isopor, mantendo-se uma 

distância foco-filme de 40cm, totalizando quatro exposições 

para cada resina (Figura 2). 

 
Figura 2 – Arranjo experimental em sistema digital. Penetrômetro, 

Resina Ice e LB (leitura do branco) 

Para processamento dos filmes, o método utilizado foi 

temperatura/tempo, com lavagem intermediária (20s), 05 

minutos de fixação e 20 minutos para lavagem final. As 

soluções utilizadas foram o revelador e fixador pronto uso 

produzidos pela Kodak Brasileira Comércio e Indústria (lote 

12697, validade outubro/2009). A cada cinco filmes revelados, 

as soluções foram substituídas. Após secagem, as 

radiografias foram montadas em máscaras apropriadas de 

cartolina preta, a fim de facilitar o exame subjetivo. As medida 

de densidade óptica foram obtidas nas radiografias através de 

um fotodensitômetro M.R.A., modelo 07-443, com abertura de 

2mm, calibrado com base nas especificações do fabricante.  

As medidas dos tons de cinza do sistema CCD Sens-A-Ray 

foram obtidas através de exportação das imagens para o 

programa Software Digora Windows 2.5 Rev 0. As radiografias 

foram levadas ao fotodensitômetro para leitura da base do 

filme, chamada de leitura da densidade base-velamento (LB). 

Em seguida, efetuou-se a medida das densidades ópticas 

(DO) dos corpos de prova e dos degraus do penetrômetro. 
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Nos corpos de prova, foram realizadas cinco medidas 

aleatórias, obtendo-se uma média da densidade óptica. 

Dispondo-se das medidas da LB e DO, foi calculado o valor da 

densidade óptica líquida (DOL) de cada material e dos 

degraus, subtraindo-se da DO a LB. A densidade óptica 

líquida tem por objetivo estabelecer a equivalência em 

milímetros de alumínio dos materiais estudados. A 

especificação 27 da American National Standard estabeleceu 

que a espessura em equivalência de alumínio deve ser igual 

ou maior que 2mm, para garantir a adequada radiopacidade 

dos materiais. A ISO 4049:2000 (E) estabeleceu que a 

radiopacidade deveria ser igual ou maior que a mesma 

espessura em alumínio: DOL = DO - LB. 

As leituras dos tons de cinza das exposições nos 

sistemas digitais foram realizadas da mesma maneira que no 

filme, com exceção da leitura da base do filme. Para essas 

leituras, não foi utilizado o fotodensitômetro, mas o software 

Digora for Windows 2.5 Rev 0. Para cada exposição, 

confeccionou-se no software Microsoft Excel 2003 (Microsoft) 

um gráfico da DOL versus mmAl, para a radiografia ,e um 

gráfico do inverso do valor do cinza versus mmAl, para o 

sistema digital, obtendo-se a curva da radiopacidade dos 

degraus do penetrômetro. Através de uma equação, obteve-se 

o valor em equivalência de mmAl dos espécimes estudados. 

Para a confecção das curvas, foi realizada uma aproximação 

matemática, através de uma curva de tendência exponencial, 

para que essa curva passasse pelo maior número de pontos 

possíveis, obtendo-se um valor de R2 o mais próximo de 1. 

As imagens digitais foram geradas em pixels. A 

profundidade do bity é de oito bits, que equivale a 256 

possíveis valores de pixels, sendo o mais escuro usualmente 

definido por zero e o mais claro por 255. Em oposição às 
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medidas de densidade nas radiografias, onde as áreas mais 

escuras registram maiores valores, nas imagens digitais 

registram os menores. Para se obter o mesmo tipo de curva, 

inverte-se os valores de branco (inverso do cinza), 

transformando-os em preto através da equação: INVERSO DO 

CINZA = 255 – VALOR DO TOM DE CINZA. Para cada curva, 

é gerada uma equação exponencial: Y = a.exp – (bX) Sendo Y 

a DOL, na radiografia, e o inverso do cinza, nas imagens 

digitais; X, o valor da equivalência em milímetros de alumínio, 

e a e b são parâmetros de regressão gerados para cada 

curva. Aplicando-se o valor da DOL ou inverso do cinza de 

cada material, obtém-se o valor da equivalência em milímetros 

de alumínio. 

2.1 Confecção dos phantoms 

Foram selecionados setenta e dois dentes humanos 

hígidos, sendo dezoito pré-molares e cinquenta e quatro 

terceiros molares, extraídos por razões terapêuticas, na 

Clínica de Cirurgia da Faculdade de Odontologia de 

Pernambuco, da Universidade de Pernambuco (FOP-UPE). 

Imediatamente após sua remoção e desinfecção com 

cloramina, os dentes foram submetidos à limpeza em água 

corrente. Com o auxílio de uma cureta Grace nº01 (Duflex-RJ), 

foram removidos os restos de ligamento periodontal e 

armazenados em água destilada, que foi trocada 

semanalmente, e mantidos sob refrigeração (ISO/TS 11405). 

Os dentes selecionados apresentaram morfologia estrutural 

isenta de qualquer fator que pudesse influir nos resultados, 

como cáries, restaurações, trincas e defeitos estruturais, 

analisados utilizando uma lupa 40X (Lente de aumento SC 

Cia. Ltda/TAIWAN) e confirmados radiograficamente. Os 

dentes foram divididos igualmente em quatro grupos: GRUPO 

H – dentes hígidos; GRUPO I – dentes restaurados com resina 
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ICE; GRUPO T – dentes restaurados com resina TPH 3; 

GRUPO Z – dentes restaurados com resina Filtek Z 350. 

Inicialmente, foi realizada a profilaxia das coroas 

dentárias com pasta de pedra pomes, aplicada com escova de 

Robinsom acoplada ao contra-ângulo, girando em baixa 

velocidade. Confeccionou-se uma cavidade Classe II (slot 

vertical de Almquist), envolvendo a face mesial ou distal, 

mediante sorteio, totalizando cinquenta e quatro preparos 

cavitários. Os preparos cavitários foram realizados por um 

único operador, com turbina de alta rotação refrigerada e 

broca carbide nº 245 (Beavers Dental), sendo utilizada uma 

broca para, no máximo, 04 preparos.  

Os preparos apresentaram as dimensões de 2mm na 

distância vestíbulo-lingual, 2mm na distância ocluso-cervical e 

2mm na distância próximo-axial. Após preparo da cavidade, 

realizou-se nova profilaxia e a sequência da técnica 

restauradora, utilizando a resina composta determinada para 

cada grupo, foi a seguinte: condicionamento com ácido 

fosfórico a 37% por 15s; lavagem da cavidade por 15s e 

secagem suave; aplicação do sistema adesivo respectivo para 

cada resina, através de microbrush, sobre a dentina e o 

esmalte condicionados, de forma ativa por 15s (secagem do 

adesivo e sua polimerização); adaptação da matriz metálica 

individual de Toffelimire (TDV) na área cervical; inserção da 

resina de acordo com o grupo com espátula nº 02 de 

THOMPSON, através da técnica incremental. Um incremento 

único com 2 mm de espessura foi fotopolimerizado por 20s, 

sendo a ponteira do fotopolimerizador encostada na 

extremidade superior da matriz. A intensidade de luz foi 

monitorada com o radiômetro permanecendo no intervalo de 

400 a 580mW/cm2. 
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 Os dentes restaurados foram armazenados em água 

destilada numa estufa biológica à temperatura de 37ºC por 24 

horas, para hidratação dos espécimes. Após isto, as 

restaurações foram polidas com discos Sof-Lex (3M) em 

ordem decrescente de granulação e o polimento foi 

completado com pontas de Enhance (Dentsply). Para 

diferenciar os grupos, os dentes restaurados tiveram sua raiz 

pintada com esmalte para unhas, com três diferentes cores: 

esmalte vermelho para o grupo I, esmalte preto para o grupo T 

e esmalte branco para o grupo Z. O grupo de dentes hígidos 

não foi pintado. Os dentes foram dispostos na sequência 

natural, simulando a região posterior de hemiarcadas 

dentárias. A seleção dos dentes para montagem dos 

phantoms foi realizada aleatoriamente, contudo deveria haver 

um elemento dentário hígido em cada um. Os dentes foram 

montados em massa de modelar em tablete (Acrilex, 

referência 07050, lote 417.223) na cor branca, apresentando 

1cm de altura, 5,5cm de largura, 8,5cm de comprimento e 

4,5mm de espessura. Cada tablete foi dividido em três partes 

iguais, a fim de constituir três phantoms. Foram montados 

dezoito phantoms, apresentando um pré-molar e três molares, 

2ºPM, 1ºM, 2ºM e 3ºM. Os phantoms foram identificados com 

números metálicos e organizados aos pares, de forma que 

nove phantoms simulassem a arcada inferior, e os outros nove 

simulassem a arcada superior (Figura 3). 
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Figura 3 – Phantoms simulando oclusão dos dentes posteriores em um 

hemiarco 

Os conjuntos filme-phamtons e sensor-phamtons foram 

expostos pelo aparelho de raios X com filtragem total 

equivalente a dois milímetros de alumínio. O tempo de 

exposição foi de 0,5s para o filme; e para o sistema digital 

CCD, de 0,2s.  Durante a obtenção das imagens, os phantoms 

foram articulados (superior e inferior) e postos sobre filme e 

sensor, para simulação da técnica interproximal, padronizando 

a distância foco-filme e foco-sensor em 40cm. Foram obtidas 

dezoito imagens convencionais e dezoito imagens digitais. As 

radiografias dos phantoms foram montadas em duas 

máscaras, de guache preto, com nove aberturas para o 

posicionamento das radiografias. Para avaliação destas 

radiografias, foi utilizado negatoscópio industrial (BEM). As 

imagens digitais dos phantoms foram analisadas 

individualmente através do programa Microsoft Power Point® 

2007 utilizando-se um notebook (Intel Pentium Dual-Core 

Inside, tela plana de 17 polegadas com resolução de 

1280X800 pixels), não sendo permitida a sua manipulação 

(Figura 4). 

 
Figura 4 – Imagem digital dos phantoms 

As imagens dos phantoms foram avaliadas por cinco 

examinadores das seguintes especialidades da Odontologia: 

Periodontia, Endodontia, Dentística, Ortodontia e Clínica 

Geral. Cada examinador recebeu orientações escritas de 
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como proceder à análise das radiografias e das imagens 

digitais (21). Foi avaliada uma prancha por dia, apresentando 

nove imagens, para evitar que as avaliações fossem 

comprometidas pela fadiga visual. Um intervalo de cinco dias 

entre as avaliações das pranchas foi estabelecido. A avaliação 

foi individual, resultando na apreciação de cento e quarenta e 

quatro faces proximais por cada examinador, que diagnosticou 

a presença ou não de restauração adesiva na face mesial e/ou 

distal dos dentes. As faces proximais foram classificadas de 

acordo com os escores propostos por Haak et al. (2002), 

aceitos internacionalmente: 0– Definitivamente não há 

restauração; 1– Provavelmente não há restauração; 2– 

Incerto; 3– Provavelmente há restauração e 4– 

Definitivamente há restauração. 

Os dados obtidos, após digitados na planilha EXCEL, 

foram submetidos à análise estatística, através do programa 

Biostatistic 5.0. Os valores em equivalência de milímetros de 

alumínio foram resumidos através de medidas numéricas 

usuais de locação (média e mediana) e dispersão (valor 

máximo, valor mínimo e desvio padrão). Os dados foram 

analisados através de medidas estatísticas (média, mediana, 

desvio padrão e coeficiente de variação) e medidas de 

diagnose (sensibilidade, especificidade, acurácia, valor 

preditivo positivo, valor preditivo negativo, falsos positivos e 

falsos negativos) para comparação entre resinas e entre 

avaliadores utilizou-se: F (ANOVA) com comparações de 

Tukey, Kruskal-Wallis, Mann-Whitney e Dunn. Os testes foram 

realizados com o erro de significância de 5,0%.  

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 
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Para avaliação da radiopacidade, os valores 

correspondentes à equivalência em mmAl das três resinas 

estudadas nas quatro exposições realizadas no filme 

convencional, bem como a média e o desvio padrão estão 

expressos na tabela 1. 

Tabela 1 – Média das densidades ópticas líquidas (DOL) em 

equivalência de mmAl das resinas na radiografia convencional 

Material E1 E2 E3 E4 
 

Média 
Desvio 

Padrão 

TPH3 5,30 3,74 5,02 5,76  4,96 0,87 

ICE 2,57 3,15 3,28 3,70  3,18 0,47 

FiltekZ350 3,86 3,63 4,79 4,51  4,20 0,54 

E = Média das densidades ópticas em equivalência de 

mmAl 

A Figura 5 ilustra uma curva ajustada da DOL das 

resinas em função da espessura em mmAl, possibilitando o 

cálculo da equivalência de alumínio desta resina na 

radiografia. Para o cálculo da equivalência em mmAl das 

resinas no sistema CCD, a figura 6 ilustra a curva ajustada do 

inverso das leituras do cinza das resinas em função da 

espessura em mmAl. 

 
Figura 5 - Correspondente das densidades ópticas líquidas em mmAl das 

resinas em uma radiografia 



Radiopacidade de Resinas Compostas: Avaliação Objetiva e Subjetiva das Imagens Convencionais e Digitais 

22 
 

 
Figura 6- Correspondente do inverso das leituras do cinza em mmAl da 

resina ICE em uma imagem digital 

A tabela 2 descreve a média dos valores da 

radiopacidade correspondente em equivalência de mmAl das 

três resinas compostas nas quatro exposições, bem como a 

média e o desvio padrão no sistema digital CCD. 

Tabela 2 – Média das leituras do inverso de cinza em 

equivalência de mmAl das resinas , no sistema digital CCD 

Material E1 E2 E3 E4 
 

Média 
Desvio 

Padrão 

TPH3 8,51 8,83 9,05 8,71  8,77 0,22 

ICE 4,08 4,01 3,68 4,24  4,00 0,23 

Filtek Z350 5,03 5,34 4,74 4,95  5,01 0,24 

E = Média das densidades ópticas em equivalência de 

mmAl 

 

Na Tabela 3, destaca-se que, na radiografia, a média da 

radiopacidade foi mais elevada entre as amostras da resina 

TPH3 e menos elevada nas amostras da resina ICE e há 

diferença significante a nível de 5,0%, entre as resinas 

(p<0,05). Pelos testes de comparações pareadas comprova-se 

diferença significante entre a resina ICE com as outras 

resinas. A variabilidade expressa através do coeficiente de 

variação foi reduzida desde que à referida medida foi no 

máximo igual a 14,70%.  



Radiopacidade de Resinas Compostas: Avaliação Objetiva e Subjetiva das Imagens Convencionais e Digitais 

23 
 

Tabela 3 – Medidas descritivas da radiopacidade segundo a 

resina na avaliação da radiografia 

Estatísticas 
Resinas Valor de P 

TPH3 ICE Z350  

Média 4,96(b) 3,18(a) 4,20(b) 
p (1) 

=0,0118 * 

Mediana 5,16 3,22 4,19  

DP 0,87 0,47 0,54  

CV (%) 17,47 14,70 12,94  

(*): Diferença significativa a 5%. 

(1): Através do teste F (ANOVA). 

Na Tabela 4, verifica-se que, no sistema digital, a média 

foi mais elevada na resina TPH3 e foi menos elevada na 

resina ICE. Comprova-se diferença significante da resina ICE 

com as outras resinas (p<0,05). A variabilidade expressa 

através do coeficiente de variação foi reduzida desde que à 

referida medida foi no máximo igual a 5,89%. 

Tabela 4 – Medidas descritivas da radiopacidade segundo a 

resina na avaliação do sistema digital 

Estatísticas 
Resinas Valor de P 

ICE TPH3  Z350  

Média 4,00(b)    8,77(a) 5,01(b) 
p (1) < 

0,0001* 

Mediana 4,04 8,77 4,99  

DP 0,23 0,22 0,24  

CV (%) 5,89%   2,57% 4,96%  

(*): Diferença significativa a 5% 

(1) Através do teste F (ANOVA). 

Os dados da radiopacidade foram analisados segundo 

o modelo ANOVA com dois fatores (resina e sistema) com 

interação, que se mostrou significante (p < 0,0001). As 

análises comparativas foram realizadas entre as resinas para 
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cada sistema de avaliação, e entre os sistemas de avaliação 

para cada resina. Na tabela 5, verifica-se que, na radiografia, a 

média da radiopacidade foi mais elevada entre as amostras da 

resina TPH3 e menos elevada entre as amostras da resina 

ICE e existe diferença significante, a nível de 5,0%, entre as 

resinas (p<0,05). Pelos testes de comparações pareadas 

comprova-se diferença significante entre a resina TPH3 e ICE. 

No sistema digital, a média foi mais elevada na resina TPH3, e 

menos elevada na resina ICE, diferenças significantes entre 

cada uma das resinas (p<0,05). Quando se analisa por 

sistema, observa-se que, para cada resina, a média foi mais 

elevada no sistema digital do que no sistema convencional, e 

comprova-se diferença significante entre os dois sistemas 

(p<0,05). 

Tabela 5 – Média e desvio padrão da radiografia segundo 

resina e sistema 

 Sistema 
Resinas 

Valor de P TPH3 
Média ± DP 

ICE 
Média ± DP 

Z350 
Média ± DP 

Convencional 
4,96 (b) ± 

0,87 

3,18 (a) ± 

0,47 

4,20 (ab) ± 

0,54 

p (1) = 

0,0118* 

Digital 
8,77 (a) ± 

0,22 

4,00 (b) ± 

0,23 

5,01 (c) ± 

0,24 

p (1) < 

0,0001* 

Valor de p 
p(2) < 

0,0001* 

p(2) = 

0,0194* 

p(2) = 

0,0490* 
 

 (*): Diferença significativa a 5%. 

(1) Através do teste F (ANOVA). 

(2) Através do teste t-Student com variâncias iguais.  

 

Através do teste F (ANOVA) não se comprovou 

diferença significante entre os avaliadores para nenhuma das 

resinas e nenhum dos sistemas de avaliação (p > 0,05). 

Através do teste Kruskal-Wallis, segundo o sistema de 
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avaliação e independente da resina, não se comprovou 

diferença significante para nenhum dos dois sistemas entre os 

avaliadores (p>0,05). 

Na Tabela 6, apresentam-se a mediana e o desvio 

interquartílico de cada uma das medidas de diagnose por 

sistema de avaliação. Em ambos sistemas, as médias mais 

elevadas foram de especificidade, seguida de valor preditivo 

positivo, acurácia, valor preditivo negativo e sensibilidade; não 

se verificam diferenças elevadas entre as médias dos dois 

sistemas. A maior diferença foi registrada na sensibilidade que 

teve média mais elevada no sistema convencional (75,0 x 

67,3). Não houve diferença significante entre os dois sistemas 

para nenhuma das medidas citadas (p > 0,05). 

Tabela 6 – Comparação entre as resinas segundo o sistema e a 

medida apresentada 

Medida Sistema 

convencional 

Sistema 

digital 

Valor de p 

 Mediana ± DI 

(2) 

Médiana ± DI 

(2) 
 

Sensibilidade 75,0 ± 7,9 67,3 ± 3,8 p(1) = 0,2101 

Especificidade 96,7 ± 3,2 96,7 ± 9,7 p(1) = 0,6761 

Acurácia 89,6 ± 3,4 86,1 ± 2,0 p(1) = 0,1745 

Valor predtivo 

positivo 

92,8 ± 6,3 92,1 ± 16,0 p(1) = 1,0000 

Valor preditivo 

negativo 

87,5 ± 3,5 84,0 ± 1,5 p(1) = 0,1745 

Falso-positivo 3,3 ± 3,2 3,3 ± 9,7 p(1) = 0,3381 

Falso-negativo 25,0 ± 7,7 32,7 ± 3,8 p(1) = 0,2101 

(1): Através do teste estatístico de Mann-Whitney. 

(2): DI significa desvio interquartílico. 

Na Tabela 7, destaca-se que, independente do sistema 

de avaliação, as medidas de diagnose: sensibilidade, 

especificidade, acurácia e valor preditivo negativo foram mais 
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elevadas na resina TPH3, enquanto o valor preditivo positivo 

foi menos elevada na resina ICE. No sistema convencional, 

comprovam-se diferenças significantes entre as resinas para 

cada uma das medidas avaliadas. Através do método de 

Dunn, comprova-se diferença significante entre a TPH3 com 

as outras resinas para: sensibilidade, valor preditivo negativo e 

falso positivo; entre as resinas TPH3 e ICE para as outras 

medidas. Para o sistema digital, com exceção de 

especificidade e falso positivo, existe diferença significante 

entre a TPH3 e as outras resinas para as demais medidas. 

Tabela 7 – Medianas das medidas de diagnose segundo sistema e 

resina 
Medidas de 

diagnose 
Sistema Convencional Sistema Digital 

 TPH3 ICE Z350 Valor p TPH3 ICE Z350 Valor p 

Sens 93,3(a) 47,0(b) 70,0(b) 0,0079* 100,0 (a) 47,0 (b) 65,0(ab) 0,0114* 

Especificid 32,4(a) 8,5(b) 15,6(ab) 0,0374* 37,8 5,7 18,7 0,0587 

Acurácia 50,0(a) 23,0(b) 36,5(ab) 0,0217* 55,7 (a) 25,0(b) 36,5(ab) 0,0144* 

VPP 35,9(a) 20,5(b) 34,1(ab) 0,0152* 39,4(a) 21,0 (b) 36,1(ab) 0,0322* 

VPN 92,3(a) 25,0(b) 45,4(b) 0,0087* 100,0(a) 14,2(b) 42,8(b) 0,0075* 

FP 67,5(a) 91,4(b) 84,3(ab) 0,0374* 62,1 94,2 81,2 0,0558 

FN 6,6(a) 52,9(b) 30,0(b) 0,0079* 0,0(a) 52,9(b) 35,0(ab) 0,0123* 

(*): Diferença significante a 5,0%. 

(1): Através do teste estatístico de Kruskal-Wallis e comparações pelo 

método de Dunn. 

 

A evolução da Odontologia estética propiciou um 

avanço significativo dos materiais restauradores, com ênfase 

nas resinas compostas. Houve modificações em sua 

composição que beneficiaram a propriedade física 

radiopacidade. Nos trabalhos de pesquisa (9; 1; 4; 12; 27; 

10;24; 15; 22; 7; 20), demonstrou-se que as diversas resinas 

encontradas comercialmente apresentavam diferentes 

radiopacidades nos sistemas avaliados. 
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Nesta pesquisa, a imagem convencional da 

radiopacidade da resina TPH3 apresentou o correspondente a 

5,30mmAl; a ICE 2,57mmAl e a Filtek Z350 3,86mmAl, o que 

demonstra que todas apresentaram radiopacidade 

correspondente em milímetros de alumínio superior ao 

recomendado pelas normas ISO 4049:2000 e ANSI/ADA 

especificação 27. Para o sistema digital, os valores de 

correspondência em milímetros de alumínio foram também 

superiores àqueles exigidos pela norma (TPH3 8,77mmAl; ICE 

4,00mmAl; Filtek Z350 5,01mmAl). Quando da comparação 

entre as imagens, verifica-se que no sistema digital a média do 

correspondente em mmAl, ou seja, a radiopacidade, é sempre 

mais elevada independente da resina avaliada, exibindo 

diferença estatisticamente significante. 

No comportamento das resinas avaliadas nesta 

pesquisa, observa-se que, independente do sistema de 

avaliação, a resina TPH3 apresentou os maiores níveis de 

radiopacidade, sendo estatisticamente diferente das demais. 

Enquanto a resina ICE exibiu os menores valores de 

radiopacidade, sendo estatisticamente diferente das demais. 

A superioridade da radiopacidade apresentada pela 

resina TPH3 pode ser atribuída ao tipo e conteúdo 

(porcentagem de peso e volume) das partículas de carga 

presentes em sua composição, que exibe 49,7% de vidro de 

bário, corroborando com os resultados de Watts (1987), 

Toyooka et al. (1993) e Sabbagh, Vreven, Leloup (2004), 

quando compararam a radiopacidade proporcionada pelos 

óxidos de bário, zinco e itérbio. 

Vários metais (zinco, estrôncio, bário, itérbio, ítrio, 

titânio, tantálio), sais (carbonato de estrôncio, sulfato de bário) 

e óxidos (óxido de bário, óxido bismutoso, óxido de zircônio, 

óxido de tantálio) foram pesquisados a fim de determinar o 



Radiopacidade de Resinas Compostas: Avaliação Objetiva e Subjetiva das Imagens Convencionais e Digitais 

28 
 

que confere melhor radiopacidade à resina composta (29; 26; 

6; 23; 3; 5). 

Materiais compostos por elementos com menor número 

atômico como sílica/silício resultam em materiais radiolúcidos. 

A resina Filtek Z350 apresenta partículas de sílica e zircônia 

(54,5% em volume) o que pode explicar sua radiopacidade 

inferior, enquanto a resina ICE apresenta como carga o vidro 

de estrôncio (61% em volume), que não fornece adequada 

radiopacidade devido a sua menor massa molecular, como 

relatou Watts (1987). 

De acordo com Goshima e Goshima (1990), é preferível 

que resinas compostas apresentem um maior grau de 

radiopacidade similar ao amálgama. Entretanto, foi reportado 

por Arkerbbom et al., (1993) que a radiopacidade excessiva de 

materiais como o amálgama pode impossibilitar as melhores 

condições para detectar cárie e defeitos marginais da 

restauração, quando comparado a resinas posteriores, uma 

vez que a maior radiopacidade interfere no contraste, na 

acuidade visual e diminui a percepção dos detalhes. 

Imperiano et al. (2007) e Pamir et al. (2010) concordam 

que materiais restauradores ou de forramento que não 

apresentam radiopacidade adequada, não deveriam ser 

indicados em aplicações clínicas. Resinas radiolúcidas 

comprometem o diagnóstico, levando o clínico a confundi-los 

com dentina ou cárie secundária e ainda impossibilitando a 

avaliação da restauração quanto ao contorno, contato e 

adaptação marginal. 

O grau apropriado de radiopacidade dos materiais 

restauradores é causa freqüente de discussão. Uma boa 

qualidade diagnóstica não está relacionada apenas a uma boa 

qualidade técnica da imagem. A percepção e interpretação da 

imagem desempenham papéis importantes no processo 
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diagnóstico. Conhecimento, experiência, interesse e 

expectativas sobre o que poderá estar presente na imagem 

são fatores que devem ser enfatizados. O erro dos 

examinadores ou a extrema performance de apenas um deles 

poderia influenciar os resultados, por isto é importante utilizar 

vários cirurgiões-dentistas para avaliar o estudo. 

Goshima e Goshima (1990) utilizaram dez avaliadores 

em sua pesquisa e consideraram que a experiência 

profissional tem grande influência na interpretação das 

imagens, sendo mais importante que a propriedade 

radiopacidade apresentada pelas resinas, dados estes 

corroborados por Syripoulos et al. (2000). Nesta pesquisa, os 

cinco avaliadores com diferentes experiências clínicas, não 

exibiram resultados com diferença estatisticamente 

significante nos escores da interpretação das imagens, 

independente da resina e do sistema. 

Nesta pesquisa, a resina TPH3 apresentou os maiores 

valores das medidas de diagnose, o que é justificado pela sua 

maior radiopacidade, sendo, consequentemente, mais 

facilmente visualizada por todos os examinadores nos 

sistemas empregados. 

Os sistemas de avaliação convencional e digital das 

imagens empregados neste estudo também foram utilizados 

por Gurdal, Akdeniz (1998), Haak et al. (2001), Haak et al. 

(2002). Discutiu-se que a imagem digital apresenta melhor 

resolução que as radiografias. Especialmente pela redução da 

dose de radiação, facilidade em manipulação, melhora na 

densidade e no contraste da imagem, dentre outras 

vantagens, os sistemas digitais têm substituído a radiografia. 

Apesar dos inúmeros benefícios do sistema digital, Sabbagh, 

Vreven, Leloup (2004) relataram maior acurácia do sistema 

convencional na mensuração da radiopacidade. 
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Nesta pesquisa, não foi permitida a manipulação da 

imagem no sistema digital pelo pesquisador ou pelos 

avaliadores. O padrão de qualidade das imagens foi definido 

subjetivamente, garantindo densidade, contraste e brilho 

adequados. A opção pela não manipulação das imagens teve 

a finalidade de garantir uniformidade e constância das 

mesmas durante as avaliações. Estudos feitos por Gurdal & 

Akdeniz (1998) e Murchinson et al. (1999) compararam a 

radiografia e o sistema digital, não encontrando diferenças 

estatisticamente significante. Entretanto, neste trabalho, 

observou-se diferença significativa do sistema digital, na 

avaliação objetiva. 

O cirurgião-dentista que executa restaurações com 

resina composta deve estar alerta, pois a utilização de resinas 

menos radiopacas levará a dificuldades no diagnóstico de 

cárie secundária ou alterações que possam ocorrer, como na 

interface dente-restauração, impossibilitando a interrupção do 

processo de infiltração; ou mesmo determinar, pela dificuldade 

de visualização da radiopacidade dessas resinas, a 

substituição da restauração, estabelecendo o ciclo restaurador 

repetitivo. 

 

5 CONCLUSÕES 

 

De acordo com os resultados deste trabalho, concluiu-

se que as resinas compostas TPH3, Filtek Z350 e ICE 

apresentaram valores decrescentes de radiopacidade, 

atendendo às exigências das normas ISO 4049:2000 e 

ANSI/ADA especificação 27; exibiram maior valor de 

radiopacidade no sistema digital; o sistema convencional e 

digital demonstraram desempenho semelhante na detecção 

das restaurações. 
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RESUMO: A mordida cruzada anterior se caracteriza pela 
incapacidade de oclusão normal entre os arcos durante o 
relacionamento ântero-posterior, que pode ser decorrente de 
inadequações dentárias, esqueléticas ou funcionais. Muito se 
questiona sobre qual seria a idade ideal para iniciar um 
tratamento ortodôntico/ortopédico. A terapêutica precoce evita 
o estabelecimento de desvios do crescimento e 
desenvolvimento que causam problemas estéticos e 
funcionais graves. Isso se torna ainda mais imprescindível em 
maloclusões que não permitem autocorreção, como as 
mordidas cruzadas. Assim, o objetivo desse trabalho é 
enfatizar a importância do diagnóstico precoce e de planos de 
tratamentos adequados para pacientes infantis com a 
apresentação de um caso clínico. 
Palavras-chave: Maloclusão. Ortodontia. Desenvolvimento da 
face 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 As más oclusões são variações no crescimento e na 

morfologia dos arcos dentários que podem desencadear 

problemas funcionais, estéticos e até psicológicos (Alves et al., 

2009). De acordo com a Organização Mundial da Saúde 

(OMS), ocupam a terceira posição dos problemas 

odontológicos mais prevalentes. Sua alta frequência e a 

possibilidade de causar danos significantes a saúde e a 

autoestima dos pacientes, justificam a necessidade de alguns 

tratamentos precoces (Figueiredo et al., 2007). 

 Diversos problemas oclusais que se iniciam na dentição 

decídua devem ser diagnosticados e tratados nessa fase, a 

fim de impedir danos na dentadura permanente (Tashima et 

al., 2003). A intervenção ortopédica no início da dentadura 

mista e decídua reestabelece as condições normais de 

crescimento e desenvolvimento, sendo assim, minimiza 

problemas dentoalveolares, esqueléticos e musculares 

(Figueiredo et al., 2007; Grippaudo et al., 2014). 

 Muito se discute sobre qual seria a idade ideal para 

iniciar uma intervenção ortodôntico/ortopédico (Zhang et al., 

2015). Em geral, a dentição decídua se completa aos 3 anos 

de idade, nesse momento deve ser realizada a primeira 

avaliação ortodôntica e, se necessário, o estabelecimento de 

um plano de tratamento, que pode ser precoce ou tardio de 

acordo com o caso (Glineur et al., 2001). É considerado 

normal durante o exame da dentadura decídua: plano terminal 

reto ou mesial, sobremordida e sobressaliência de 1 a 2mmm 

e ausência de mordida cruzada anterior e posterior (Janson et 

al., 2004). 

 Uma indicação de tratamento ortopédico precoce para 

maioria dos ortodontistas, são os casos de mordida cruzada 
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anterior. Essa maloclusão não permite autocorreção, podendo 

produzir um desequilíbrio irreparável no crescimento facial e 

tornar o tratamento tardio mais complicado, ao necessitar de 

extrações dentárias ou cirurgias ortognáticas (Viana et al., 

2003; Tashima et al., 2003).  

 A mordida cruzada anterior é definida pela incapacidade 

de oclusão normal entre os arcos durante o relacionamento 

ântero-posterior, podendo ser decorrente de má posição 

dentária ou discrepância óssea entre maxila e mandíbula 

(Janson et al., 2004). Em muitos casos, essa mordida cruzada 

pode estar associada com a má oclusão de classe III (Araujo 

et al., 2008). Então, é necessário estabelecer um diagnóstico 

diferencial para determinar o tratamento mais adequado para 

cada caso.  

 Existem várias opções de aparelhos fixos e removíveis 

que podem ser usados no tratamento ortodôntico/ortopêdico. 

A aparatologia deve ser selecionada levando em consideração 

o perfil de cooperação e motivação do paciente, a gravidade 

da maloclusão e a habilidade do profissional. (Tashima et al., 

2003) 

 Para tratamento de mordida cruzada anterior, 

principalmente quando associada a retrognatismo maxilar ou 

uma classe III verdadeira, a tração reversa da maxila 

combinada a expansão rápida é um dos tratamentos mais 

indicados. Os efeitos esperados dessa terapia são: 

Deslocamento ântero-inferior da maxila e dos dentes 

superiores, rotação da mandíbula no sentido horário, 

inclinação lingual dos incisivos inferiores e aumento do terço 

inferior da face (Viana et al., 2003). Esses resultados 

favorecem o estabelecimento de mudanças esqueléticas e 

dentárias, além de produzir melhora significativa no quadro do 

paciente (Oltramari et al., 2005). 
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2 MATERIAIS E MÉTODO 

 

      
Figura 1 e 2 – Fotografias extra-bucais antes do tratamento 

 

   

 
Figura 3, 4 e 5 – Fotografias intra-bucais antes do tratamento 
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Figura 6 – Análise cefalométrica inicial 

 

 Paciente do sexo masculino, V.R.M.A, 6 anos, procurou 

tratamento ortodôntico, acompanhado da mãe, queixando-se 

da má relação entre os arcos superior e inferior. Na 

anamnese, a mãe do paciente relatou que a maloclusão 

interfere na mastigação e estética do sorriso da criança, tendo 

sido encaminhado por indicação da odontopediatria. 

 No exame clínico extra-bucal, em norma frontal, 

paciente apresentava adequada proporção entre os terços 

faciais, sem presença de assimetrias, selamento labial passivo 

e completo recobrimento dos incisivos superiores pelos 

inferiores durante o sorriso. Na avaliação de perfil observou-se 

padrão facial de classe I e projeção do zigomático pouco 

evidente (Figura 1).  

 Paciente exibia dentição decídua, com plano terminal 

mesial, mordida cruzada anterior dos elementos dentários 51, 

52, 53, 61 e 62, sobressaliência negativa e sobremordida 

superior a 3mm. 

 Radiograficamente, as imagens ósseas e dentárias 

estavam compatíveis com os padrões de normalidade. Os 

germes dentários de todos os permanentes estavam 

presentes, com exceção dos terceiros molares. A radiografia 

de mão e punho mostrava idade óssea de 7 anos e 3 meses, 
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mostrando que o paciente ainda não havia entrado no surto de 

crescimento puberal. 

 Os dados cefalométricos sugerem uma tendência de 

crescimento equilibrado (SnGoMe=35,01°), maxila e 

mandíbula discretamente retruídas (SNA=78° e SNB=77°), 

mas bem relacionas entre si, com padrão esquelético de 

classe I (ANB=1°). 

 No histórico familiar do paciente foi evidenciado que o 

pai era portador de maloclusão de classe III, tratada 

ortodonticamente. Estabeleceu-se o tratamento precoce 

através da tração reversa da maxila para interceptar a mordida 

cruzada anterior, mesmo o paciente apresentando padrão 

dentário e esquelético de classe I. 

 Primeiramente foi feita a expansão rápida da maxila, 

atráves do Hirax, mesmo com a ausência da mordida cruzada 

posterior. Essa disjunção maxilar desarticula a maxila dos 

ossos ao redor, potencializando o efeito da protração com o 

uso da máscara facial.  

 

    
Figura 7 e 8 – Paciente durante tratamento fazendo uso da máscara facial 

e do Hirax 

 

 O Hirax foi ativado na clínica, após sua instalação, com 

1 volta completa (4/4 de volta). A partir do segundo dia foi 
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usado o protocolo de ativação com ¼ de volta pela manhã e ¼  

a noite. Após 15 dia foi instalada a máscara facial de Petit, 

com elásticos que liberavam 400g de força de cada lado, 

sendo usada por, no mínimo, 14 horas por dia. 

 No início, tentou-se utilizar um aparelho removível para 

levante da mordida, mas o paciente teve a esfoliação dos 

incisivos inferiores após 2 meses de uso da máscara, 

deixando de usar o levante de mordida. Foi feito a tração 

reversa por um período de 14 meses, até conseguir a correção 

da mordida cruzada. Depois foi removido o Hirax e uma nova 

documentação foi realizada para reestudo do caso. 

 

  
Figura 9 e 10 – Fotografias extra-bucais ao final do tratamento 
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Figura 11 e 12 – Fotografias intra-bucais após o tratamento com tração 

reversa da maxila 

 
Figura 13 – Análise cefalométrica final 

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

 O paciente respondeu muito bem ao tratamento, 

seguindo corretamente as instruções de uso do aparelho. 

Após a máscara facial, pôde se estabelecer melhor 

relacionamento entre as arcadas superior e inferior, com 

sobressaliência positiva de 2mm. Entretanto, a sobremordida 

continuou profunda de 5mm e necessita de tratamento. 

Ocorreu a erupção dos molares permanente, estando em 

relação de classe II, o que não se apresenta como problema, 

pois essa relação pode ser espontaneamente corrigida com a 

esfoliação dos molares decíduos e o Leeway Space.  

 Ao analisar a cefalometria verificou-se uma 

movimentação anterior da maxila com o aumento do SNA de 
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78° para 82°. Isso pode ter ocorrido tanto pela máscara facial 

quanto pela disjunção, que, segundo PRIMO et al., 2010, 

ocasiona um deslocamento para frente e para baixo da maxila. 

(Vianna et al., 2003).  

 Apesar do diagnóstico e tratamento precoce das 

mordidas cruzadas serem largamente discutidos na literatura 

(Tashima et al., 2003), foi fundamental estabelecer um plano 

de tratamento nessa idade. Como a mordida cruzada anterior 

não apresenta autocorreção, a ausência de tratamento 

precoce impediria o potencial de crescimento da maxila do 

paciente, desencadeando problemas esqueléticos graves. 

(Fernandes et al., 2007) 

 A terapia preventiva objetivou favorecer o 

desenvolvimento fisiológico das arcadas e evitar a progressão 

da maloclusão. O tratamento nesse paciente jovem, por ser 

bem indicado e cumprir as metas propostas de forma eficaz, 

favorecerá resultados estáveis. Mesmo que o problema 

recidive, provavelmente, necessitará de menos extrações 

dentárias e tratamentos tardios mais curtos, diminuindo risco 

de descalcificações do esmalte e doenças periodontais 

(Grippaudo et al., 2014).   

 O diagnóstico diferencial entre essa maloclusão e a 

classe III verdadeira (esqueletal) foi feito ao verificar a relação 

oclusal, perfil facial e cefalometria (Tashima et al., 2003; Primo 

et al., 2010). No entanto, a presença de uma deficiência 

maxilar justificou a indicação da tração reversa da maxila. 

Devido ao crescimento essencialmente endocondral, a 

mandíbula sofre menos influência da tração reversa, não 

sendo prejudicada pela terapia, apesar da sua discreta 

retroposição (Oltramari et al., 2005).  Essa correção minimizou 

o mal relacionamento entre maxila e mandíbula da criança, 
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possibilitando seu correto crescimento e desenvolvimento. 

(Moscardini, 2006) 

 Segundo ANSAR et al., 2015, mesmo com o 

diagnóstico e tratamento adequado, pode ser difícil prever a 

estabilidade dessa terapia com máscara facial, pois ela é 

influenciada pelo padrão de crescimento do paciente. 

Entretanto, foi possível estabelecer um prognóstico favorável 

devido as características morfológicas, idade de início do 

tratamento e grau de colaboração do paciente. 

 Visivelmente, o tratamento precoce amenizou a 

severidade do caso e possíveis problemas psico-sociais e 

oclusais. Se não tivéssemos obtido o êxito do tratamento, 

seria indicado um plano de tratamento em duas fases. A 

primeira fase na dentição decídua/mista, mesmo não 

solucionando o caso por completo, tornaria o tratamento da 

segunda fase (dentição permanente) mais simples, talvez 

evitando extrações ou cirurgia ortognática (Janson et al., 2004; 

Primo et al., 2010) 

 É sempre interessante corrigir o caso durante o 

tratamento ativo e usar algum aparelho de contenção, para 

assim, não recidivar a maloclusão. Além disso, deve ser feito o 

acompanhamento da erupção dos dentes permanentes e do 

surto de crescimento. A correção só é considerada definitiva 

com o final do crescimento (Janson et al., 2004).  

 

4 CONCLUSÕES  

 

 É possível concluir a importância do tratamento precoce 

para o correto crescimento e desenvolvimento dos arcos. A 

tração reversa da maxila é um dos tratamentos mais 

adequados para correção da mordida cruzada anterior, 

principalmente em crianças com deficiência maxilar e que não 
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atingiram o surto de crescimento puberal. Reestabelecendo a 

oclusão, a ortodontia cumpre seu objetivo de melhorar as 

condições funcionais e estéticas do paciente. 
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RESUMO: Esta pesquisa avaliou o acesso e satisfação dos 

usuários com os serviços odontológicos em áreas cobertas 

pela ESF. Estudo transversal, de base populacional, n= 752, a 

técnica utilizada foi de observação direta intensiva, através de 

formulários previamente validados. A análise estatística 

descritiva dos dados foi realizada através SPSS versão 20.0. 

Dos indivíduos entrevistados 75,9% eram do sexo feminino, 

71% não possuía renda ou afirmava receber até um (01) 

salário mínimo e 65,3% eram analfabetos ou tinham até oito 

(08) anos de estudo, 53,5% afirmaram ter algum grau de 

comprometimento em relação a sua saúde bucal, 

considerando-a entre “mais ou menos” ou “ruim”, 54,5% 

procuraram atendimento do dentista nos últimos dois (02) 

anos, 50,6% afirmaram que geralmente utilizavam o serviço 

odontológico do tipo Particular. Uma subamostra de 157 

mailto:deborah_00@hotmail.com
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indivíduos, representando os que utilizaram o serviço público 

nos últimos dois anos, respondeu ao Questionário de 

Avaliação do Acesso e Satisfação com os Serviços Públicos 

de Saúde Bucal. O atendimento recebido foi considerado bom 

ou muito bom pela maior parte dos indivíduos. Está havendo 

resolutividade quanto aos problemas que levaram os usuários 

ao serviço. Quanto à Equidade, um número significativo de 

pessoas respondeu que não tinha acesso a um tratamento 

igualitário.  

Palavras-chave: Assistência odontológica; Serviços de Saúde 

Bucal; Acesso aos serviços de saúde. 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

As pesquisas Nacionais por Amostra de Domicílios vêm 

mostrando um aumento na utilização dos serviços 

odontológicos pela população brasileira, porém, ainda 

perduram importantes desigualdades no acesso aos serviços 

(CHAVES et al., 2012).  

Mesmo com avanços recentes, gerados por políticas 

públicas implementadas nos últimos anos no Brasil, como a 

inclusão da equipe de saúde bucal no Programa de Saúde da 

Família (PSF), implantação dos Centros de Especialidades 

Odontológicas (CEOs), pelo Ministério da Saúde (CLAUDINO 

et al, 2011; BRASIL, 2002; BRASIL, 2004), ainda são 

necessários esforços para que seja efetivada uma política 

ampla capaz de reduzir desigualdades sociais no acesso, no 

processo do cuidado e na avaliação dos resultados 

epidemiológicos da área de saúde bucal.  

Muitas são as barreiras e os aspectos que influenciam 

no acesso. A desigualdade socioeconômica, por exemplo, 
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exerce influência sobre a saúde e, aqueles indivíduos que 

residem em regiões com grandes diferenças de renda 

possuem piores condições de saúde, comparando-os com 

aqueles que vivem com situação socioeconômica mais 

equivalente e em regiões mais igualitárias (PERES et al., 

2012).  

A avaliação da efetividade da Saúde Bucal dentro da 

Estratégia de Saúde da Família, assim como, a avaliação e 

monitoramento da evolução e implementação das políticas 

públicas de saúde em execução no Brasil e dos resultados dos 

investimentos aplicados, são de grande importância.  

Este trabalho objetivou apresentar a estatística 

descritiva das variáveis independentes relacionadas ao acesso 

a Saúde Bucal após cinco (05) anos do estudo inicial, 

realizado por Rocha (2009) em Campina Grande-Pb 

 

2 MATERIAIS E MÉTODOS 

 

Pesquisa realizada na cidade de Campina Grande – 

PB, em áreas adstritas à Estratégia Saúde da Família e com 

cobertura de Saúde Bucal. Estudo quantitativo, 

epidemiológico, transversal de base populacional. 

A população da investigação foi composta por 

indivíduos com idade acima de 06 anos. Levando-se em conta 

o estudo preliminar de Rocha (2009), a técnica de seleção da 

amostra foi em múltiplos estágios, seguindo o fluxo setores-

censitários  domicílios  indivíduos, considerando as áreas 

cobertas pela ESF. Resultou em uma amostra total de 752 

indivíduos. 

A técnica utilizada foi a de observação direta intensiva 

através de formulário. Durante a entrevista foram abordados 
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aspectos relativos às variáveis independentes (condições 

sócio, econômicas e demográficas, relato de dor de dente nos 

últimos seis meses) e questões relativas ao acesso a serviços 

de Saúde Bucal. Dados referentes a indivíduos na faixa etária 

entre 06 e 10 anos eram respondidos pelos pais ou 

responsáveis. A análise dos dados foi realizada através do 

programa estatístico SPSS versão 20.0.  

Todos os indivíduos selecionados assinaram um Termo 

de Consentimento Livre e Esclarecido - TCLE que seguiu as 

normas da Resolução 466/2012 do Conselho Nacional de 

Saúde. 

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

A amostra final do estudo foi constituída por 752 

respondentes.  

Em relação ao sexo, 571 pessoas eram do sexo 

feminino. Em populações de baixa renda, como nesse estudo, 

as mulheres permanecem mais tempo em casa e suas 

atividades são geralmente os afazeres domésticos (ROCHA, 

2009). 

Quanto à idade, a maior parte da amostra 37,9% (285 

indivíduos) estava na faixa etária correspondente a “Adultos 

em fase reprodutiva”, ou seja, entre 25 e 49 anos. Em relação 

aos indicadores socioeconômicos, observou-se que 28,3% da 

população investigada não apresenta renda, 42,7% apresenta 

renda individual de até um (01) salário mínimo, e apenas 4,1% 

dos entrevistados apresentam renda superior a três (03) ou 

mais salários. (Tabela 1)  

Apesar de mais da metade dos entrevistados não 

possuir renda ou afirmar receber até um (01) salário mínimo, o 
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percentual de indivíduos que utilizava o serviço particular 

correspondeu a quase metade da amostra. Isso pode 

demostrar que, embora as pessoas não possuam condições 

financeiras para utilizar o serviço particular, pode-se sugerir 

que os usuários não possuem confiança nos serviços públicos 

disponíveis ou não tiveram acesso a eles, tendo que recorrer a 

outro tipo de serviço. Outrossim, isso revela um novo padrão 

de atendimento em clínicas do tipo “Populares”, cujos 

orçamentos são menos onerosos, portanto, mais acessíveis a 

esse tipo de população. (MOREIRA; NATIONS; ALVES, 

2006). 

O nível de escolaridade em sua maioria (58,7%) foi 

formado por pessoas sem escolaridade (analfabetas) ou ainda 

com menos de sete (07) anos de estudo (Ensino fundamental/ 

1° Grau incompleto) (Tabela 1). Apenas (9,2%) fazia 

Universidade ou possuía Pós-Graduação.  

Quando perguntado pela saúde dos dentes e da boca, 

ou seja, a autopercepção da saúde bucal, 53,5% responderam 

que a saúde bucal estava comprometida, isto é, apresentava-

se “mais ou menos” ou “ruim”.  Quanto ao fato de sentir dor de 

dente alguma vez na vida, 81,1% já tiveram algum episódio de 

dor de dente na vida. Uma minoria não sentiu dor de dente 

alguma vez na vida e dentre os que já sentiram dor, 18,0% 

sentiu nos últimos seis (06) meses. O grau de severidade 

desta dor prevaleceu nas categorias “desconfortável” (28 

pessoas – 25,5%) e “horrível” (37 pessoas – 33,6%). 

Mais da metade da amostra desse estudo considerou 

algum grau de comprometimento em relação a sua saúde 

bucal, considerando-a entre “mais ou menos” ou “ruim”. 

Valores muito semelhantes foram vistos no SBBrasil 2010 

para a região Nordeste (BRASIL, 2010). As condições de vida 
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e de trabalho podem influenciar na forma de pensar, sentir e 

agir em relação a sua saúde (ARAUJO et al, 2009). Alguns 

estudos mostram que indivíduos que possuem baixa renda e 

baixo nível de escolaridade apresentam maior prevalência de 

impactos negativos na saúde bucal, justificados pelo estilo de 

vida e pelo acesso a informações sobre cuidados de saúde 

(ARAUJO et al 2009; GOMES; ABEGG, 2007).  
 

TABELA 1- Frequência e percentual das variáveis independentes (Sexo, Idade, 

Estado Marital, Renda do Respondente, Renda Familiar, Escolaridade) Campina 

Grande/ PB – 2013/2014. 
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TABELA 2 – Frequência e percentual das variáveis independentes (Saúde dos 

dentes e da boca/ autopercepção da saúde bucal, Satisfação com aparência dos 

dentes, Dor de dente na vida, Dor de dente nos últimos seis (06) meses, 

Severidade da dor) Campina Grande/ PB – 2013/2014 
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Descrição da demanda aos serviços 

odontológicos/Utilização dos serviços de saúde 

Dos 752 entrevistados 410 (54,5%) precisaram utilizar o 

serviço odontológico no período dos dois últimos anos, tendo 

63,2%, considerado o atendimento recebido como “bom” e 

20,0% “muito bom”. Quando perguntados se as necessidades 

foram plenamente satisfeitas 75,6% afirmaram estar 

“satisfeito”, “muito satisfeito” ou “totalmente satisfeito” com o 

atendimento recebido. 

A maioria dos indivíduos entrevistados afirmou que o 

atendimento recebido era muito bom ou bom e que as 

necessidades estavam sendo satisfeitas. Houve uma melhora 

se comparamos com o estudo de Rocha (2009) na qualidade 

dos serviços, mesmo aqueles que afirmaram utilizar o serviço 

público. A qualidade dos serviços referida pelos usuários 
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geralmente representa o grau de confiança e empatia pelos 

profissionais e pela clareza em esclarecer dúvidas. (FADEL; 

REGIS FILHO, 2009; LAS CASAS, 1999). 

Qualificação do acesso aos serviços odontológicos/ 

saúde bucal 

Foram investigados os indivíduos que tiveram acesso a 

alguma palestra, reunião em que fossem enfocados temas 

sobre saúde bucal, tendo sido verificando um percentual de 

59,6% daqueles que afirmaram ter participado de um 

momento como este. 
TABELA 3 – Frequência e percentual das variáveis independentes (Utilização dos 

serviços odontológicos, Avaliação do atendimento recebido, Avaliação das 

necessidades de saúde, Motivo para não procurar o serviço) Campina Grande/PB – 

2013/2014 
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Quando questionados sobre o recebimento de algum kit 

de escovação dentária (creme dental e/ou escova), ou algum 

material educativo (folder), ou ainda, se participaram de 

alguma atividade de aplicação tópica de flúor (ATF) 322 

indivíduos responderam positivamente ao questionamento. 

Apenas 92 indivíduos haviam recebido visita sobre orientação 

em saúde bucal. (Tabela 4) 

A visita domiciliar é um tipo de prática que rompe com 

um modelo de saúde que funciona dentro de quatro paredes, 

estendendo as práticas para além dos muros dos serviços. 

Dessa forma, as famílias passam a ser consideradas dentro 

do espaço-domicílio das famílias e comunidades. 

(GIACOMOZZIL; LACERDA, 2006).  
TABELA 4- Frequência e percentual das variáveis independentes (Acesso à 

palestra, reunião com o tem SB; Acesso a Kits de escovação, material educativo ou 

ATF; Visita do ACS, ASB ou CD com orientações sobre SB) Campina Grande/PB – 

2013/2014 
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Descrição da demanda aos serviços odontológicos 

Evidenciou-se que 23 pessoas nunca foram ao dentista. 

Em relação ao tipo de serviço odontológico utilizado, o 

percentual de indivíduos que procuraram o serviço público, 

47,9%, foi menor do que os que procuraram cirurgiões-

dentistas particulares ou de convênios/planos de saúde 

(50,6%) e, dentre aqueles que utilizaram o serviço público, 

apenas 39,5% (288 indivíduos) teve acesso ao cirurgião-

dentista da USF. 

 
TABELA 5 – Frequência e percentual da variável dependente (Última visita ao 

dentista/Acesso a serviços odontológicos e cirurgião-dentista que geralmente usa/ 

Tipo de serviço) Campina Grande/PB – 2013/2014 
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Grau de Satisfação do usuário com os serviços públicos 

de Saúde Bucal 

 O grau de satisfação do usuário foi obtido através de uma 

subamostra, retirada daqueles que utilizaram os serviços públicos 

e o fizeram a menos de (02) anos, totalizando 157 respondentes. 

A satisfação do usuário com o serviço público foi 

avaliado através da disponibilidade dos serviços aos usuários. 

Quase metade da população estudada afirmou ter algum grau 

de dificuldade para obtenção de vaga. As filas ainda são o 

grande vilão nesse sistema, pois, grande parte das unidades 

ainda implanta, apenas, o sistema de demanda espontânea, 

não ocorrendo os agendamentos que facilitam o acesso do 

usuário ao sistema.  

Em relação à Resolutividade do problema e a satisfação 

com o tratamento recebido, 68,1% tiveram seus problemas 

resolvidos ou muito bem resolvidos.  

Sobre a relação Cirurgião-dentista e usuários, a 

resposta foi que apenas 13,4% consideraram tal relação entre 

péssima e regular. O nível de confiança no profissional foi 

excelente ou bom para 124 dos usuários. O bom atendimento 

e o bom desempenho profissional criam um vínculo do usuário 
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com o serviço de saúde e vice e versa, facilitando o acesso ao 

usuário, uma vez que esse vínculo otimiza o processo da 

assistência, permitindo que os profissionais conheçam seus 

pacientes e as prioridades de cada um. 

Em relação à dimensão Equidade, os usuários 

afirmaram que suas necessidades de Saúde Bucal foram 

“igualmente atendidas” em 35,0% dos entrevistados e, 

percentual semelhante foi encontrado para os que 

responderam que são “diferentemente atendidas”. 

Embora tenha havido melhora no acesso à Saúde Bucal 

em Campina Grande nos últimos anos, alguns dados são 

alarmantes e mostram como ainda são necessários esforços, 

principalmente da gestão e dos profissionais da Estratégia 

Saúde da Família para efetivamente ampliar o acesso a esses 

serviços. Contudo, deve ir além, não só provendo mais 

atendimento para a população, mas de forma mais 

humanizada e equânime possível. 

 

4 CONCLUSÕES 

 

A maior parte da amostra foi de mulheres, na faixa 

etária entre 25 e 49 anos e com nível de escolaridade de até 7 

anos de estudo. Grande número dos indivíduos entrevistados 

já teve algum relato de dor de dente e destes, boa parte 

afirmou que o episódio de dor havia ocorrido nos últimos seis 

(06) meses;  

O atendimento recebido foi considerado bom ou muito 

bom pela maior parte dos indivíduos. A visita Domiciliar não foi 

uma prática constante dos Cirurgiões-dentistas dos distritos 

avaliados. Mais da metade da amostra utilizou o serviço 
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particular mesmo estando em área adscrita a Estratégia 

Saúde da Família;  

Está havendo resolutividade quanto aos problemas que 

levaram os usuários ao serviço. Quanto à Equidade, um 

número significativo de pessoas respondeu que não tinha 

acesso a um tratamento igualitário.  
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RESUMO: A rugosidade superficial dos materiais 
restauradores pode comprometer sua estética e durabilidade. 
Este estudo investigou esta variável, em dois materiais 
restauradores, submetidos à ação do Profident com e sem a 
utilização do pó de bicarbonato de sódio. Trinta corpos de 
prova de cada material (Resina e Ionômero) foram 
confeccionados numa matriz, divididos em 2 subgrupos 
(quinze espécimes), armazenados em água destilada a 37ºC e 
depois submetidos ao Profident com e sem a utilização do pó 
de bicarbonato de sódio, por 10 segundos. Em cada espécime 
foi medida a rugosidade superficial média (centro e lados), em 
dois momentos (antes e depois da aplicação dos métodos). Os 
dados foram tabulados e analisados levando em consideração 
a rugosidade média, por meio do Teste t emparelhado, 
ANOVA e Teste de Tukey com significância de p<0,05. 
Conclui-se que O Profident com e sem a presença do pó de 
bicarbonato de sódio, por 10 segundos não causa modificação 
na lisura superficial da resina Filtek Z350; O Profident utilizado 
com e sem a presença do bicarbonato de sódio, por igual 
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tempo de exposição, causa modificação na lisura superficial 
do Ionômero Vitro Fil LC, sendo esta maior quando é utilizado 
o Profident com o bicarbonato de sódio. 
Palavras-chave: Resinas compostas; Profilaxia dentária; 
Cimentos de ionômeros de vidro. 
 

1 INTRODUÇÃO 

 

Em relação à cavidade bucal, o padrão estético ideal é 

definido por dentes brancos, limpos, bem posicionados e 

gengiva sadia, com tom rosado (PEDRAZZI et al., 2009). Para 

alcançar este padrão é necessário fazer uma adequada 

remoção do biofilme, garantindo limpeza e prevenindo cárie e 

doença periodontal.  

Independentemente do material restaurador utilizado é 

importante que o tratamento seja mantido através do controle 

do biofilme, necessário para aumentar a durabilidade das 

restaurações e garantir a saúde bucal (ANDRADE et al., 2009; 

MOUROUZIS et al., 2009; GURGEL et al., 2011).  

No início dos anos 1980 foi desenvolvido um método 

profilático que utiliza um jato de ar, água e bicarbonato de 

sódio sob pressão, capaz de remover a placa bacteriana e 

manchas extrínsecas. Muitos estudos foram realizados 

comprovando a segurança e eficácia deste método (SALAMI, 

LUZ, 2003). Contudo, alguns autores relataram que este 

procedimento aumenta a rugosidade superficial e a 

degradação da integridade marginal de alguns materiais 

restauradores, resultando em maior retenção de biofilme 

dental, irritação dos tecidos periodontais, comprometimento 

estético e diminuição da durabilidade da restauração 
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(MIRANDA, 2003; RIBEIRO, 2005; LOURO, 2007; KIMYAI, 

2011; MELO JÚNIOR et al., 2011; KIMYAI et al., 2012); sem 

contar que o pó de bicarbonato de sódio está contra indicado 

para pacientes hipertensos e com restrição de sódio (SAAD et 

al., 1992). 

O jato de bicarbonato de sódio quando comparado com 

a taça de borracha é considerado eficiente para profilaxia, 

porque age melhor em profundidade e nas superfícies de difícil 

acesso. Logo é o mais indicado para regiões de fóssulas, 

fissuras e faces proximais dos dentes. Tem sido observado 

que o grau de rugosidade superficial promovido na superfície 

restauradora e ou dentária é diretamente proporcional ao 

tamanho de partículas do pó abrasivo, a velocidade de rotação 

do aparelho, a direção do bico de saída do jato de bicarbonato 

e ao tempo de sua aplicação (LUZ; SALAMI, 2003; 

MURAKAMI et al., 2006). 

Com base nestas considerações, se faz necessário que 

estudos experimentais sejam realizados e novas técnicas 

profiláticas sejam investigadas para remoção do biofilme 

dental. Este estudo foi realizado com o objetivo de investigar a 

rugosidade superficial de uma resina composta 

nanoparticulada e de um ionômero de vidro resinoso, após a 

aplicação de duas técnicas profiláticas utilizando o aparelho 

Profident. A primeira usando este aparelho de forma 

convencional (com jato de água, ar e pó de bicarbonato de 

sódio sobre pressão) e a outra sem a aplicação do pó de 

bicarbonato com o fim de verificar se a sua presença, altera a 

textura destes materiais. 

 

2 MATERIAIS E MÉTODOS 
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 Neste estudo “in vitro”, foram confeccionados 60 corpos 

de prova (CP), em uma matriz de teflon, contendo 10 orifícios 

com 6 mm de diâmetro e 2 mm de espessura. 

Deste montante, 30 CP foram feitos com resina 

composta nanoparticulada Z-350/3M e 30 com cimento 

ionômero de vidro resinoso Vitro Fil LC/DFL (CIV). Depois de 

obtidos, eles foram armazenados em recipientes plásticos 

contendo água destilada a 37ºC, de modo que os dois tipos de 

materiais ficassem separados, até o início do experimento.  

Na confecção do CP, passava-se um pincel untado com 

vaselina, na parte interna do orifício, a fim de isolar a matriz e 

facilitar a sua remoção. Depois, a matriz era colocada sobre 

uma placa de vidro polida, interpondo entre elas, uma tira 

transparente de poliéster e com uma espátula de inserção 

para resina, levava o material até o total preenchimento dos 

orifícios. Outra tira de poliéster era então posicionada sobre a 

matriz contendo o material ainda não polimerizado, e sobre 

este conjunto, outra placa de vidro, para prensar o material e 

somente então, procedia a fotopolimerização, em um aparelho 

de LED (Optilight LD Max /Gnatus), com intensidade de 

potência de 600 mW/cm²  e por um tempo de 40 segundos.  

Os CPs dos dois materiais foram obtidos da mesma 

forma, sendo que o pó e o líquido do cimento ionômero de 

vidro resinoso foram manipulados sobre outra placa de vidro 

polida, com o auxílio de uma espátula de aço nº 60 e o 

material inserido e polimerizado da mesma forma que a resina 

composta. 

A amostra foi dividida de forma aleatória em quatro 

grupos de estudo com 15 unidades cada, para serem 

submetidos à ação do aparelho profilático, por um tempo de 
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10 segundos, nos seguintes grupos de estudo: A (resina, com 

o pó de bicarbonato de sódio presente); B (resina, sem 

bicarbonato); C (CIV com o bicarbonato presente) e D (CIV 

sem o bicarbonato).  

Antes de serem submetidos ao tratamento profilático, os 

corpos de prova foram fixados numa placa de vidro com cera 

utilidade e tiveram sua rugosidade superficial inicial medida 

num equipamento rugosímetro (Mitutoyo S J – 201 P, Japão). 

Um operador treinado fez três leituras da rugosidade 

superficial (uma ao centro e duas de cada lado desta). 

Em seguida foi realizada a aplicação do método 

profilático em cada grupo de estudo, sendo que nos grupos A 

(resina) e C (ionômero) foi utilizado o método profilático 

convencional, usando o aparelho Profident (Dabi Atlante) com 

o jato de bicarbonato de sódio sobre pressão ar/água, com o 

orifício do bico posicionado em um ângulo de 90º em relação 

ao corpo de prova e com a vazão de água mais alta deste 

aparelho, a uma distância de 1 cm. De igual forma foi 

realizado o mesmo método Profilático nos grupos B (resina) e 

D (ionômero), excluindo apenas a utilização do pó de 

bicarbonato de sódio. 

Após a aplicação do tratamento profilático, as 

superfícies foram lavadas com um jato pulverizador de ar/água 

da seringa tríplice, pelo mesmo período de tempo (10 

segundos).  

 Para realizar a segunda leitura (final), os corpos de 

prova eram novamente fixados com uma cera utilidade na 

placa de vidro e o mesmo operador treinado fazia novamente 

três leituras da rugosidade superficial, no mesmo local da 

primeira (uma ao centro e duas de cada lado).  
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Os valores de rugosidade foram submetidos à análise 

estatística utilizando o teste t emparelhado e o teste ANOVA 

de medidas repetidas, com a seguinte variável independente: 

método de profilaxia (com e sem a presença do bicarbonato). 

A duração de tempo da profilaxia foi 10s, com nível de 

significância de P<0,05. Em seguida foi aplicado o teste de 

comparação múltipla de Tukey à 5% para comparar os valores 

rugosimétricos produzidos para cada tratamento profilático, 

nas superfícies dos CPs. 

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

 Na análise dos dados foram calculadas a média de três 

leituras da rugosidade para cada corpo de prova, resultando 

em 120 valores nos 4 grupos estudados. 

Na figura 1 é visualizado as rugosidades médias inicial 

e final nos 4 grupos de estudo onde se observa que não houve 

diferença entre as médias de rugosidade quando se aplicou o 

Profident com ou sem bicarbonato de sódio nos corpos de 

prova da resina composta nanoparticulada Z350 (grupos A e 

B). Entretanto, com relação ao cimento Ionômero de vidro 

resinoso Vitro Fil LC (grupos C e D), houve diferença entre as 

médias de rugosidade inicial (antes da aplicação do Profident) 

e a final (após aplicação do Profident). Ainda pode ser 

observado nesta figura que a diferença entre as médias dos 

corpos de prova do Ionômero de vidro foi maior no grupo C, 

quando se utilizou o Profident de forma convencional (com o 

pó de bicarbonato de sódio), do que no grupo D, com o 

método modificado (sem a aplicação do pó de bicarbonato de 

sódio). 
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Figura 1. Demonstração das médias de rugosidades superficiais inicial e 

final em micrometros nos 4 grupos de estudo. 

 Com relação à avaliação da rugosidade superficial da 

resina composta após tratamento profilático, Alves (2012) 

realizou uma investigação em três resinas compostas 

diferentes: uma microparticulada (Durafill VS), uma 

nanoparticulada (Z350) e uma microhíbrida (Z250), por um 

tempo de 30s. Neste estudo, todas as resinas apresentaram 

aumento de rugosidade, sendo que a maior rugosidade 

encontrada foi da microparticulada e a menor da Z350, 

seguida pela Z250. Este resultado pode ter sido decorrente do 

maior tempo de aplicação do jato de bicarbonato (30s), já que 

este fator é relevante, pois de acordo com Murakami et 

al.(2006)  e Luz e Salami (2003) quanto maior a exposição ao 

agente abrasivo, maior a abrasão ocasionada. 

Observando ainda a figura 1 e a tabela 1, com relação 

ao cimento de ionômero de vidro resinoso, nota-se que 

diferentemente da resina Filtek Z350, este material teve o pior 

comportamento de rugosidade superficial sob a ação do 
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Profident, visto que apresentou um aumento desta rugosidade 

tanto sob a ação do bicarbonato de sódio (grupo C) como no 

grupo que não utilizou o pó de bicarbonato de sódio (D), sendo 

que no primeiro grupo mencionado (C) a rugosidade 

superficial foi a mais alta entre os demais grupos, e 

estatisticamente significante, conforme os testes estatísticos 

utilizados (t emparelhado e t de Tukey). 

 Analisando os dois materiais investigados: o cimento de 

ionômero de vidro resinoso (Vitro Fil LC/DFL) e a resina 

composta (Filtek Z350), o resultado da rugosidade superficial 

superior do ionômero em relação à resina é previsível, visto 

que os cimentos de ionômero de vidro são considerados mais 

rugosos e menos refletivos, em razão da própria composição 

do material (FRANÇA et al., 2010). Além disso, a maior 

rugosidade desse material pode ser associada às 

características da matriz, a proporção do material e ao 

tamanho das partículas inorgânicas de vidro e bolhas de ar 

originadas na manipulação do material (ALVES FILHO et al., 

2009).  

Entretanto, em relação à resina Composta, mesmo 

sabendo que apresenta melhor comportamento frente à ação 

abrasiva, por apresentar partículas menores e em maior 

número, teve resultado surpreendente, ao manter o mesmo 

nível de rugosidade superficial antes e após a ação do 

Profident, por um período de 10 segundos. Porém como 

verificado no estudo realizado por Scheffel et. al., 2012, no 

qual utilizou maior tempo de exposição (30 segundos), este 

material apresentou um aumento da rugosidade superficial. 

Scheffel et al. (2012) cita o valor de 0,2 μm de 

rugosidade superficial como um valor crítico para colonização 
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de microrganismos, sendo este o limite aceitável. Logo, como 

identificado na figura 1, o nível médio de rugosidade superficial 

apresentada pela resina (n= 0,06μm) encontra-se dentro de 

um valor aceitável enquanto o menor valor médio apresentado 

pelo o cimento de ionômero de vidro resinoso apresenta 

valores de rugosidade muito acima do valor crítico (n= 0,7 

μm), mesmo quando não se utiliza o pó de bicarbonato de 

sódio (> 0,4 μm). 

Na tabela 1, se observa as médias de rugosidade 

superficial inicial e final e o desvio padrão nos grupos de 

estudo e entre eles (entre materiais e métodos profiláticos). Os 

valores das médias foram comparados antes e após a 

utilização do Profident através do teste t emparelhado. Nos 

grupos A e B (resina composta Z350) observa-se que as 

médias de rugosidade inicial e final se mantive igual, não 

havendo diferença estatisticamente significativa nos dois 

grupos avaliados (aplicação do Profident com pó de 

bicarbonato de sódio e sem o pó de bicarbonato de sódio), 

com valor de p<0,05). 

Entretanto, observando nesta mesma tabela, os grupos 

C e D (cimento Ionômero de vidro resinoso) se vê que houve 

um aumento das médias de rugosidade superficial inicial e 

final neste material, sendo maior a diferença do valor das 

médias no grupo C (Profident com jato de bicarbonato de 

sódio) que no grupo D (Profident sem bicarbonato de sódio). 

Pode observar também que há diferença significativa entre as 

médias de rugosidade inicial e final nos dois grupos e entre 

eles (p>0,05). 

Aplicando o teste ANOVA e teste Tukey para avaliar a 

influência das variáveis material e método profilático, verifica-
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se que houve diferença entre os grupos (p=0,00). Os corpos 

de prova da resina composta (grupos A e B) apresentaram 

menor média de rugosidade, seguido do cimento de ionômero 

de vidro resinoso quando aplicou o Profident sem o 

bicarbonato (grupo D). A maior média de rugosidade foi do 

grupo do Ionômero de vidro resinoso com a aplicação do jato 

bicarbonato de sódio (grupo C). 

Quanto ao método profilático Profident sem a utilização 

do pó de bicarbonato de sódio, ficou demonstrado, neste 

estudo, que houve uma diminuição significante da rugosidade 

superficial do cimento Ionômero de vidro resinoso. Entretanto 

é recomendável investigar se a utilização deste aparelho sem 

o pó de bicarbonato de sódio é tão efetiva quanto quando 

utilizado com o pó de bicarbonato. 

 MÉDIA E DESVIO 
PADRÃO INICIAL 

MÉDIA E 
DESVIO 

PADRÃO FINAL 

GRUPO A 0,06 (0,005) Aa 0,06 (0,008) Aa 

GRUPO B 0,06 (0,009) Aa 0,06 (0,007) Aa 

GRUPO C 0,61 (0,274) Ca 0,71 (0,290) Cb 

GRUPO D 0,40 (0,173) Ba 0,45 (0,187) Bb 

 
Tabela 1: Distribuição dos valores das médias de rugosidade superficial 

inicial e final e desvio padrão entre os 4 grupos de estudo. 

Os resultados destes estudos indicam o quanto os 

clínicos devem respeitar o tempo de utilização para não 

causar dano à superfície do material restaurador, aumentar a 

adesão de biofilme e conseqüentemente diminuir a 

longevidade das restaurações. 
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4 CONCLUSÕES 

 

Considerando a metodologia empregada e os 

resultados obtidos, pôde-se concluir que o aparelho Profident 

utilizado com e sem o pó de bicarbonato de sódio, por um 

tempo de 10 segundos, não causa modificação na lisura 

superficial da resina composta nanoparticulada Filtek Z350. 

Entretanto, com relação ao cimento ionômero de vidro 

resinoso Vitro Fill LC, este método profilático causa 

significante rugosidade superficial, sendo maior pela presença 

do pó de bicarbonato. Por isto é recomendável que após a 

utilização do aparelho profilático Profident, seja realizado o 

repolimento das superfícies restauradas, especialmente 

quando o material restaurador for o cimento ionômero de Vidro 

resinoso. 
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RESUMO: As emergências médicas são raras, porém 

passíveis de ocorrer no consultório odontológico, cabendo aos 

profissionais estarem preparados e equipados para agir em 

tais situações. A busca de uma educação continuada a fim de 

obter novos conhecimentos acerca da abordagem, 

identificação dos sintomas e tratamento é de extrema 

importância na construção dos conhecimentos. Este trabalho 

buscou avaliar a capacidade dos cirurgiões-dentistas de atuar 

em situações de risco de vida e saúde de pacientes em 

tratamento. Foram aplicados questionários a 56 cirurgiões-

dentistas (CDs) sorteados através dos 560 inscritos no CRO 

de Campina Grande, tanto do setor público como privado e de 

diversas faixas etárias, com o objetivo de avaliar o 

conhecimento e a capacidade dos mesmos frente a uma 
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situação de Emergência Médica no consultório odontológico. 

Através da pesquisa foi possível identificar que os cirurgiões-

dentistas da cidade de Campina Grande não possuem 

conhecimento que os capacite a agir diante uma situação de 

emergência médica. Sendo notória a falta de conhecimento 

acerca da temática, os CDs fazem com que as situações 

emergenciais que ocorram com seus pacientes causem 

potencial risco de vida. 

Palavras-chave: Odontologia; Tratamento de Emergência; 

Competência Profissional. 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

Durante o exercício profissional o cirurgião-dentista 

(CD), muitas vezes depara-se, com situações de emergência, 

relacionadas com manifestações de enfermidades sistêmicas 

não diretamente ligadas à sintomatologia oral e para as quais, 

com freqüência não está preparado. Todavia, Silva et al. 

(2012) e Narayan et al. (2015) afirmam que esta situação se 

agrava quando se constata que grande parte das 

Universidades de Odontologia não tem a disciplina de 

Emergências Médicas e formam cada vez mais profissionais 

que não se atentam para a importância de prestar um 

atendimento de emergência até a chegada do médico.  

Situações emergenciais podem ocorrer antes, durante 

ou após o tratamento odontológico, mas podem ser 

prevenidas com a avaliação do estado geral de saúde do 

paciente e adoção de medidas preventivas simples, que 

aumentem a segurança clínica no atendimento (PIMENTEL et 

al., 2014). Para Lima et al. (2015), uma vez que o profissional 
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esteja diante de uma emergência, é necessário que saiba 

reconhecê-la e ainda sustentar a vida do paciente, até que o 

mesmo possa receber cuidados médicos especializados. 

Para Lúcio e Barreto (2012), após revisão de literatura, 

as principais síndromes emergenciais que podem ocorrer no 

consultório odontológico são: síncope, crise hipertensiva, 

angina pectoris, infarto do miocárdio, hipoglicemia, 

convulsão/epilepsia, acidente vascular cerebral (AVC) e 

reações de hipersensibilidade. Ainda podemos destacar a 

hipotensão postural, o broncoespasmo, overdose de 

anestésicos e aspirações de objetos (VEIGA et al., 2012). 

Diante destes fatos, esta pesquisa tem como objetivo 

avaliar e discutir a capacidade dos cirurgiões-dentistas da 

cidade de Campina Grande/PB de atuar em casos de 

Emergências Médicas no Consultório Odontológico. 

 

2 MATERIAIS E MÉTODO 

 

Foi utilizado, como instrumento para coleta de dados, 

um questionário contendo questões abertas e fechadas 

abordando dados relativos ao tempo e tipo de atuação 

profissional; local de formação profissional e conhecimentos, 

adquiridos tanto na universidade como após a graduação, 

sobre algumas situações de emergências médicas, tais como: 

angina pectoris, hiperventilação, reações anafiláticas, 

convulsão, hipoglicemia e AVC, que constituem as principais 

emergências médicas no atendimento odontológico. 

Foram selecionados por sorteio aleatório 56 Cirurgiões 

Dentistas registrados no Conselho Regional de Odontologia de 

Campina Grande que atendiam no Serviço Público e em 
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Consultórios Privados. Os resultados obtidos foram analisados 

estatisticamente e demonstrados através de gráficos. 

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

De acordo com os resultados encontrados, observa-se 

que dos 56 cirurgiões-dentistas que concordaram em 

participar do estudo, 57,2% foram do gênero feminino, 

conforme mostra o Gráfico 1. Quanto à faixa etária dos 

participantes, observou-se que a maior predominância foi 

entre 31 e 40 anos (28,6%) e com mais de 50 anos (28,6%) 

conforme mostra o Gráfico 2.  
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Com relação ao tempo de formação acadêmica e a 

instituição em que se formaram, observou-se que 64,3% dos 

cirurgiões-dentistas pesquisados concluíram sua graduação 

na Universidade Estadual da Paraíba e 35,7% em outras 

Universidades. Dos cirurgiões-dentistas que se formaram na 

UEPB, 23,2% possuem entre 21 e 30 anos de profissão. 

Apenas 1,8% possuem mais de 30 anos e 10,8 destes menos 

de 5 anos de profissão. Dos cirurgiões-dentistas que se 

Gráfico 1: Distribuição dos 

cirurgiões-dentistas segundo o 

gênero, da cidade de Campina 

Grande/PB. 

 

Gráfico 2: Distribuição dos 

cirurgiões-dentistas segundo a 

faixa etária. 

 



Análise dos Conhecimentos de Cirurgiões Dentistas de Campina Grande em Atuar em Emergências Médicas no Consultório 
Odontológico 

76 
 

formaram em outra universidade, 16% possuem entre 21 e 30 

anos de profissão. Apenas 7,1% mais de 30 anos e 3,6% 

menos de 5 anos de profissão, conforme mostra o Gráfico 3. 

Observa-se portanto que com relação ao tempo de atuação a 

predominância foi dos que possuem entre 21 e 30 anos de 

profissão. 

Quanto ao tipo de atuação profissional, foram 

abordados cirurgiões dentistas tanto do setor público como 

privado. Dentre os que participaram da pesquisa, a maior 

parte atua em consultórios privados (43%), e apenas 14,2% 

atuam tanto no serviço público como privado, 26,8% atuam em 

postos de saúde e 14,2% no Programa Saúde da Família, de 

acordo como mostra o Gráfico 4. 
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 Quanto à presença do componente Primeiros 

Socorros na grade curricular na graduação, a pesquisa mostra 

que em mais da metade (62,5%) não havia cursado este 

componente, por não estar inserido na grade curricular do 

curso, conforme se observa no Gráfico 5. Isto revela o quanto 

0,00% 
5,00% 

10,00% 
15,00% 
20,00% 
25,00% 
30,00% 
35,00% 
40,00% 
45,00% consultório 

particular 
posto de saúde 

PSF 

consultório 
particular e 
posto de saúde 

Gráfico 3: Distribuição dos 

cirurgiões dentistas. 
Gráfico 04: Distribuição quanto à 

localização de atuação do Cirurgião. 
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as Universidades de Odontologia estão em falta com a 

formação de profissionais da saúde. 

        Ao analisar a participação dos cirurgiões dentistas em 

cursos de atualização em emergências médicas nos 

consultórios Odontológicos, observou-se que apesar da 

grande maioria não ter nenhum conhecimento advindo da 

formação universitária, 53,6% não buscou capacitação no 

assunto durante sua formação profissional através de cursos 

de atualização na área, como mostra o Gráfico 6. 
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Segundo a capacidade dos cirurgiões dentistas de atuar 

em caso de angina pectoris durante o tratamento 

odontológico, observou-se que apenas 35,8% atuariam 

corretamente, semi-reclinando o paciente para uma melhor 

oxigenação e administrando nitratos via sublingual, enquanto 

42,8% não possuem conhecimento para agir em tais casos. 

Outros 21,4% usariam procedimentos incorretos conforme 

apresenta o Gráfico 7.  

De acordo com o Gráfico 8, pode-se verificar que 37,5% 

dos cirurgiões dentistas agiriam corretamente diante de um 

Gráfico 5: Distribuição dos 

cirurgiões dentistas que cursaram 

o componente Primeiros Socorros 

durante do curso de graduação. 

 

 

Gráfico 6- Cirurgiões-dentistas que 

participaram de curso de 

atualização sobre emergências 

médicas. 
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caso de hiperventilação, tranqüilizando o paciente e fazendo 

com que o mesmo respire dentro de um saco a fim de 

aumentar os níveis de CO2 revertendo o quadro de alcalose, 

enquanto, 37,5% não possuem conhecimento para intervir em 

tal situação e 25% agiriam de forma incorreta. 
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Quando relacionado à cricotireotomia, observou-se que 

apesar da grande polêmica que envolve este procedimento, 

67,9% dos Cirurgiões Dentistas possuem conhecimento de 

que ela deve ser realizada em casos de edema de glote. Os 

outros 32,1% dos cirurgiões-dentistas não possuem 

conhecimento no assunto conforme mostra o Gráfico 9. 

Através do Gráfico 10, pode-se observar que em um 

caso de convulsão durante o tratamento odontológico, 34% 

dos cirurgiões dentistas teriam uma postura correta 

posicionando a cabeça do paciente lateralmente, observando 

as vias aéreas e em caso de obstrução posicionando em 

extensão moderada a cabeça do paciente. A maioria dos 

cirurgiões-dentistas (51,7%) utilizariam procedimentos 

Gráfico 7: Distribuição da atuação 

do cirurgião-dentista em caso de 

angina pectoris. 

 

Gráfico 8: Distribuição do 

cirurgião-dentista quanto à 

atuação em casos de 

hiperventilação 

 

 
 



Análise dos Conhecimentos de Cirurgiões Dentistas de Campina Grande em Atuar em Emergências Médicas no Consultório 
Odontológico 

79 
 

incorretos, ultrapassados e perigosos como posicionar um 

objeto entre os dentes para que o paciente não morda a língua 

ou em caso de obstrução das vias aéreas liberar a mesma 

com os dedos. Outros 14,3% não possuem conhecimento no 

assunto.  
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Com relação a um quadro de choque anafilático durante 

o tratamento odontológico, podemos observar que metade dos 

cirurgiões dentistas teriam uma posição correta reclinando o 

paciente, liberando as vias aéreas e administrando anti-

histamínico, adrenalina e oxigênio. Enquanto os outros 50% 

agiriam de forma errada ou não saberiam como agir, 

colocando conseqüentemente a vida de seu paciente em risco, 

conforme mostra o Gráfico 11. 

          

Gráfico 9: Distribuição dos 

cirurgiãos-dentistas frente à 

realização de cricotireotomia. 

 

Gráfico 10: Distribuição dos 

cirurgiões dentistas quanto à 

atuação em casos de convulsão 
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O gráfico 12 é referente aos casos de hipoglicemia 

grave durante o tratamento odontológico, em que 41% dos 

cirurgiões dentistas teriam uma postura correta no tratamento 

administrando glicose por acesso venoso, enquanto 21,5% 

não saberiam como agir, e 37,5% estabeleceriam um 

tratamento incorreto. 

Em casos de AVC durante o tratamento odontológico, 

como mostra o gráfico 13, pouca coisa o cirurgião dentista 

poderá fazer se não monitorar os sinais vitais e providenciar 

socorro médico. Dentre os pesquisados, 69,7% tomariam esta 

atitude enquanto 14,3% usariam de procedimentos não 

necessários e outros 16% não saberiam como agir. 
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Gráfico 11: Distribuição dos 

cirurgiões-dentistas       que podem 

atuar em casos de choque anafilático. 

 

Gráfico 12: Distribuição dos 

cirurgiões dentistas quanto à 

atuação em casos de hipoglicemia 

grave 

 

Gráfico 13- Distribuição dos 

cirurgiões-dentistas quanto à 

atuação em casos de AVC 
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A pesquisa mostra que 62,5% dos cirurgiões dentistas 

participantes não tiveram Primeiros Socorros na grade 

curricular do curso, saindo da universidade sem nenhuma 

noção em suporte básico de vida, portanto, incapazes de atuar 

nos casos mais simples de emergências médicas, 

concordando com Andrade (2011) que afirmou que cirurgiões-

dentistas brasileiros não estão aptos para uma situação de 

emergência e as dúvidas mais frequentes são com relação a 

medicamentos usados em tais situações. 

Uma reciclagem de 2 em 2 anos seria bastante 

oportuna para preparar o cirurgião-dentista para intervir na 

grande maioria das urgências e emergências nos consultórios 

odontológicos, visto que resultado desta pesquisa mostrou que 

apenas 46% dos profissionais que participaram já estiveram 

em algum curso de atualização em Emergências Médicas no 

Consultório Odontológico, divergindo com o trabalho de 

Guimarães. Durante o decorrer da vida profissional, por 

diversos motivos, os cirurgiões-dentistas não buscaram 

atualizações no assunto. 

 Foi também observado que dos profissionais 

participantes, 40% já possuem de 21 a 30 anos de profissão, 

tendo este tempo satisfatório para procurarem atualização no 

assunto, suprindo assim a necessidade deixada no período de 

graduação. Este resultado confirma que a maior preocupação 

do cirurgião-dentista gira em torno de novas técnicas e 

materiais, bem como em equipamentos mais modernos para 

equipar o consultório deixando de lado sua maior missão que 

é cuidar da saúde de seus pacientes (NARAYAN et al., 2015) 

A ansiedade e estresse causados pelo temor do 

atendimento odontológico é real e estando presente é 
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considerado fonte de aumento da ansiedade, o que leva ao 

aumento do número de ocorrências de emergências médicas. 

A grande maioria dessas situações emergenciais pode ser 

evitadas, porém, quando elas ocorrem, alguns conhecimentos 

simples podem diminuir o sofrimento, evitar complicações 

futuras e salvar vidas. Sabendo que, um atendimento de 

emergência mal feito pode comprometer ainda mais a saúde 

da vítima. Desta forma o cirurgião-dentista deve estar 

preparado para o diagnóstico da emergência, definindo sua 

prioridade e a necessidade do atendimento médico 

especializado (WONG et al., 2015; LÚCIO, BARRETO, 2012).  

Situações de emergência médica são cada vez mais 

frequentes nos consultórios odontológicos, devido ao aumento 

de pacientes portadores de patologias sistémicas, associadas 

a várias terapêuticas medicamentosas a que estão sujeitos, 

assim como o aumento da espectativa média de vida. Os 

níveis percentuais destas emergências no consultório dentário, 

sendo ainda baixos, revelam-se preocupantes. São situações 

que envolvem sérios riscos de morbilidade e mortalidade para 

os pacientes e implicações ético legais para os profissionais 

de saúde. Entre os fatores mais preocupantes e mais comuns 

está o aumento da assistência a pacientes com patologias 

crónicas degenerativas, como a diabetes, hipertensão, 

cardiopatias, imunosuprimidos, bem como idades mais 

avançadas, tratamentos dentários prolongados e a utilização 

de novos fármacos (PEREIRA, 2013; WONG et al., 2015). 

Sendo fundamental nestas situações, manter a calma e 

ter em mente que a prestação de cuidados de primeiros 

socorros não exclui a importância de um médico, uma vez que 

um atendimento em emergência mal executado pode 
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comprometer a saúde e a vida do paciente. Para além disso 

pode comprometer toda a atividade profissional do CD. É 

também necessário estabelecer estratégias de atendimento e 

por isso, um protocolo de atendimento de pacientes com 

potencial de emergência. Para isso é importante uma correta 

anamnese, através da qual se obtém informações cruciais 

para a determinação de fatores de risco e assim, auxiliar na 

prevenção de situações de emergência (PEREIRA, 2013). 

Os dados apresentados nesta pesquisa mostram que o 

profissional é pouco preparado na graduação e na pós-

graduação, tendo ele mesmo que buscar a educação 

continuada após ter concluido a graduação. Como não há uma 

obrigatoriedade de cursos regulares de capacitação, o assunto 

torna-se esquecido por não ser colocado em prática 

periodicamente. Com isso o cirurgião-dentista esquece que 

está lidando com vidas humanas, e, assim, exime-se de 

assumir os riscos e as responsabilidades inerentes à profissão 

(SILVA JÚNIOR, 2014; AL-SEBAEI, 2015). 

 

4 CONCLUSÕES 

 

Os profissionais oriundos das faculdades de odontologia 

saem despreparados para agir em situações emergenciais, 

colocando em risco a saúde e vida de seus pacientes. Sendo 

assim necessário uma reformulação dos currículos escolares, 

para uma melhor preparação dos profissionais de saúde, 

principalmente na área odontológica, de forma a integrá-los 

em procedimentos de medicina básicos e de rotina. Durante o 

curso académico, a carga horária onde se aborda esta 

temática é pequena e frequentada nas primeiras fases do 
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curso, sendo mais orientada para a teoria, descurando a 

importante componente prática. 

Mesmo tendo a maioria dos cirurgiões dentistas desta 

pesquisa entre 21 e 30 anos de profissão, estes não buscaram 

suprir a carência deixada pela graduação através de cursos de 

atualização em emergências médicas. Dessa forma, os 

cirurgiões dentistas da cidade de Campina Grande não estão 

preparados para agir frente as principais situações de 

emergências médicas que possam ocorrer no consultório 

odontológico.  
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RESUMO: O objetivo deste trabalho foi relatar um caso 
clínico, no qual foi utilizada a técnica operatória de facetas 
estéticas diretas com resina composta, como alternativa de 
tratamento restaurador para dentes anteriores. Realizou-se o 
facetamento estético nos dentes 11, 12, 13, 21, 22 e 23. 
Prévio a confecção das facetas diretas, foi feito enceramento 
diagnóstico no modelo de gesso e obtido uma guia de silicone. 
Foi realizado o isolamento do campo operatório e o preparo 
dos dentes utilizando as pontas diamantadas de números 
1013 e 4138. As etapas seguintes incluíram condicionamento 
ácido da estrutura dentária, aplicação do sistema adesivo, 
inserção e escultura da resina composta, acabamento e 
polimento. As facetas dentárias diretas representam uma 
alternativa conservadora e viável de tratamento odontológico. 
Palavras-chave: Estética dentária. Resinas compostas. 
Odontologia Restauradora. 
 

 

1 INTRODUÇÃO 
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Na sociedade contemporânea, a estética do sorriso é 

primordial no relacionamento social e afetivo da população. 

Ditadas pelos padrões de beleza pré-estabelecidos e pela 

influência da mídia, as pessoas buscam, cada vez mais, 

consultórios odontológicos especializados, a fim de resolução 

estética em elementos dentários, principalmente, no segmento 

anterior da boca (MASSING, 2006). 

Diversas situações clínicas que necessitam de 

resistência e/ou estética, e que antigamente só eram 

resolvidas com tratamentos protéticos invasivos, hoje podem 

ser solucionadas perfeitamente com técnicas minimamente 

invasivas, utilizando as resinas compostas de última geração 

(SILVA; CHIMELI, 2011). As facetas dentárias são exemplos 

de técnicas minimamente invasivas. Este procedimento 

restaurador pode ser classificado de acordo com a técnica de 

confecção em: facetas diretas e indiretas.  

O facetamento direto, que tem como vantagens o tempo 

clínico, conservação dos tecidos dentais, possibilidade de 

reparo, menor agressão aos tecidos periodontais e 

possibilidade do cirurgião-dentista controlar a cor e a forma do 

dente restaurado, tem demonstrado resultados satisfatórios. 

Porém, oclusão topo a topo, ausência de esmalte na região 

cervical, hábitos parafuncionais e presença de apinhamento 

severo dos dentes anteriores, são fatores que limitam a sua 

indicação (GOLDSTEIN, 2000; GOMES, 1996; VIEIRA, 1995). 

Diante disso, torna-se necessário que os profissionais 

da área de odontologia estética tenham conhecimento e 

embasamento científico acerca das indicações, técnicas e  
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materiais usados na realização das facetas dentárias diretas. 

Assim, o objetivo deste trabalho foi relatar um caso clínico, no 

qual foi utilizada a técnica operatória de facetas estéticas 

diretas com resina composta, como alternativa de tratamento 

restaurador para dentes anteriores. 

 

2 MATERIAIS E MÉTODO 

 

Paciente do gênero masculino, 59 anos, procurou o 

serviço odontológico para resolução estética nos dentes 

ântero-superiores. Ao exame clínico, observou-se a presença 

de elementos dentários (11, 12, 13, 21, 22 e 23) com 

alterações de cor, forma e posição (Figura 01). Realizou-se 

moldagem com alginato Jeltrate plus® (Dentsply) e confecção 

de modelo de gesso para planejamento e estudo do caso.  

Prévio a confecção das facetas diretas, foi realizado 

enceramento diagnóstico no modelo de gesso e obtido uma 

guia de silicone (Zetaplus®- Zhermack) que serviu de auxílio 

durante a execução dos procedimentos. O modelo encerado 

foi apresentado ao paciente a fim de que o mesmo tivesse 

uma leve percepção de como seria o resultado final. Após a 

inserção de fio retrator gengival Pro-retract 00 (FGM) 

procedeu-se a técnica do preparo para confecção de faceta. A 

canaleta de orientação cervical foi executada nos elementos 

11, 12 e 21 com ponta diamantada esférica 1013 (KG 

Sorensen), seguidos pelos sulcos de orientações verticais e 

uniformização do preparo com a ponta diamantada tronco-

cônica 4138 (KG Sorensen) (Figura 2A e 2B). Vale salientar 

que nos elementos 13, 22 e 23 não foi realizado nenhum 

desgaste já que os mesmos apresentavam espaço suficiente 
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para acomodação das camadas de compósitos (conforme 

observado no modelo encerado durante a fase de 

planejamento). 

A redução da região incisal foi realizada com discos de 

granulação grossa Diamond Pro (FGM) montados em baixa 

rotação (Figura 2C). O refinamento do preparo deu-se 

utilizando a ponta diamantada 4138 FF (KG Sorensen). 

Estando os preparos concluídos, o isolamento absoluto 

modificado foi realizado, seguido por profilaxia com pedra-

pomes e escova de Robinson montadas em baixa rotação. 

Para hibridização dos tecidos dentais usou-se um 

sistema adesivo autocondicionante de passo único- Adper 

Easy Self Etch® (3M ESPE). Essa solução foi aplicada com 

microbrush descartável (FGM), friccionando a solução por 20 

segundos, seguido por jatos de ar 5 segundos e fotoativação 

por 40 segundos, conforme recomendações do fabricante. 

Uma pequena porção de resina nanoparticulada 

translúcida cor AT- Filtek Z-350 XT® (3M ESPE) foi assentada 

na guia de silicona e levada em posição. Após fotoativação e 

remoção da guia, observamos que o esmalte palatino da 

região incisal foi reconstituído (Figura 3A). Um filete de resina 

para dentina na cor B1 - Filtek Z-350 XT (3M ESPE) foi 

posicionado e fotoativado no bordo incisal para reproduzir o 

halo opaco típico dessa área (Figura 3B). Objetivando o 

mascaramento do escurecimento uma camada de resina W 

Dentin (Filtek Z-350 XT) foi acomodada em toda face 

vestibular do elemento 21 e no terço médio do elemento 12 

com auxílio da espátula de silicone Esthetic plus (TDV), 

seguido de fotoativação por 30 segundos (Figura 3B). 
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A dentina artificial foi reproduzida utilizando diferentes 

cromas de uma mesma cor. Nos elementos 11 e 21 foram 

inseridos três incrementos de resina: resina Filtek Z-350 XT 

cor DA3 no terço cervical e incisal e cor DA2 no terço médio. 

Nos elementos 12 e 22 foram usadas as cores DA3 no terço 

cervical e DA2 no terço médio. 

A resina de corpo foi inserida em toda extensão da face 

vestibular (cor Body A2 nos elementos 11 e 21 e Body A1 nos 

elementos 13, 12, 22 e 23). A caracterização dessa área é 

dada com auxílio de espátula de Thompson® número 01 (Ice) 

(Figura 3C). Para reconstituir o esmalte vestibular usou-se a 

resina nanoparticulada Filtek Z-350 XT cor EA3. A adaptação 

e primeira escultura dessa camada foram realizadas usando 

espátula de lâmina flexível número 01 (Indusbello) nos 

elementos 11, 12, 13, 21, 22 e 23 (Figura 3D). Esse 

instrumento foi de grande valia para adaptação do compósito 

especialmente nas áreas proximais e cervicais. 

A fim de dar um aspecto de profundidade e 

consequentemente naturalidade às facetas, um fino 

incremento de resina translúcida nanoparticulada Filtek Z-350 

XT cor AT foi posicionado.  

Em outra sessão clínica, o acabamento mais grosseiro 

foi realizando utilizando broca multilaminada 7903 (Jet Carbide 

Burs/ 30 lâminas) montadas em alta rotação nas faces 

vestibulares e tiras de lixa nas áreas proximais. Em seguida 

um refinamento do acabamento foi realizado usando discos de 

lixa flexíveis de granulação grossa, média e fina Diamond Pro 

(FGM) e pontas Enhance (Dentsply). O polimento final foi 

realizando com discos flexíveis de feltro Diamond Flex (FGM) 

e pasta para polimento de resinas compostas Diamond R 
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(FGM), obtendo um resultado final extremamente satisfatório 

(Figura 4). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 1. Aspecto inicial do sorriso 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 2. (A) algumas caneletas de orientação confeccionadas, (B) confecção das 

caneletas verticais, (C) preparo vestibular dos elementos 11, 12 e 21 e redução da região 

incisal com discos de granulação. grossa Diamond Pro. 
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Figura 3. (A) resina nanoparticulada translúcida cor AT, inserida para a reconstrução do 

esmalte palatino da região incisal. Um filete de resina para dentina na cor B1 foi 

posicionado e fotoativado no bordo incisal para reproduzir o halo opaco típico dessa área, 

(B) resina W Dentin inserida para mascaramento do escurecimento em toda face vestibular 

do elemento 21 e no terço médio do elemento 12, (C) A resina de corpo foi inserida em 

toda extensão da face vestibular (cor Body A2 nos elementos 11 e 21 e Body A1 nos 

elementos 13, 12, 22 e 23). (D) resina nanoparticulada cor EA3 inserida para reconstituir o 

esmalte vestibular. 
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3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

O planejamento do caso, em que se utiliza as facetas 

diretas como tratamento restaurador, é primordial para o 

sucesso do procedimento, visto que através da sua 

elaboração é que o cirurgião-dentista formula um bom 

prognóstico estético, funcional e biológico (BARATIERI; 

MONTEIRO, 2010; POMPEU; PRADO, 2004). Durante a 

realização de um minucioso exame clínico vários aspectos 

devem ser considerados, objetivando a realização de um 

correto diagnóstico e indicação da faceta vestibular (SÁ; 

PASCOTTO, 2004). 

Uma das etapas críticas que pode levar ao insucesso 

do facetamento dentário, seja por negligência ou imperícia, é o 

correto diagnóstico e seleção da cor das resinas compostas. 

Para uma correta seleção da cor do dente, alguns pontos 

devem ser obedecidos: o profissional deverá estar com a visão 

relaxada, sem a interferência de cores fortes (paredes 

escuras, roupas do paciente com tons forte); presença de luz 

natural (luz solar); refletor desligado (a luz amarelada artificial 

e polarizada reflete mais na superfície dentária) e dentes 

Figura 4. Visão das facetas concluídas 



Aplicabilidade Clínica das Facetas Diretas na Dentística Restauradora- Relato de Caso 

94 
 

hidratados com saliva (AZEVEDO; GOES, 2011). 

Adicionalmente, outra forma de maximizar o acerto da cor é 

através do “teste da bolinha de resina”, onde uma pequena 

porção de resina é colocada e polimerizada sobre o dente 

(MARQUES, 2010). O material de escolha para realização das 

facetas são as resinas nanoparticuladas devido às inúmeras 

vantagens apresentadas, conforme corroborado pela literatura 

(CARDOSO, 2008; REIS, 2007). Assim como, esses materiais 

apresentam ótimos resultados devido ao desenvolvimento de 

nanopartículas de sílica, que são tratadas com agentes de 

união, formando aglomerados com até 75 nanômetros 

(CARDOSO, 2008). 

A devolução da naturalidade de um elemento dental 

escurecido é outro grande desafio, já que uma faceta com 

aspecto artificial pode não corresponder às expectativas do 

paciente. Torna-se necessário o conhecimento básico de 

seleção de cor da resina composta mais apropriada para cada 

região do dente. Este é o caso, por exemplo, das resinas 

translúcidas que servem como esmalte artificial e as resinas 

opacas como dentina artificial, que são capazes de recriar o 

policromatismo intrínseco e extrínseco da estrutura dental no 

elemento artificial, devolvendo assim as propriedades ópticas 

e anatômicas do dente natural (HIRATA; CARNIEL, 1999). 

Um fato que interfere negativamente no resultado final 

do facetamento direto é a falta de habilidade manual do 

profissional (MANDARINO, 2003). É certo que para obtenção 

da excelência estética é necessário bom domínio da “espátula 

e resina” para realizar a escultura da face vestibular. 

Entretanto, esse domínio só é conseguido através de  
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constantes treinos e aprimoramento de técnicas, conforme 

relatado na literatura (BARATIERI; MONTEIRO, 2010). Além 

disso, os profissionais com menos habilidade manual podem 

lançar mão do uso de matriz acrílica e guia de silicone para 

minimizar esse inconveniente (FIGUEIREDO et al., 2008; 

MARQUES, 2010). 

 

4 CONCLUSÕES  

 

As facetas dentárias diretas são procedimentos 

estéticos eficazes na resolução de problemas relacionados à 

forma, a cor, a posição e a textura de dentes anteriores, 

representando uma alternativa conservadora e viável de 

tratamento odontológico.  
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RESUMO: Esta pesquisa buscou avaliar o aumento da 
pressão arterial do paciente normotenso durante o período 
pré-operatório. Na coleta de dados foi utilizado um 
questionário estruturado contendo perguntas objetivas, com 
variáveis relacionadas a aspectos socioeconômicos do 
paciente; nível de conhecimento sobre o procedimento 
cirúrgico; atendimento recebido durante a recepção na clínica 
odontológica e assistência da equipe de saúde odontológica 
no pré-operatório. O questionário foi aplicado com a presença 
do entrevistador, após a averiguação da elevação da pressão 
arterial e da constatação de que o mesmo era normotenso 
durante sua admissão, como também sem histórico anterior de 
hipertensão.  A amostra foi de 25 pacientes que aguardavam 
cirurgia. Verificou-se que 47,36% eram casados, 42,10% 
solteiro e 10,28% divorciado. 63,15% tem renda de menos de 
um salário mínimo, 27,31% um salário mínimo e 9,54% com 
mais de um salário mínimo. 79% não consomem bebida 
alcoólica, apenas 21% consome. 79% consideraram que a 
descontração do profissional é muito importante e os 21% 
restantes optaram pela informação sobre a cirurgia. 31,61% da 
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amostra apresentou variação do aumento de pressão entre 
16/8 a 17/8 mmHg. O atendimento odontológico como fator 
predisponente para o aumento da pressão arterial foi 
encontrado em maior grau em um terço da amostra. 
Palavras-chaves: Ansiedade.  Hipertensão Arterial. 
Atendimento odontológico 
 
1 INTRODUÇÃO 
 

A pressão arterial é a força que o fluxo sanguíneo 

exerce contra a parede dos vasos, diretamente proporcional 

ao débito cardíaco durante a contração sistólica (SMELTZER; 

BARE, 2011). 

A VI Diretriz Brasileira de Hipertensão Arterial, em 2010, 

descreve a Hipertensão Arterial Sistêmica (HAS) como uma 

condição clínica multifatorial caracterizada por níveis elevados 

e sustentados de pressão arterial (PA). Associa-se a 

alterações funcionais e/ou estruturais dos órgãos-alvo 

(coração, encéfalo, rins e vasos sanguíneos) e a alterações 

metabólicas, com consequente aumento do risco de eventos 

cardiovasculares fatais e não fatais. 

Segundo os últimos dados do IDB (Indicadores e Dados 

Básicos) Brasil, a média da prevalência de hipertensão arterial 

nas capitais do Brasil em adultos com 18 anos ou mais de 

idade, em 2012, era de 24,3% (ZATTAR et al., 2013). A HAS 

tem alta prevalência e baixas taxas de controle. É considerado 

um dos principais fatores de risco modificáveis e um dos mais 

importantes problemas de saúde pública (FREITAS; GARCIA, 

2012). 

Indivíduo que apresentar níveis de pressão arterial 

sistólica (PAS) persistentemente iguais ou acima de 140 

mmHg e/ou níveis de pressão arterial diastólica (PAD) 

persistentemente iguais ou acima de 90 mmHg, deverá ser 
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avaliado, pois poderá estar desenvolvendo um quadro 

hipertensivo (FONSECA et al., 2009).   

Em suas considerações a respeito do assunto Smeltzer 

e Bare (2011) revelaram que a etiologia exata para a maioria 

dos casos de hipertensão, geralmente não pode ser 

identificada; logo a elevação da pressão arterial é uma 

condição que depende da exposição frequente ou intensa a 

diversos fatores de risco; dentre eles o estilo de vida, 

alimentação rica em sódio e hiperlipídica, herança genética, 

idade, fatores hormonais, emocionais e socioambientais. 

Vários estudos demonstram uma forte relação entre o 

aumento da pressão arterial e níveis elevados de ansiedade, 

medo e apreensão nos períodos pré e transoperatórios 

associados aos procedimentos odontológicos, encontrando 

forte associação entre a intensidade da ansiedade e a pressão 

arterial diastólica. Além disso, os mesmos autores propõem a 

construção de ferramentas para auxiliar as ações e o controle 

da ansiedade no atendimento ao paciente com HAS 

(TOLENTINO et al., 2014). 

O apoio psicológico de toda a equipe assistencial é 

essencial para o paciente. Devido ao rompimento de sua 

rotina, há modificação dos seus costumes, incapacidade de 

autocuidado e medo da cirurgia. A partir destes problemas a 

equipe deverá intervir de maneira individual, através do ensino 

do cliente por meio de recursos como conversação, 

demonstrações, esclarecimento de dúvidas, proporcionando a 

oportunidade de expressar seus sentimentos, amenizando 

assim sua ansiedade (LÓPEZ; DE LACRUZ, 2001). 

Diante disto o objetivo deste estudo avaliar o 

atendimento odontológico como fator predisponente ao 

aumento da pressão arterial no paciente participante. A partir 

da interpretação dos resultados, foi feita uma reflexão acerca 
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das medidas que poderão ser adotadas para solucionar o 

problema proposto.   

 

2 MATERIAIS E MÉTODO  

 

Estudo do tipo descritivo com abordagem quantitativa. A 

pesquisa foi realizada nas Clínicas do Departamento de 

Odontologia, da Universidade Estadual da Paraíba, município 

de Campina Grande-PB. 

A amostra foi composta por 25 pacientes, adultos, 

normotensos, de ambos os sexos, no período pré-operatório 

mediato. A seleção da amostra foi efetivada através da 

averiguação das fichas dos pacientes, observando os que não 

eram portadores de Hipertensão Arterial. Estas informações 

foram confirmadas após a análise criteriosa do histórico 

contido no prontuário, da prescrição medicamentosa e 

também pelo próprio paciente, após o primeiro contato com o 

pesquisador. Logo após a constatação de que o paciente não 

era portador de Hipertensão Arterial, porém havia 

desenvolvido distúrbios hipertensivos após admissão, o 

pesquisador aferiu novamente os valores pressóricos do 

paciente, a fim de confirmar todas as informações adquiridas. 

 Foram esclarecidos os objetivos da pesquisa, e após o 

consentimento da amostra estudada, obtiveram-se dezenove 

pacientes que apresentaram quadro de Hipertensão Arterial e 

seis que apresentaram Hipotensão Arterial, sendo esses 

descartados da pesquisa. 

Para coleta de dados foi utilizado um questionário 

estruturado e elaborado para esta finalidade, contendo 

perguntas objetivas, com variáveis relacionadas a aspectos 

socioeconômicos do paciente; nível de conhecimento sobre o 

procedimento cirúrgico; atendimento recebido durante a 
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recepção na clínica odontológica e assistência da equipe de 

saúde odontológica no pré-operatório. O questionário aplicado 

com a presença do entrevistador, após a averiguação da 

elevação da pressão arterial e da constatação de que o 

mesmo era normotenso durante sua admissão, como também 

sem histórico anterior de hipertensão. 

Os dados foram tabulados, através dos programas de 

computação Word e Excel 2003 através da percentagem dos 

dados. E as discussões dos resultados foram analisadas a 

partir da literatura pertinente.  

Durante o processo de investigação foram considerados 

os aspectos éticos da pesquisa, seguida de acordo com a 

Resolução 466/2012 do Conselho Nacional de Saúde e 

aprovado pelo CEP/UEPB.  

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

A maior prevalência de hipertensão nos pacientes de 

faixa etária acima de 40 anos e mais frequente no sexo 

feminino pode ser observado na Tabela 1. Resultados 

semelhantes foram observados no estudo realizado por 

FERRAZZO et al. (2014) onde 68,8% dos pesquisados eram 

do sexo feminino e 31,2% do gênero masculino, com idade 

média é de 46,6 anos, onde 36% dos indivíduos apresentaram 

hipertensão arterial e 30% eram pré-hipertensos. 

 
Tabela 1. Distribuição dos pacientes segundo idade e sexo nas Clínicas de 
Odontologia da UEPB. 

 

Sexo/Idade Masculino Feminino Total 

 N % N % N % 

10 – 20 

anos 

1 5,26 3 15,79 4 21,05 
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20 – 30 

anos 

1 5,26 3 15,70 4 21,05 

30 – 40 

anos 

0 0 4 21,05 4 21,05 

40 – 50 

anos 

2 10,54 3 15,79 5 26,33 

50 – 60 

anos 

1 5,26 0 0 1 5,26 

60 – 70 

anos 

1 5,26 0 0 1 5,26 

Total 7 36,83 12 63,17 19 100% 

 

Estudos realizados por Simonetti; Batista e Carvalho 

(2002), afirmaram que o adulto de meia-idade (40 a 50 anos) e 

de ambos os sexos, possui maior predisposição a desenvolver 

distúrbios hipertensivos, pois o envelhecimento favorece o 

surgimento de alterações funcionais e estruturais do sistema 

cardiovascular. Além disso, FONSÊCA (2010) afirmou que 

existe relação direta e linear da PA com a idade, sendo a 

prevalência de HAS superior a 60% acima de 65 anos. 

Os resultados do Gráfico 1 demonstram que 47,36% 

dos pacientes são casados e constituíram família, 42,10% são 

solteiros e 10,28% divorciados 

 
Gráfico 1. Distribuição dos pacientes em relação ao estado civil nas Clínicas de 

Odontologia da UEPB. 

                    

                                                                                                                              

 

 

 

 Dos pacientes entrevistados, observou-se que 63,15% 

possuem renda de menos de um salário mínimo, 27,31% 
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sobrevivem com um salário mínimo e 9,54% com mais de um 

salário mínimo (Gráfico 2). 

 

Gráfico 2. Distribuição dos pacientes em relação a renda familiar 
nas Clínicas de Odontologia da UEPB. 

 
                

 A maioria destes pacientes assistidos, ou seja, 95% 

vivem em casa própria. Apenas 5% residem em imóvel de 

parentes (Gráfico 3). 

  

Gráfico 3. Distribuição dos pacientes em relação às condições de 
moradia nas Clínicas de Odontologia da UEPB. 
  

 
                        

 A partir destes dados pode-se obter um perfil 

socioeconômico dos pacientes assistidos nas Clínicas 

Odontológicas da Universidade Estadual da Paraíba. 

Observou-se que a grande maioria possui imóvel próprio, 

porém não apresentam condições financeiras de optar por um 
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convênio ou serviço particular de saúde, tendo em vista, que 

63,15% da amostra sobrevivem com menos de um salário 

mínimo. 

 Alguns estudos relacionam a classe social do paciente 

com sua predisposição para desenvolver Hipertensão Arterial. 

Estes afirmam que na realidade da população brasileira, um 

nível social baixo associado a um grau de instrução inferior, é 

diretamente proporcional ao aumento do índice de 

Hipertensão Arterial (FONSÊCA et al., 2009). 

O primeiro contato com o profissional se sucede 

durante a admissão na clínica odontológica, sendo 

encaminhado ao seu leito onde irá permanecer em grande 

expectativa. Neste momento, é muito importante que o 

paciente receba uma assistência humanizada. Observa-se no 

Gráfico 4 que foi satisfatória a recepção do paciente na clínica 

cirúrgica odontológica, onde 79% foram atendidos em menos 

de meia hora. Isto reflete satisfação do paciente em procurar 

um serviço público de saúde, pois o mesmo não aguardou 

muito tempo para ser atendido.  

  

Gráfico 4. Distribuição dos pacientes em relação ao tempo 

esperado para ser atendido nas Clínicas de Odontologia da UEPB. 

 
Qualquer tipo de procedimento realizado com um 

paciente exige de todos os profissionais de saúde normas de 

qualidade. Logo se percebe como é importante uma boa 
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recepção do paciente em um serviço público, levando-se em 

consideração um atendimento holístico, pois cada indivíduo 

atendido possui uma ruptura do seu ambiente habitual, 

acusando diversos transtornos e preocupações (LOPEZ; DE 

LA CRUZ, 2001). 

No gráfico 5 observa-se que 79% da amostra não 

consomem bebida alcoólica, apenas 21% consome. Na 

literatura questiona-se se o abuso de álcool pode estar 

associado à pressão alta. O significado de "abuso" pode 

diferenciar de pessoa para pessoa, dependendo do peso, 

hábitos alimentares e hereditariedade. 

 

Gráfico 5. Distribuição dos pacientes em relação a ser etilista ou 
não nas Clínicas de Odontologia da UEPB. 

 
              Constatou-se que 68% dos pacientes que 

participaram do estudo eram tensos e 32% calmos, mostrando 

que a minoria obteve informação a respeito da cirurgia ou não 

tem medo do desconhecido (Gráfico 6). 

 

Gráfico 6.  Distribuição dos pacientes em relação ao estado 

psicológico nas Clínicas de Odontologia da UEPB. 
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Ressaltam De Paula e Carvalho (1997), que a maior 

preocupação do paciente no pré-operatória é a falta de clareza 

na divulgação das informações a respeito da cirurgia e dos 

procedimentos aos quais será submetido. Com relação ao ato 

cirúrgico, detectou-se que 47% dos pacientes apresentam 

aversão à agulha, 32% a anestesia e 21% ao instrumental  

observado no Gráfico 7. 

 
Gráfico 7. Distribuição dos pacientes em relação ao que causa mais 
aversão no ato cirúrgico odontológico nas Clínicas de Odontologia 
da UEPB. 

 

 
Neste questionamento se observou que 79% dos 

pacientes consideraram que a descontração do profissional é 

muito importante e os 21% restantes optaram pela informação 

sobre a cirurgia (Gráfico 8). 

 

Gráfico 8. Distribuição dos pacientes em relação ao que mais 
acalma, a informação sobre a cirurgia ou a descontração do 
profissional nas Clínicas de Odontologia da UEPB. 
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 Ao ser admitido no pré–operatório mediato, o paciente 

se torna sujeito passivo, totalmente suscetível ao profissional. 

Este adquire a partir de então a total responsabilidade acerca 

do seu preparo e de suas necessidades, pois este não se 

encontra mais em seu ambiente familiar. 

 De acordo com Potter e Perry (2004), “[...] a capacidade 

de estabelecer relacionamentos e de manter uma relação 

profissional constitui componente essencial da fase pré – 

operatória”. Observa-se no Gráfico 9 que 89% dos pacientes 

não tinha conhecimento do que era e como era o ato cirúrgico 

odontológico, apenas 11% tinha noção de como seria. 

 

Gráfico 9. Distribuição dos pacientes em relação ao conhecimento a 
respeito do ato cirúrgico odontológico nas Clínicas de Odontologia 
da UEPB. 

 

Os resultados mostraram outros fatores importantes, 

como exemplo, um déficit encontrado na assistência pré-
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operatória prestada pela equipe de saúde odontológica. Esta 

afirmação foi confirmada segundo os dados, onde 89% não 

receberam informações a respeito do ato cirúrgico 

odontológico, nem quando iria começar a cirurgia, nem quanto 

tempo duraria aproximadamente.  

Foi verificado que um número significativo (31,61%) de 

indivíduos apresentou variação do aumento de pressão entre 

16/8 a 17/8 mmHg (Tabela 2), dados que são similares aos de 

um estudo realizado por Ferrazzo et al. (2014), que avaliaram 

a pré-hipertensão e a hipertensão arterial em pacientes 

odontológicos, onde 36% dos pacientes apresentaram pressão 

arterial elevada. Pode-se observar ainda resultados 

semelhantes a estes em outros estudos que avaliaram a 

prevalência de hipertensão arterial sistêmica no Brasil 

(VIGITEL, 2012; GILLESPIE; HURVITZ, 2013). 

 

TABELA 2. Distribuição dos pacientes, segundo sexo e variação do 
Aumento da Pressão Arterial nas Clínicas de Odontologia da UEPB. 

 

Sexo/Aumento PA Masculino Feminino Total 

 N % N % N % 

14/8 a 15/8 

mmHg 

1 5,26 3 15,79 4 21,05 

15/8 a 16/8 

mmHg 

3 15,79 2 10,54 5 26,33 

16/8 a 17/8 

mmHg 

1 5,26 5 26,28 6 31,54 

17/8 a 18/8 

mmHg 

2 10,54 2 10,54 4 21,08 

Total 7 36,85 12 63,15 19 100% 

 

4 CONCLUSÕES 
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 Evidenciou-se com os resultados dessa pesquisa que o 

atendimento odontológico como fator predisponente para o 

aumento da pressão arterial foi encontrado em maior grau em 

um terço da amostra. Além disso, foi detectado que a maioria 

dos pacientes não tinha conhecimento do que era e como era 

o ato cirúrgico odontológico, bem como a tensão. No 

questionamento referente ao que acalma o paciente a grande 

maioria considerou que a descontração do profissional é muito 

importante. 
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RESUMO: Tendo em mente a necessidade de um ambiente 

livre de microrganismo e totalmente asséptico, s endodônticos, 

foi proposto uma análise aprofundada nos instrumentos que 

são utilizados nesses procedimentos, em especial as limas 

endodônticas nunca antes utilizadas. Para isto, 60 limas 

endodônticas de dois modelos diferentes (30 Hesdtrom e 30 

Kerr) tiveram suas superfícies analisadas por meio de imagens 

geradas em um Microscópio Óptico Topográfico (MOT) Hirox 

KH 7700, num aumento de 140X, o que permitiu verificar a 

presença ou não de sujidades/falhas. Três avaliadores 

previamente calibrados avaliaram as imagens, atribuindo-lhes 

escores de 0 a 4. O resultado mostrou que 73,3% das limas 

apresentaram detritos na superfície, sendo 63,3% com 

presença de poucos detritos em pontos esparsos; 8,3% com 

presença de detritos em média quantidade (em até 50% da 

superfície da lima); e 1,7% apresentaram falha física na 
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estrutura da lima. Os outros 26,7% das limas apresentaram 

ausência de quaisquer detritos na superfície. Portanto, essa 

avaliação permitiu o levantamento de hipóteses sobre a 

relação do acumulo de detritos com o grau de falhas nas limas 

endodônticas e comprometimento de tratamentos 

endodônticos, sendo necessária uma limpeza e esterilização 

nas limas antes de seu primeiro uso. 

Palavras-chave: Odontologia. Endodontia. Limpeza. 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

O sucesso da terapia endodôntica está embasado em 

critérios como história clínica (sintomas, sensibilidade, exame 

físico, etc.), interpretação de imagens, correto diagnóstico, 

intervenção para neutralizar a agressão bacteriana, defesa 

imunológica favorável do hospedeiro, etc. Além disso, o 

adequado planejamento e execução técnica e, principalmente, 

nos cuidados com a manutenção da cadeia asséptica durante 

o atendimento do paciente (ESTRELA et al., 2014). 

O preparo biomecânico do canal radicular é 

considerado uma das etapas mais importantes no tratamento 

endodôntico, pois é durante o preparo que será possível 

esvaziar, limpar, dar forma e desinfectar o conduto. Para tanto, 

a escolha da técnica completa e meticulosa pode evitar futuras 

invasões de bactérias (YOUSULF et al., 2015). 

A conformação e a limpeza do canal são alcançadas 

tanto com a utilização de instrumentos cortantes, as limas 

endodônticas, como de substâncias químicas auxiliares de 

modo a permitir contato mais íntimo entre as paredes do 

conduto radicular e a medicação intracanal como, 

posteriormente, o material obturador (PAGLIARIN et al., 2010). 
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A caracterização de partículas e falhas estruturais é um 

fato importante para evitar complicações durante 

procedimentos operatórios. Heggendorn et al (2011) avaliou a 

superfície de dezesseis limas endodonticas novas tipo K-file, 

observando a presença de partículas ao longo de todo 

instrumento, como também ranhuras decorrentes do processo 

de usinagem. 

Chiesa et al. (2011) encontrou uma camada oleosa na 

parte ativa de limas endodônticas limpas pós-uso, resistente a 

limpeza com detergentes a base de acido fosfórico. 

Segundo Sureshchandra et al. (2011), a presença de 

material orgânico e/ou resíduos nos instrumentos cria uma 

barreira de proteção nos microrganismos, o que pode impedir 

a penetração do agente esterilizante e, consequentemente, o 

processo de esterilização, sendo necessária limpeza previa 

das limas endodônticas, devendo ser feita antes do primeiro 

uso, durante atendimento clinico e após uso em pacientes. 

Kumar et al (2015) e Raju et al (2013) avaliando 

diferentes agentes desinfectantes e métodos de esterilização 

de limas endodônticas utilizados na odontologia concluíram 

que a autoclavagem é o método mais efetivo para 

esterilização de limas endodônticas. 

As limas endodônticas mais comumente usadas são as 

modelo Kerr e Hedstroem. Os designs desses instrumentos 

dificultam a assepsia dos mesmos, assim sendo necessários 

métodos que alcancem toda sua estrutura e possam eliminar 

qualquer resíduo ou restos bacterianos, no intuito de evitar a 

contaminação cruzada e fracasso do tratamento endodôntico. 

Oliveira (2006) relacionou a morfologia entrançada das 

limas endodônticas a sua capacidade de reter resíduos. 

Relacionando a mesma a ineficiência dos métodos 

contemporâneos de limpeza, em deixar a superfície ativa, livre 
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de resíduos, sendo o uso do ultrassom, o mais eficiente. 

Queiroz et al. (2010) ressalta a importância de um processo de 

limpeza antes da esterilização, constituindo-se como uma 

medida preventiva fundamental. 

Souza et al (2011) relata que a pesar da literatura 

sugerir a remoção prévia de resíduos ou matéria orgânica da 

superfície de instrumentos, uma vez que estes podem 

funcionar como uma barreira de proteção para os 

microrganismos, a escolha de métodos de esterilização como 

autoclavagem garantem a total eficácia de esterilização dos 

instrumentos endodônticos. 

Portanto, este estudo visa analisar microscopicamente 

limas endodônticas de dois modelos antes do primeiro uso, 

através de Microscópio Óptico Topográfico (MOT) para 

identificar possíveis irregularidades vindas de fábrica como 

acúmulo de detritos ou defeitos que podem gerar zonas 

retentivas de microrganismos ou dificultar o processamento de 

esterilização. 

 

3 MATERIAIS E MÉTODO 

 

Realizou-se um estudo laboratorial, descritivo, de 

abordagem indutiva, com observação direta. Foram utilizadas 

60 limas endodônticas de primeira série (de 15mm a 40mm), 

sendo 30 limas do modelo Kerr (superfície espiralada) e 30 do 

modelo Hedstroem (superfície em forma de cones 

superpostos), ambas de largo uso na odontologia. 

Para isso, foi utilizado um Microscópio Óptico 

Topográfico (MOT) Hirox KH 7700 (Fig. 1), que permite a 

análise de superfícies, gerando imagens em 3D e com 

aumento de 140x. Os avaliadores foram calibrados através do 
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teste KAPPA para concordância. As limas foram retiradas de 

suas embalagens de fábrica com auxílio de uma pinça clínica 

estéril (Fig. 2), e colocadas sobre a base de suporte do 

microscópio previamente limpa, sendo analisadas com giro de 

180º para que fossem visualizadas as duas faces da lima. 

 

Figura 1: Microscópio Óptico Topográfico HIROX KH 7700 do 
Laboratório de Certificação de Biomateriais do Nordeste - Certbio UFCG  

 

Foi atribuído um escore numérico para cada imagem (Fig. 

3 e Fig. 4), representando o respectivo grau de sujidade para 

cada instrumento: Escore 0 (ausência detritos na superfície), 

Escore 1 (presença de poucos detritos em pontos esparsos), 

Escore 2 (presença de detritos em média quantidade (até 50% 

da superfície) em pontos constantes), Escore 3 (presença de 

grande quantidade de resíduos em mais de  50% da superfície 

em toda sua extensão) e Escore 4 (Presença de falha física na 

estrutura da lima). 
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Figura 2: Sequencia de análise: A - limas distribuídas em lotes; B – lima 

sendo retirada para ir ao MOT manuseada apenas pelo cabo; C – lima 

colocada sobre suporte para análise; D – Avaliadora analisando toda 

superfície da lima (giro de 180º). (Fonte: própria) 

Figura 3: Escores de sujidades na superfície de limas endodônticas 

modelo Hedstroem: A – Escore 0, B – Escore 1. (Fonte: própria) 

 

 

 

 

 

 

 

 



Avaliação Clínica Topográfica Tridimensional de Sujidades na Superfície de Limas Endodônticas Antes do Primeiro Uso 

117 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4: Escores para classificação de sujidades em limas endodônticas 
modelo Kerr: A – Escore 0, B – Escore 1, C – Escore 2, D – Escore 3, E  - 
Escore 4 (a seta indica a localização da falha física (ranhura de grande 
profundidade) na superfície). (Fonte: própria) 
 

 Os resultados foram analisados inicialmente por 

estatística descritiva. Em seguida, foi feito o teste exato de 

Fischer (p<0,05) objetivando identificar eventuais diferenças 

entre o tipo de lima e as características observadas. Todas as 

análises foram feitas no software IBM SPSS na versão 20.0 e 

considerando um intervalo de confiança de 95%. 

 

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

E 
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Os resultados mostram que a maioria das limas avaliadas 

apresentou poucos detritos em pontos esparsos (n=38; 

63,3%). Verificou-se presença de detritos em média 

quantidade (até 50% da superfície da lima) em pontos 

constantes em 5 (8,3%) limas. Apenas 1 (1,7%) apresentou 

presença de falha na estrutura (falha física). A Tabela 1 

apresenta o resumo dos resultados encontrados. 

 

Tabela 1. Frequências absolutas e percentuais das características 

das limas observadas após a primeira análise microscópica. 

 

Características (1ª Análise Microscópica) n % 

Ausência de quaisquer detritos na superfície 16 26,7 

Presença de poucos detritos em pontos esparsos 

da lima 
38 63,3 

Presença de detritos em média quantidade (até 

50% da superfície da lima) em pontos constantes 
5 8,3 

Presença de grande quantidade de resíduos em 

mais de 50% da superfície da lima em toda sua 

extensão 

0 0,0 

Presença de falha na estrutura da lima (falha 

física) 
1 1,7 

Total 60 100,0 

 

Assim, mesmo vindo de fábrica e armazenadas em 

suas embalagens inutilizadas, as limas endodônticas, 

apresentaram sujidades na superfície da sua parte ativa, 

especialmente da extremidade da ponta ativa até a metade da 

lima, corroborando com os estudos de Heggendorn (2011). 

Este fato obervado pode estar correlacionado com a maneira 

em que a lima é armazenada, uma vez que foi observado o 

modo como as limas estão dispostas em suas embalagens, e 
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é justamente estas partes que apresentam maior grau de 

sujidades. 

Além disso, múltiplos ciclos de esterilização por 

autoclavagem podem danificar a estrutura de limas 

endodônticas, especialmente quando esta já apresenta algum 

defeito em sua superfície vindo de fábrica ou adquiridos com o 

uso clínico. Nair et al (2015) submeteu limas endodônticas 

rotatórias entre 1 e 10 ciclos de autoclavagem, avaliando sua 

superfície através de microscópio de força atômica; os 

resultados mostraram que irregularidades presentes na 

superfície das limas tornaram-se maiores conforme o aumento 

do número de ciclos de autoclavagem. 

Em seguida, foi realizada análise comparativa entre o 

tipo de lima e as características observadas (escores 

determinados). Os resultados descritos na Tabela 2 mostram a 

prevalência dos escores determinados para cada tipo de lima: 

para o escore 0 prevaleceram as limas Hedstroem; para o 

escore 1 prevaleceram as limas Kerr; para o escore 2 

prevaleceram as limas Kerr; para o escore 4 também 

prevaleceu as limas Kerr. Não foram registrados escore 3 em 

ambos os tipos de lima. 

 

Tabela 2. Análise comparativa entre o tipo de lima (Hedstroem / 

Kerr) e as características observadas após a primeira análise 

microscópica.  

 

 Tipo de Lima   

 Hedstroem Kerr Total p-

valor 

Variável n (%) n (%) N (%)  

Características (1ª 

Análise Microscópica) 

   0,009* 

Ausência de quaisquer 12 (75,0) 4 (25,0) 16  
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detritos na superfície 

(Escore 0) 

(100,0) 

Presença de poucos 

detritos em pontos 

esparsos da lima 

(Escore 1) 

18 (47,4) 
20 

(52,6) 

38 

(100,0) 

 

Presença de detritos em 

média quantidade (até 

50% da superfície da 

lima) em pontos 

constantes (Escore 2) 

0 (0,0) 
5 

(100,0) 

5 

(100,0) 

 

Presença de falha na 

estrutura da lima (falha 

física) (Escore 4) 

0 (0,0) 
1 

(100,0) 

1 

(100,0) 

 

Total 30 (50,0) 
30 

(50,0) 

60 

(100,0) 

 

* Teste exato de Fischer (p<0,05).            

 

No Gráfico 1 abaixo está representado esta diferença 

estatística entre a prevalência dos escores determinados e os 

grupos de limas. De acordo com estes resultados, pode-se 

inferir que as limas do tipo Kerr apresentaram maior 

prevalência de sujidades e de falha física estrutural, em 

relação as limas do tipo Hedstroem. Este fator pode estar 

relacionado a torção mecânica para conferir a configuração 

estrutural da lima. Isto pode provocar as falhas na estrutura 

física levando a consequente fratura até mesmo durante os 

procedimentos clínicos. 

Segundo Filippini (2004), estas limas são fabricadas 

pelo processo de usinagem, possuindo parte ativa com 

espirais e bordas cortantes irregulares, que podem servir 

como fator retentivo de resíduos, facilitando o acúmulo de 

sujidades. Além disso, as limas endodonticas de maior calibre 

(de 20mm a 40mm) apresentaram maior grau de sujidade, em 
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comparação com as limas de menor calibre (15mm), o que 

também foi observado por Filippini (2004). Portanto, mesmo 

sendo novas, estas deverão passar pelo processo de limpeza 

e esterilização, antes de serem usadas em clinica. 

Gráfico 1. Análise comparativa entre o tipo de lima (Hedstroem / 

Kerr) e as características observadas após a primeira análise 

microscópica.  

 
4 CONCLUSÕES  

 

Diante dos resultados, pode-se concluir que nenhuma 

lima endodôntica antes de seu primeiro uso apresentou-se 

completamente limpa de sujidades advindas de fábrica, o que 

sugere a necessidade de limpeza e esterilização antes de sua 

utilização em pacientes. 
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RESUMO: As mãos dos profissionais da área de saúde 

servem como veículo principal para as infecções cruzadas. O 

processo de higienização das mãos constitui a principal 

medida para inibir a disseminação de infecções em ambientes 

de assistência à saúde. No entanto, lacunas de informação 

sobre o desempenho dessa prática representam um desafio à 

saúde pública. O objetivo deste trabalho foi realizar uma 

análise microbiológica das mãos de acadêmicos e docentes 

do curso de Odontologia de uma Universidade do Nordeste do 

Brasil, antes e após a higienização das mãos com diferentes 

substâncias. Tratou-se de um estudo laboratorial. A amostra 

contou com 12 acadêmicos e 4 docentes do curso de 

Odontologia regularmente matriculados e que frequentavam a 

clínica escola durante o semestre 2014.2. A aprovação do 

projeto de pesquisa ocorreu pelo Comitê de Ética em Pesquisa 
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com Seres Humanos da Universidade Estadual da Paraíba. 

Na coleta de dados, as digitais das mãos direitas e esquerdas 

desses indivíduos foram friccionadas nas placas contendo 

Ágar Sangue e Ágar Sabouraud, respectivamente, incubadas 

a 37º C durante 72 horas. As colônias crescidas foram 

submetidas à contagem e identificação de micro-organismos. 

Para a coleta das amostras das entranças das unhas utilizou-

se zaragatoa (swab) umedecido com água peptonada. 

Acondicionaram-se os tubos no isopor, onde se transportou 

para um Laboratório de Microbiologia Básica. Constatou-se 

uma diminuição do número de colônias de bactérias e fungos 

das mãos dos participantes que realizaram a higienização de 

maneira correta, seguindo as instruções da Agência Nacional 

de Vigilância Sanitária ou Anvisa. 

Palavras-chave: Higiene das Mãos. Infecção Hospitalar. 
Agentes de Controle de Microrganismos. 
 

2 INTRODUÇÃO 

 

Infecções relacionadas à assistência em saúde (IRAS) 

têm merecido destaque e atenção como um importante 

problema de saúde pública há vários séculos, correspondendo 

a um dos mais prevalentes eventos adversos que acometem 

os pacientes durante o cuidado assistencial. A Organização 

Mundial da Saúde (OMS) estabeleceu que a qualidade do 

cuidado e a segurança do paciente compreende  

estratégias/intervenções capazes de prevenir/reduzir o risco 

de dano ao paciente decorrente do cuidado de saúde 

(OLIVEIRA, PAULA, 2013). 

O ambiente de clínica hospitalar é ocupado por 

diferentes pacientes que podem estar colonizados ou 

infectados por micro-organismos variados. Estes, ao serem 
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contaminados por bactérias resistentes presentes no local de 

assistência em saúde, passam a ser um reservatório 

secundário, favorecendo assim a transmissão cruzada 

(FERNANDEZ et al., 2015). 

Organismos multirresistentes continuam a se espalhar 

em estabelecimentos de saúde por todo o mundo e a 

disseminar propriedades adquiridas de resistência a 

determinados antibióticos. As estratégias preventivas 

recomendadas e os seus benefícios, entretanto, ainda não 

parecem ter sido claramente sedimentados. A maior parte 

dessas estratégias possui efeito substancial na redução da 

prevalência dos micro-organismos multirresistentes ao longo 

do tempo; particularmente a higienização das mãos (D’AGATA 

et al., 2012 

O termo higienização das mãos (HM) substitui a 

“lavagem das mãos”, devido à maior abrangência desse 

procedimento, que engloba a higienização simples, a 

higienização antisséptica, fricção antisséptica e a antissepsia 

cirúrgica BRASIL (2009). 

 A pele do ser humano é colonizada por micro-

organismos e nas mãos de profissionais de saúde encontram-

se valores de 3,9x10 a 4,6x10 UFC∕cm de bactérias. A 

microbiota das mãos se constitui de bactérias transitórias e 

residentes. A flora transitória, que coloniza a camada superior 

da pele, é de fácil remoção pela lavagem das mãos e 

frequentemente adquirida pelo contato com os doentes ou 

com superfícies contaminadas. Já a residente, localizada nas 

camadas mais profundas da pele, tem a remoção mais difícil e 

normalmente não está associada a infecções cruzadas 

(MUNDI, 2008). 
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Apesar das evidências científicas sobre a importância da 

HM na prevenção das infecções cruzadas, ainda se observa 

uma negligência dos profissionais de saúde quanto à prática 

diária adequada dessa técnica. A não utilização de sabonete e 

a falta de observação das superfícies das mãos são principais 

falhas na técnica (MENDES et al., 2013).  

Entre os antissépticos recomendados pela OMS 

destacam-se o álcool etanol, isopropanol ou n-propanol nas 

concentrações de 60% a 80%, clorexidina de 0,5% a 4,0%, 

hexaclorofórmio a 3,0%, povidine-iodine de 7,5 a 10,0%, 

compostos de quaternário de amônia e triclosan de 0,2 a 2,0% 

(CUSTÓDIO et al., 2009). Sabonete líquido degermante 

contendo 1% de triclosan sozinho ou associado à solução de 

álcool etílico a 70% reduzem significativamente a microbiota 

das mãos segundo (SERRATINE; PRATES; MEURER, 2010). 

Baseado no exposto, esse estudo teve como objetivo 

avaliar a higienização das mãos de acadêmicos e docentes 

nos cursos da área de saúde de universidade pública do 

nordeste brasileiro. 

 

4 MATERIAIS E MÉTODO 

 

  Estudo laboratorial realizado com acadêmicos e 

profissionais de Odontologia de curso de graduação em 

universidade pública situada em município do nordeste 

brasileiro. A aprovação do projeto de pesquisa ocorreu pelo 

Comitê de Ética em Pesquisa com Seres Humanos da UEPB, 

sob protocolo 37285014.2.0000.5187. 

        Após a orientação e o consentimento dos alunos e 

professores, as amostras biológicas foram coletadas antes e 

após a higiene antisséptica das mãos com água e sabonete 
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triclosano 0,5% e álcool 70, de acordo com o protocolo 

estabelecido pela Anvisa. 

 Utilizou-se a técnica de digito-pressão para coleta das 

amostras das mãos (direitas e esquerdas) dos indivíduos 

avaliados foram friccionadas nas placas contendo Ágar 

Sangue, Ágar Müeller Hilton e Ágar Sabouraud, 

respectivamente, durante um contato de 60s e incubadas a 

37º C durante 72 horas. As colônias crescidas foram 

submetidas à contagem de microrganismos e identificação dos 

mesmos. Para a coleta das amostras das entranças das unhas 

utilizou-se zaragatoa (swab) umedecido com água peptonada. 

Em seguida, acondicionaram-se os tubos no isopor, onde se 

transportou para um Laboratório de Microbiologia Básica. 

        Totalizaram-se 32 amostras biológicas, sendo que 24 

foram provenientes das mãos (direita e esquerda) de 12 

acadêmicos e 8 de 4 professores. As placas de Petri foram 

identificadas, acondicionadas em caixa térmicas e 

transportadas até o Laboratório de Microbiologia, onde foram 

incubadas a 35ºC por 24, 48 e 72h. Transcorrido o período de 

incubação, efetuou-se a leitura das placas com auxílio de 

estereomicroscópio sob luz refletida, sendo o resultado 

expresso de acordo com a morfologia macroscópica das 

colônias (cor, dimensão, elevação, bordas) e o número de 

Unidades Formadoras de Colônia ou UFC. 

Posteriormente, as colônias que apresentaram maior 

frequência de isolamento e semelhança morfológica 

macroscópica foram identificadas por meio de morfologia 

microscópica (coloração de Gram), provas bioquímicas e da 

Coagulase. 

Todas as cepas bacterianas identificadas neste estudo 

foram observadas na quantidade de colônias durantes uso do 
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agente álcool e triclosano 0,5% e na permanência 

dessasantes e após uso e a técnica de higienização 

preconizada. 

Os dados receberam a análise com técnicas de 

estatística descritiva (frequências absolutas e percentuais)  

Na comparação estatística entre o número de UFC antes 

e após a higiene das mãos, entre os dois grupos avaliados, 

adotou-se o teste não paramétrico Mann-Whitney, 

considerando o Intervalo de Confiança de 95%. A tabulação e 

análise dos dados foi efetuada com o auxílio do software 

SPSS® (StatisticalPackage for the Social Sciences), na sua 

versão 18.0. 

 

4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Os resultados da permanência em quantidade de 

colônias antes e após higienização das mãos permitiram a 

interpretação e categorização das bactérias frente ao agente 

álcool e triclosano 0,5; empregado em clínicas-escola de 

Odontologia pelos acadêmicos e professores; obtendo-se, nas 

tabelas, os seguintes resultados: Sensível (S) e Resistente 

(R). 

Totalizaram-se 32 placas semeadas por digito-pressão. A 

Figuras 1 ilustra algumas das etapas desenvolvidas como 

procedimentos metodológicos nesta investigação 
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Figura 1. Coleta das amostras nas mãos direita e esquerda, 

placa Petri com os micro-organismos oriundos dessa 

semeadura  e análise microscópica 

 

.Em uma comparação com o momento posterior às 

manobras de HM, entre os alunos, houve uma redução  

significante  na quantidade de colônias bacterianas (UFC) e 

fungos, por campos nas placas, chegando-se à nulidade em 

33,3%, para o meio Ágar Sabouraud.  

Quando avaliados os quatro docentes, um (25% dos 

indivíduos investigados para esse grupo) conseguiu, mediante 

um processo de HM adequado, obter a nulidade na 

quantidade de colônias bacterianas e fungos por campos nas 

placas, para todos os meios considerados: Ágar sangue, Ágar 

Müeller Hilton e Ágar Sabourad. 

Quanto à contagem de colônia nas mãos dos alunos e 

professores, antes e após a HM com álcool 70% e Triclosano 

0,5% Os resultados sinalizaram para uma maior colonização 

nas mãos quando não feita a técnica de HM correta, em 

ambos os grupos de indivíduos. Houve diferença significante 

(p= 0,03) entre o número de UFC presentes nas mãos 

acadêmicos e professores, com os últimos apresentando uma 

redução maior e sem evidências de fungos para 50% dos 

avaliados no meio Agar Saboraud. 

Silva et al. (2000), avaliando o efeito de agentes 

encontrados no mercado e utilizados na lavagem das mäos: 

triclosano 0,5 por cento, álcool 70%, na forma gel, PVP-I 

(polivinilpirrolidona-iodo) 10% e clorexidina 4%, após lavagem 

e escovação das mãos com sabão líquido comum. As 

amostras foram coletadas através da impressäo das palmas 

das mäos e dos dedos na superfície do meio de cultura. Após 



Avaliação da Higienização das Mãos de Acadêmicos e Docentes da Área de Saúde: Uma Análise Microbiológicaa 
 

130 
 

a contagem de micro-organismos viáveis de cada grupo 

discriminado e análise estatística dos resultados, observaram 

que a clorexidina 4% obteve em relaçäo a sua eficácia 

imediata, a maior reduçäo percentual média bacteriana 

(99,71%), seguida do PVP-I 10% (99,28%). O álcool 70% 

alcançou uma reduçäo de 97,62% e o triclosano 0,5% 97,06%. 

Quando avaliada a reduçäo bacteriana exclusiva para a 

lavagem com sabäo líquido, esta ocorreu em um percentual 

médio de 94,4; apresentando-se todos os agentes como 

satisfatórios, com maior ou menor aplicabilidade a nível de 

saúde pública direcionado ao custo. 

Considerando-se o desempenho técnico da HM, entre os 

acadêmicos, 58,3% efetuaram as manobras de forma 

adequada. Para os docentes o percentual de acertos foi de 

50%. 

       Historicamente é reconhecido e inquestionável o risco de 

infecção associado às mãos e ao aumento da resistência 

microbiana, o que exige, além da Vigilância epidemiológica, 

também a priorização em programas efetivos de educação nos 

órgãos públicos e particulares. (OLIVEIRA et, al.,2010). 

Segundo Custódio et al. (2009), as mãos de profissionais 

de saúde representam a principal via de transmissão cruzada 

de infecções hospitalares, tornando-se contaminadas no 

cuidado de pacientes infectados/colonizados e durante o 

contato direto, tanto com paciente como no ambiente clinico 

(equipamentos ou superfícies contaminadas), caso não seja 

realizada uma higienização adequada após esse contato.  

Para Locks et al. (2011), com o crescimento de novas 

formas e tipos de micro-organismos, a preocupação com as 

infecções em locais de assistência à saúde se tornou um dos 

mais importantes desafios a ser enfrentado por todos os 
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recursos humanos atuantes na equipe e pelos indivíduos por 

ela acompanhados.  

 De acordo com Cunha et al. (2011), as infecções 

cruzadas representam um problema grave, não somente no 

Brasil quanto no mundo e caracterizam um risco à saúde 

daqueles que precisam de assistência, principalmente no 

âmbito hospitalar. A prevenção e controle dessas infecções 

dependem da conscientização dos profissionais da área da 

saúde com relação às medidas preventivas. 

Concorda-se com Ayub et al. (2013) quanto ao 

cumprimento e a implementação de diretrizes de controle 

representarem meios eficazes para prevenir e controlar 

infecções.  

Segundo Bathke et al., (2013) a observação do 

comportamento se constitui uma estratégia para promover a 

adesão à higienização das mãos, uma vez que somente 

questionários autoaplicáveis não são suficientes para 

mensurá-la. Com base nisso, uma análise microbiológica da 

população de bactérias nas mãos dos profissionais e 

acadêmicos que atuam diretamente intervindo no paciente é 

importante para compreensão da quantidade de micro-

organismos para posterior estudo sobre o quanto pode ser 

prejudicial para quem esteja sendo atendido. Tal estudo 

permite conhecer a frequência com que os profissionais e 

acadêmicos em clínica higienizam suas mãos, considerando-

se as oportunidades durante a assistência, bem como as 

condições estruturais e de insumos.  

Corroborando com o trabalho supracitado,Taylor et al. 

(2010) desenvolveram um estudo observacional para avaliar 

os hábitos de higiene entre universitários. Pelos dados 

obtidos, acadêmicos da área de ciências biológicas ou da 
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saúde apresentaram hábitos de higiene e conhecimentos 

maiores sobre a disseminação de patógenos, quando 

comparados aos demais. 

Salienta-se que os dados obtidos no estudo presente 

foram complementares às informações adquiridas em trabalho 

conjunto, onde se estabeleceram questionamentos sobre o 

conhecimento e práticas de HM por parte de acadêmicos e 

docentes de cursos de graduação em saúde; concordando-se 

com a opinião dos autores citados anteriormente. 

A HM constitui a medida mais eficaz na prevenção das 

Infecções Relacionadas à Assistência à Saúde, fato 

demonstrado por meio de estudos que evidenciam a redução 

da transmissão de micro-organismos patogênicos 

paralelamente ao aumento da adesão dos profissionais ao 

procedimento (BELELA-ANACLETO et al., 2013).  Pérez-

Pérez et al. (2015), avaliando o conhecimento sobre a HM, por 

parte de profissionais do Sistema Sanitário Público de 

Andaluz, na Espanha, identificaram que os profissionais mais 

jovens e do sexo masculino apresentavam maior dificuldade 

na execução adequada desse procedimento e poucos haviam 

recebido uma formação prévia e mais direcionada a essa 

medida básica do controle de infecção. Os autores levantaram 

a possibilidade de revisão nos programas de formação da 

equipe de saúde, em especial no controle da infecção cruzada 

com medidas mais simples e melhorando os conhecimentos 

conceituais sobre as mãos quanto fonte potencial de 

transmissão de micro-organismos. 

           Quanto à eficácia antimicrobiana da preparação 

alcoólica na antissepsia cirúrgica das mãos, esta depende do 

tipo de álcool utilizado, da concentração e do tempo de 

contato. Nesse sentido, para utilização em território nacional, é 
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importante a elaboração de normas e teste de validação da 

eficácia antimicrobiana desses produtos e que estes sejam 

registrados pela Anvisa (GONÇALVES; GRAZIANO; 

KAWAGOE, 2012).  

Lee et al. (2012), analisando o efeito do uso de agentes 

antimicrobianos na implementação de um programa de 

higienização das mãos, sobre a incidência de infecções 

associadas aos cuidados em saúde e ao Staphylococcus 

aureus, demonstraram que a aspiração das mãos e o uso de 

preparações à base de álcool estiveram mais associadas a 

uma redução na incidência de infecções, quando comparados 

a combinações abrangendo o uso de antibióticos. Sugeriram 

estudos mais específicos nesse sentido. 

Macinga et al. (2014), em pesquisa sobre a influência da 

forma de apresentação, do volume do produto e concentração 

de álcool no seu efeito antimicrobiano e sobre a textura da 

pele humana constataram que o volume de aplicação é o 

principal condutor na higienização das mãos à base de álcool 

em conjunto com o secar após a sua aplicação. Os autores 

sugerem mais estudos sobre o tema, a fim de compreender 

melhor a relação entre o volume ótimo e a eficácia clínica 

desses, nos procedimentos de HM entre os membros da 

equipe de saúde. 

 

5 CONCLUSÕES  

 

 Constatou-se uma diminuição do número de colônias de 

bactérias e fungos das mãos dos participantes que realizaram 

a higienização de maneira correta, seguindo as instruções da 

Anvisa. Observou-se diferença significante nessa redução, 



Avaliação da Higienização das Mãos de Acadêmicos e Docentes da Área de Saúde: Uma Análise Microbiológicaa 
 

134 
 

com metade do grupo de docentes, não apresentando a 

presença de fungos no meio Agar Saboraud. 

        A HM foi considerada correta para a maioria dos 

acadêmicos investigados e para a metade da amostra dos 

docentes. 

        Mesmo se pontuada a limitação do estudo, em dados 

quantitativos, os resultados sinalizam para a necessidade de 

maior suporte nesse procedimento básico de prevenção das 

infecções cruzadas nas atividades práticas ou clínicas que 

abrangem o exercício da Odontologia. 
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RESUMO: O Estágio Regional Interprofissional (ERIP) no 
Sistema Único de Saúde (SUS) é uma atividade curricular 
obrigatória dos cursos do Centro de Ciências da Saúde. O 
ERIP está sendo desenvolvido em seis municípios da Paraíba 
conveniados com a Universidade Federal da Paraíba (UFPB). 
O objetivo deste estudo foi verificar a opinião dos acadêmicos 
do ERIP em relação à sua prontidão, aptidão e condições de 
trabalho nos municípios conveniados com a UFPB. Foram 
analisados 85 relatórios finais dos últimos 2 anos com relação 
as suas atividades coletivas interprofissionais e específicas de 
cada área de atuação, escrito por 680 alunos que concluíram 
o ERIP. Como resultado, pode-se observar um total de 1.764 
atividades desenvolvidas num período de 2 anos (2013-2014) 
nos municípios contemplados. Dentre as atividades, 732 
(41,5%) foram coletivas e as atividades específicas dos cursos 
da área de saúde foram: 369 (20,9%) de Enfermagem, 285 
(16,1%) de Odontologia, 187 (10,6%) de Farmácia, 112 (6,4%) 
de Nutrição e 79 (4,5%) de Fisioterapia, totalizando 1.032 
(59%). Pode se concluir que no ERIP alunos de graduação na 
área de saúde da UFPB encontram a possibilidade de 
vivenciar os princípios e diretrizes do SUS e contribuem como 
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promotores de saúde com serviços prestados nos Municípios 
contemplados. 
Palavras-chave: Estagio rural interprofissional. Rede de 
serviços de saúde. Integração ensino e serviço. 
 

1. INTRODUÇÃO 

 

O ERIP, atualmente caracterizado pelo Ministério da 

Saúde, como Estágio Regional Interprofissional no SUS, a 

partir do Programa de Estágios e Vivências na Realidade do 

SUS, é uma atividade curricular obrigatória dos cursos do 

Centro de Ciências da Saúde (Odontologia, Enfermagem, 

Fisioterapia, Nutrição e Farmácia), em conformidade com a 

Resolução Nº 284/79 do CONSUNI, e vem sendo 

desenvolvido na rede de serviços de Saúde do Interior do 

Estado desde abril de 1979, tendo como objetivo, articular os 

conhecimentos adquiridos cientificamente pelos alunos na 

Universidade com a prática social como uma complementação 

da formação profissional, possibilitando ainda uma prática 

multiprofissional e integração ensino/serviço. 

O ERIP está se propondo adotar um modelo de atenção 

à saúde voltado para a metodologia da Estratégia de Saúde 

da Família (ESF), que pressupõe: reconhecimento de saúde 

como um direito de cidadania e que expressa a qualidade de 

vida; a eleição da família e seu espaço social como núcleo 

básico de abordagem atendimento à saúde; a democratização 

do conhecimento do processo saúde doença, da organização 

dos serviços e da produção da saúde; a intervenção sobre os 

fatores de risco aos quais a população está exposta; a 

prestação de atenção integral, contínua e de boa qualidade 

nas especialidades básicas de Saúde à população adstrita, no 

domicílio, ambulatório e no hospital; a humanização das 
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práticas de Saúde e a busca da satisfação do usuário, através 

do estreito relacionamento da equipe de Saúde com a 

comunidade; estímulo à organização da comunidade para o 

efetivo exercício do controle social e o estabelecimento de 

parceria buscando desenvolver ações intersetoriais (BESEN 

et. al., 2007).  

A criação do SUS promoveu uma nova compreensão no 

processo saúde-doença e redefiniu o vínculo entre os serviços 

e os usuários, numa combinação que envolve promoção da 

saúde, prevenção de enfermidades e atenção curativa 

(SATURNINO et al., 2011). A fim de substituir o modelo 

tradicional de assistência, orientado para cura de doentes no 

hospital, o SUS reorganizou as práticas assistenciais na 

perspectiva da atenção na comunidade, priorizando ações 

focalizadas em não esperar a demanda chegar para intervir, 

mas sim, agir sobre ela preventivamente (MONTENEGRO; 

BRITO. 2011). Desta forma, é necessário que ocorra um 

contato multiprofissional entre os diversos integrantes do 

sistema para que a prática seja efetiva, e os objetivos 

atingidos. 

Atualmente o ERIP está sendo desenvolvido em seis 

municípios da Paraíba conveniados com a UFPB: Belém, 

Cabedelo, Conde, Itapororoca, Monte Horebe e Santa Rita. O 

acadêmico atuante no ERIP é desafiado a desenvolver 

atividades integradas e multiprofissionais no serviço, bem 

como as atividades específicas por curso no atendimento e 

prestação de serviço à comunidade. 

Hayassy e Moerbeck (2013) afirmam que esta atividade 

permite que os acadêmicos adquiram agilidade no trabalho 

pela grande demanda de atendimentos, desenvolvendo 

autoconfiança e senso crítico, pois suas decisões precisam ser 

tomadas e não há o auxílio constante de professores. Permite 
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ainda o exercício das relações interpessoais pelo convívio com 

outros acadêmicos, pacientes e outros profissionais de saúde 

dos serviços locais, acarretando a troca de experiências e o 

contato com outras realidades socioeconômicas e culturais. 

No estudo de Leme et al. (2015), os graduandos atribuíram 

importância positiva ao estágio nas USF, sendo capazes de 

valorizar a vivência prática no serviço, o conhecimento da 

realidade social, o contato com profissionais de outras áreas e 

o treinamento técnico em condições distintas daquelas 

encontradas na faculdade. 

 A escolha do ERIP/UFPB como cenário desta 

discussão, advém do fato de que este Estágio é uma atividade 

obrigatória para todos os alunos dos Cursos de Graduação da 

Área da Saúde do Campus I da UFPB e constitui a última 

etapa a ser cumprida antes da conclusão do curso. As 

atividades teórico-práticas são desenvolvidas em municípios 

conveniados do interior do Estado da Paraíba e procuram 

privilegiar a integração ensino x serviço. Estas características 

conferem ao ERIP/UFPB a possibilidade de ser utilizado como 

um verdadeiro "laboratório" para experimentação de 

tecnologias alternativas nas práticas de ensino, na Área da 

Saúde, no âmbito da UFPB (SILVA; EGRY, 2003).  

O presente trabalho buscou verificar a opinião dos 

acadêmicos do ERIP em relação à sua prontidão, aptidão e 

condições de trabalho nos municípios conveniados com a 

Universidade. Além disso, identificou em que medida ou de 

que forma esses cursos estão contribuindo com a promoção 

de saúde e prestações de serviços nos municípios 

contemplados pelo estágio. 

 

2. MATERIAIS E MÉTODO 
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A pesquisa foi realizada através da análise dos relatórios 

finais dos acadêmicos de Odontologia, Enfermagem, 

Fisioterapia, Nutrição e Farmácia do último período da 

graduação na UFPB que participaram do ERIP-SUS 

distribuídos em seis municípios da Paraíba (Belém, Cabedelo, 

Conde, Itapororoca, Monte Horebe e Santa Rita). Foi realizado 

um estudo qualitativo em que foi empregado um referencial 

metodológico que permite abordar temas sobre a visão de 

mundo do sujeito da investigação, e apreender o olhar desses 

indivíduos ante a realidade social. 

Foram analisados 85 relatórios finais dos últimos 2 anos 

com relação as suas atividades coletivas interprofissionais e 

específicas de cada área de atuação. Estes relatórios eram a 

totalidade existente nos arquivos da Disciplina do ERIP/UFPB 

e foram disponibilizados pelo coordenador. Destes 85 

relatórios, 17 eram do município de Belém, 20 de Cabedelo, 

19 do Conde, 5 de Itapororoca, 7 de Monte Horebe e 17 de 

Santa Rita, com a participação de 680 alunos que concluíram 

o ERIP. As atividades coletivas dizem respeito às ações da 

equipe multidisciplinar e integrada nas ações educativas 

(campanhas, panfletagens, palestras etc.) realizadas em 

Centro de Atenção Psicossocial (CAPS), Centro de Referência 

de Assistência Social (CRAS), Centro Municipal de 

Fisioterapia (CEMFISIO), Programa de Saúde na Escola 

(PSE), Programa de Erradicação do Trabalho Infantil (PETI), 

Programa Nacional de Inclusão de Jovens (PROJOVEM), 

Núcleo de Apoio à Saúde da Família (NASF), Centro de 

Especialidades Odontológicas (CEO), abrigos, associações, 

escolas, creches, Unidades de Saúde da Família (USF), Rádio 

e visitas domiciliares. As atividades específicas estão 

relacionadas à atuação dos alunos em serviços prestados as 

comunidades e USF dentro de suas áreas de atuações 
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profissionais em procedimentos de saúde específicos de 

Odontologia, Enfermagem, Fisioterapia, Nutrição e Farmácia. 

Verificando a opinião dos acadêmicos sobre as suas 

condições de trabalho e identificando de que forma estes 

cursos estão contribuindo com a promoção de serviços nos 

municípios conveniados ao ERIP. 

O instrumento de coleta utilizado foi à análise de 85 

relatórios existentes dos últimos 2 anos (2013-2014) na 

Disciplina do ERIP/UFPB de experiências vividas em campo 

de atuação durante o estágio.  

Foi realizada a análise descritiva dos resultados das 

variáveis dos 85 relatórios com a obtenção da frequência 

absoluta e percentual através do Excel. 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

De acordo com a análise de 85 relatórios escritos por 680 

alunos do ERIP de sua vivência prática no campo do estágio, 

pode-se observar um total de 1.764 atividades desenvolvidas 

num período de 2 anos (2013-2014) nos municípios de Belém, 

Cabedelo, Conde, Itapororoca, Monte Horebe e Santa Rita. 

Dentre as atividades, 732 (41,5%) foram às coletivas e as 

atividades específicas dos cursos da área de saúde foram: 

369 (20,9%) de Enfermagem, 285 (16,1%) de Odontologia, 

187 (10,6%) de Farmácia, 112 (6,4%) de Nutrição e 79 (4,5%) 

de Fisioterapia, totalizando 1.032 (59%) atividades, conforme 

observado na Tabela 1.
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Tabela 1 – Distribuição numérica e percentual das atividades coletivas e 

específicas realizadas pelos alunos do ERIP/ UFPB nos Municípios 

contemplados. Paraíba, 2013-14. 

ATIVIDADES N % 

Coletivas 732 41,5 

Específicas de Enfermagem 369 20,9 

Específicas de Odontologia 285 16,1 

Específicas de Farmácia 187 10,6 

Específicas de Nutrição 112 6,4 

Específicas de Fisioterapia 79 4,5 

TOTAL 1.764 100 

 

Das atividades específicas observadas os procedimentos 

específicos que mais se destacaram neste trabalho foram os 

de Enfermagem e Odontologia, duas profissões que foram 

inseridas deste o início das equipes dos PSF, diferente de 

Farmácia, Nutrição e Fisioterapia. Vale salientar que os alunos 

de Farmácia cumprem uma carga horária menor no ERIP do 

que os outros cursos.  

Dentro das atividades coletivas destacam-se na Tabela 2 

as Atividades Educativas em Escolas e Creches (20,9%), 

seguido das Atividades no CAPS (18%) e das Atividades 

Educativas na Sala de Espera (16,4%) e participação dos 

alunos nos Programas de Rádio (14,2%), seguidas das 

demais atividades com menor percentual. Observa-se a 

participação dos alunos nos Programas de Rádio, que são 

atividades de saúde que atendem uma parte importante da 

comunidade. 
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Tabela 2 – Distribuição numérica e percentual das atividades 

coletivas realizadas pelos alunos do ERIP/ UFPB nos Municípios 

contemplados. Paraíba, 2013-14. 

ATIVIDADES COLETIVAS N % 

Atividades Educativas em Escolas e Creches 153 20,9 

CAPS 132 18 

Atividades Educativas na Sala de Espera 120 16,4 

Programa de Rádio 104 14,2 

Grupos de Idosos e Grupo de Gestantes 54 7,4 

Programas: PETI, PROJOVEM, PSE 41 5,6 

CRAS 26 3,6 

Atividades de educação física 20 2,7 

Visitas domiciliares 19 2,6 

Atividades em Sítios, Feiras e Praças 12 1,6 

Campanha: Vacinação, Dengue, Bairro Limpo 10 1,4 

Reuniões da Secr Saúde/Treinamento E-SUS 7 1 

Atividades Religiosas 6 0,8 

CEMFISIO 6 0,8 

Hospital Municipal 6 0,8 

Centro Social/Comunitário/Cine 6 0,8 

Panfletagens 5 0,7 

Aferição de peso e altura das crianças 3 0,4 

Fórum Comunitário: Selo Unicef 2 0,3 

TOTAL 732 100 

 

Na Tabela 3 observou-se que a cidade com maior 

quantidade de atividades coletivas foi o Conde (33,2%), 

seguida de Belém (17,6%). As cidades de Itapororoca e Monte 

Horebe se apresentam com menos atividades porque durante 

os dois anos analisados nem sempre eram oferecidas ao 

ERIP, não havendo recrutamento de alunos pra estas cidades. 
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Tabela 3 – Distribuição numérica e percentual das atividades coletivas por 
cidade realizadas pelos alunos do ERIP/ UFPB nos Municípios 
contemplados. Paraíba, 2013-14. 

ATIVIDADES COLETIVAS POR 

CIDADE 

N % 

Belém 129 17,6 

Cabedelo 176 24 

Conde 243 33,2 

Itapororoca 44 6 

Monte Horebe 32 4,4 

Santa Rita 108 14,8 

TOTAL 732 100 

 

 Verificou-se que dos 369 procedimentos o Pré-natal 

(18,7%), Hiperdia (14,9%), Puericultura (12,5%), Vacinação 

(11,4%) e Citológico (10,3%) foram às atividades mais 

desenvolvidas pelos alunos de enfermagem nas cidades do 

ERIP. Dos 285 procedimentos realizados pelos alunos de 

Odontologia as raspagens e profilaxias (20,4%), restaurações 

(20,4%) e exodontias (17,2%) foram os mais praticados.  

Observou-se que dos 112 procedimentos dos alunos de 

Nutrição, 27,7% eram orientações nutricionais e 20,5% 

avaliações nutricionais, seguido de 16,9% de atendimento 

ambulatorial. Dos 187 procedimentos de farmácia, a 

dispensação de medicamentos possui 37,4%, seguido de 

24,6% de Orientação no uso de medicamentos e 20,8% de 

Observação de procedimentos no Laboratório de análises 

clínicas.  

Dos 79 procedimentos praticados pelos graduandos de 

fisioterapia, 35,4% eram Visitas domiciliares e 18,9% eram 

Acompanhamento de consultas com o Fisioterapeuta e 11,4% 

eram atendimento ambulatorial.  

As cidades que os alunos mais realizaram atividades 

específicas foram: Belém (274), Conde (205) e Cabedelo 
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(202), seguidas de Santa Rita (170). As cidades que os alunos 

realizaram menos atividades específicas foram: Itapororoca 

(85) e Monte Horebe (6). 

A seguir serão discutidas as dificuldades, deficiências e 

os pontos positivos do ERIP nas cidades Belém, Cabedelo, 

Conde, Itapororoca, Monte Horebe e Santa Rita, apontadas 

pelos alunos nos relatórios durante o período do estudo. 

Os alunos fazem referência à falta de material e 

estrutura em Belém, Cabedelo, Conde e Santa Rita; a falta de 

água em Belém, Conde e Itapororoca, a falta de apoio 

financeiro e transporte em Belém e Conde. Os alunos 

apontam as limitações para os estagiários de Odontologia em 

Belém, Conde, Monte Horebe e Santa Rita, para os 

estagiários de Farmácia em Monte Horebe e ausência do 

Farmacêutico em Cabedelo e Santa Rita. Limitações para os 

estagiários de Nutrição em Cabedelo, Conde e Santa Rita e 

limitações para os estagiários de Fisioterapia e visitas 

domiciliares em Cabedelo e Santa Rita. 

No entanto apesar das dificuldades e deficiências 

apontadas pelos alunos no campo do ERIP podem ser 

observados diversos pontos positivos traduzindo-se numa 

experiência diferente e enriquecedora, trazendo experiência, 

visão crítica e reflexiva sobre o serviço público e 

amadurecimento em sua área estudantil-profissional. 

O ERIP, segundo os alunos deste estudo, permite a 

ampliação do olhar de atendimento ao indivíduo, a relevância 

das atribuições dos outros profissionais e a oportunidade de 

lidar mais de perto com a população, como os usuários do 

CAPS, colocando em prática os conhecimentos teóricos 

adquiridos. O profissional de saúde deve enxergar o paciente 

em sua totalidade bio-psico-social e não de forma 

fragmentada, apresentando sensibilidade para as questões 
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sociais, estabelecendo vínculos e criando laços de 

compromisso com a comunidade, humanizando as práticas de 

saúde e tendo uma visão ampliada do processo 

saúde/doença. 

Segundo o pensamento dos alunos desta pesquisa, as 

atividades desenvolvidas no ERIP permitem aos alunos 

adquirir uma maior autonomia nas práticas; Independência 

acadêmico/profissional para atuar. O estágio amplia a visão 

acerca da saúde pública e prepara os estudantes para 

enfrentar desafios que poderão encontrar em suas vidas 

profissionais. A vivência desta realidade leva o estudante a 

compreender que a realidade do SUS incorporada ao ensino 

ajuda na formação de profissionais preocupados com as 

questões sociais e humanitárias que permeiam o processo 

saúde-doença (TAVARES et al., 2001). 

Também afirmam que o estágio proporciona aprendizado 

frente às dificuldades encontradas (limitação da estrutura 

física e indisponibilidade de materiais) e ampliação dos 

conhecimentos e desenvolvimento da criatividade com visão 

mais abrangente acerca da saúde pública e da importância da 

equipe multiprofissional. Viver experiências com a realidade 

pratica do SUS e da rotina profissional. Lidar com situações 

cotidianas ao serviço de saúde, vivencia da rotina profissional 

que atua na atenção básica e de uma realidade com a qual 

possivelmente irá se deparar num futuro profissional como 

aprender a calcular o tempo de consulta na prática, trazendo 

mais experiência e segurança para realização das atividades 

da profissão.  

No ERIP observa-se a reafirmação da importância das 

profissões no serviço público com a percepção dos aspectos 

burocráticos e estruturais do SUS, de acordo com Gouveia, 

Rodrigues e Maggi (2013) quando apontam que o Internato 
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Rural serve como uma das etapas para a fixação de 

profissionais no interior do país a partir da sensibilização dos 

estudantes com uma realidade até então desconhecida. 

No entanto na prática do ERIP os alunos através dos 

relatórios analisados apontam inúmeras dificuldades para 

vivência desta realidade e alcance dos objetivos desejados, 

como exemplo as relacionadas à pactuação do estágio entre a 

Secretaria de Saúde e as USF e CEO refletem na falta de 

articulação e conversa da equipe de saúde com os estudantes 

do ERIP e devido à presença de conflitos com a equipe 

anterior atrapalhou o acolhimento e apoio necessário para 

realizar as atividades planejadas dos estagiários.  

Os alunos do estudo apontam que houve falta de 

estrutura e aplicação de medidas de biossegurança como falta 

de água e falta de luvas; falta de higiene; falta de 

medicamentos e de materiais básicos para correta realização 

de procedimentos em cada área de atuação; Falta de sala ou 

sala pequena para o profissional de nutrição e sendo divididas 

com outro profissional; Falta de uma sala de apoio para os 

estagiários para planejamento das atividades e descanso; 

Falta de água no alojamento e ausência de internet na casa 

dos estudantes, gerando dificuldades para desenvolver 

atividades; Falta de local adequado para almoço; Falta de 

apoio financeiro quanto a passagens e alimentação, Falta de 

transporte para o município e dentro do município. 

Diferentemente do que aponta Pereira (2004) onde relata que 

em contrapartida aos serviços prestados a comunidades os 

municípios oferecem aos alunos hospedagem, alimentação e 

locomoção.  

Falta de orientação pela ausência do farmacêutico ao 

estagiário de farmácia, pouca valorização da farmácia e falta 

de um local adequado para realização de procedimentos 
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fisioterapêuticos e atendimento nutricional na USF. Fato 

observado por Portela et. al. (2010) em sua pesquisa quando 

aponta problemas na área farmacêutica do SUS, como o uso 

irracional e indiscriminado de medicamentos, a ausência da 

área de Assistência Farmacêutica no organograma de ações 

em algumas secretarias estaduais e municipais de saúde, o 

sub-financiamento do setor, a carência de recursos humanos 

capacitados, entre outros. Existe um projeto da inserção do 

Farmacêutico na equipe do PSF tramitando na política 

Nacional. Por enquanto quando o Farmacêutico é contratado 

pelas Prefeituras geralmente fica responsável por tudo. O 

Farmacêutico fica na Secretaria de Saúde assinando as 

licitações para compra de medicamentos e não tem tempo 

para prestar assistência farmacêutica nas USF. O aluno de 

Farmácia do ERIP fica frustrado e se decepciona com o 

estágio porque não observa sua profissão atuando no SUS e 

parece ser dispensável. 

Segundo Adler e Gallian (2014), é necessário 

consolidar parcerias com instituições de apoio, definir 

programas e ações conjuntos entre academia-serviço-

comunidade, atentar para o papel participativo de docentes, 

preceptores e gestores, e sensibilizar o setor público para 

financiamento dos projetos integrativos no SUS. 

No entanto apesar das dificuldades e deficiências 

apontadas pelos alunos no campo do ERIP torna-se 

extremamente contraditório que os estagiários apontem 

pontos positivos que desfazem suas argumentações 

anteriores. Talvez este fato possa ser explicado pelas 

mudanças temporárias de gestão e políticas públicas nos 

Municípios conveniados com o SUS, trazendo mudança de 

pensamento e experiência nova em cada turma do ERIP 

inserida neste contexto. 
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4. CONCLUSÕES  

 

De acordo com a metodologia empregada pode-se 

concluir que o ERIP é uma prática acadêmica extramuros, 

onde alunos de graduação na área de saúde da UFPB 

encontram a possibilidade de vivenciar os princípios e 

diretrizes do SUS e contribuem como promotores de saúde 

com serviços prestados nos Municípios contemplados. Os 

alunos ficam expostos às diferentes realidades 

socioeconômicas e culturais e apontam muitas dificuldades e 

deficiências nas condições de trabalho nos Municípios.  O 

ERIP possibilita ao aluno uma visão crítico reflexiva sobre o 

papel de sua profissão no SUS, no entanto não parece 

apresentar-se como um estímulo a ingressar no Sistema Único 

de Saúde. 
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RESUMO: Esse trabalho teve como objetivo avaliar a 
alteração de cor de um compósito nanoparticulado após a 
imersão em refrigerantes e clorexidina, através da 
espectrofotometria. A amostra foi constituída pela resina 
Filtek™ Z350XT, por Coca-Cola®, Fanta-Laranja e 
Guaraná-Antarctica® e solução de clorexidina a 0,12% 
(Periogard – Colgate®). Foi utilizada saliva artificial para o 
grupo controle. Confeccionaram-se 40 corpos de prova, que 
foram divididos em 4 grupos, sendo três imersos nos 
refrigerantes e um em saliva artificial. A espectrofotometria 
foi realizada antes do início das imersões e após os 
períodos de 1 hora, 24 horas, 7 dias, 15 dias e 30 dias. Os 
CPs foram imersos por uma hora na solução de clorexidina 
e uma nova espectrofotometria foi realizada. Os dados 
foram tabulados e analisados no SPSS (Statistical Package 
for the Social Sciences), sendo submetidos ao teste ANOVA 
fatorial e post hoc de Bonferroni. Os resultados 
evidenciaram que as soluções e a interação tempo-soluções 
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foram estatisticamente significativos, já a variável tempo não 
foi significante. A Coca-Cola® e a Fanta Laranja 
apresentaram-se estatisticamente significantes, quando da 
pigmentação da resina estudada e o Guaraná Antarctica® 
pouco influenciou na alteração cromática. A solução à base 
de clorexidina não alterou a ação corante dos refrigerantes 
estudados. 
Palavras-chave: Dentística; Resina Composta; 
Espectrofotometria 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

     Com o advento da resina composta direta, os materiais 

outrora utilizados para confecções de restaurações, foram 

aos poucos sendo substituídos, pois aquela apresenta boas 

características ópticas, que permitem alcançar um grau 

estético desejável e propriedades mecânicas adequadas 

(GOMES, 2010; SZESZ et. al., 2012; OLIVEIRA, 2008). 

A incorporação de partículas inorgânicas a resina, 

resultou em uma melhora de suas características, como a 

redução do coeficiente de expansão térmica; a redução da 

contração de polimerização; maior dureza e resistência a 

compressão. No que tange a obtenção de restaurações não 

perceptíveis, é imprescindível que seja realizado um bom 

procedimento de acabamento e polimento do material 

restaurador, para que seja reduzido o seu grau de 

rugosidade, favorecendo a lisura superficial e assim a 

reflexão da luz (GOMES, 2010). 

As soluções químicas apresentam papel importante 

para a Odontologia, pois auxiliam na prevenção e controle 

de patologias bucais, sendo a mais utilizada a clorexidina. 

Essa substancia é caracterizada por apresentar alta 

substantividade e largo espectro de ação, agindo em 
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bactérias gram-positivas, gram-negativas e fungos (MOURA 

et. al., 2012; TAVARES et. al., 2008). 

Contudo, a alta disponibilidade dos colutórios bucais, no 

mercado, e o uso indiscriminado dessas soluções pelos 

pacientes, que, muitas vezes, negligenciam a higiene bucal 

básica, corrobora para o surgimento de efeitos indesejáveis, 

como a perda do paladar e pigmentação de dentes e 

restaurações (TAVARES et. al., 2008).  

A espectrofotometria oferece um meio de avaliação das 

modificações ocorridas na cor de forma eficiente, pois, 

fornece dados matemáticos precisando, desta forma, os 

resultados e elucidando a natureza das modificações, 

sendo o meio mais difundido quando se deseja avaliar 

alterações cromáticas (FONTES et al., 2009; SAMRA et al., 

2008). 

O manchamento das restaurações, nos últimos tempos, 

passou a ter grande relevância, pois a estática dental 

passou a ser encarada, por parte dos pacientes, como fator 

prioritário no tratamento restaurador. Segundo Carvalho et 

al. (2003), a longevidade da restauração depende do grau 

de pigmentação que a resina pode sofrer, quando 

submetida aos diversos corantes advindos da alimentação 

e ainda de sua estabilidade de cor com o decorrer do 

tempo. 

Diante do exposto e, tendo identificado na literatura a 

escassez de trabalhos científicos que enfatizem a temática 

aqui abordada, este estudo teve como objetivo avaliar, 

através da espectrofotometria, o manchamento de uma 

resina composta nanoparticulada indicada para 

restaurações, a qual foi submetida à ação de três tipos de 

refrigerantes e colutório à base de clorexidina.  
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2. MATERIAIS E MÉTODO 

Trata-se de um estudo experimental comparativo com 

análises in vitro, desenvolvido na Clínica de Dentística II, do 

Departamento de Clínica e Odontologia Social, da 

Universidade Federal da Paraíba (UFPB) para confecção dos 

corpos de prova das resinas compostas e para a realização da 

espectrofotometria, utilizou-se o Laboratório Integrado de 

Biomateriais da Universidade Federal da Paraíba – UFPB. 

2.1 Universo e Amostra 

Foi utilizada a resina composta nanoparticulada: 

Filtek™ Z350XT, refrigerantes (Coca-Cola® - The Coca-

Cola Company, Fanta Laranja - The Coca-Cola Company e 

Guaraná Antarctica® - Ambev), uma solução de clorexidina 

a 0,12% (Periogard – Colgate®) e saliva artificial adquirida 

em farmácia de manipulação (grupo controle). 

2.2 Obtenção dos corpos de prova 

Foi utilizada uma matriz metálica, com diâmetro interno 

de 5 mm e 2 mm de altura, de acordo com a especificação n° 

27 da ADA - American Dental Association (1993). O material 

foi fotopolimerizado, por 20 segundos, de acordo com o tempo 

recomendado pelo fabricante. Assim, foram obtidos 40 corpos 

de provas, destes, 03  (três) foram imersos nos refrigerantes 

(Coca-Cola® - The Coca-Cola Company, Fanta Laranja® - 

The Coca-Cola Company e Guaraná Antarctica® - Ambev) e 

01 (um) grupo controle, imerso em saliva artificial, estando 

assim distribuídos: G1- Filtek Z350 / Coca-Cola®; G2 - Filtek 

Z350 / Guaraná Antarctica®; G3 – Filtek Z350 / Fanta 

Laranja® e G4 - Filtek Z350 / saliva artificial. 

2.3 Coleta de dados 

Antes de serem imersos nas soluções, os corpos de 

prova foram levados ao espectrofotômetro para avaliação 
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inicial da cor (GUIMARÃES, 2006). Após cada imersão nos 

refrigerantes e na solução de clorexidina e antes de cada 

leitura, aqueles foram imersos em 20 ml de água destilada e 

deixados ali em repouso por um minuto, em seguida feita 

uma segunda lavagem também utilizando água destilada 

corrente, tendo seu excesso removido com papel 

absorvente (GUIMARÃES, 2006 modificada). 

As análises espectrofotométricas foram realizadas nos 

seguintes tempos: 1 hora, 24 horas, 7 dias, 15 dias e 30 

dias após imersos nos refrigerantes (LEAL, 2012 

modificada; SAMRA, 2008). Imediatamente após esta 

análise, todos os corpos de prova ficaram imersos em 20 ml 

de saliva artificial antes de serem imergidos no colutório à 

base de clorexidina 0,12%, onde permaneceram por um 

período de 1 hora em repouso. Logo após, foi realizada 

uma lavagem com água destilada e uma nova análise foi 

feita (OMATA et. al., 2006 modificada). 

2.4 Análise dos dados 

 Para obtenção do Delta E (ΔE) foi utilizado uma 

equação que determina a diferença entre a posição espacial 

inicial da cor e a alcançada após cada medição. Conforme a 

equação: 

  ΔE=  + (  - ² + (  

 

L*f – luminosidade final 

L*o – luminosidade inicial 

a*f – posição final no eixo a*a*o – posição inicial no eixo a* 

b*f – posição final no eixo b* 

b*o – posição inicial no eixo b* 
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As variações expressas em Delta E (ΔE) foram 

tabulados e analisados no SPSS (versão 21). Utilizou-se uma 

ANOVA fatorial com delineamento misto, onde tempo e 

solução foram tidos em conta com delineamento entre 

participantes e a clorexidina e o tempo com delineamento 

dentre participantes. Para corrigir o erro de conjunto, advindo 

das múltiplas comparações, utilizou-se o teste post hoc de 

Bonferroni. O erro aceito para todas as medidas foi de até 5%, 

ou seja, p ≤ 0,05.  

  

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

. Os resultados evidenciam que as maiores diferenças em 

função do tempo parecem ter ocorrido na Coca-cola. Além 

disso, quando consideradas apenas as soluções (Coca- cola, 

Guaraná- Antarctica e Fanta-Laranja) houve um aumento do 

Delta E (ΔE) em função do tempo, porém esta relação se 

inverte quando se considera a solução à base de clorexidina. 

Acrescenta-se, ainda, que as diferenças entre as soluções e a 

saliva aumentam à medida que o tempo passa. 
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A tabela 1 mostra os efeitos das variáveis tempo, 

soluções e da interação dessas duas no Delta E (ΔE). Os 

resultados obtidos evidenciaram que tanto as soluções (p = 

0,01), quanto a interação tempo-soluções (p= 0,01), foram 

estatisticamente significativos. Enquanto a variável tempo, não 

se apresentou significante (p = 0,06). 
Tabela 1. Efeitos do tempo, da solução e sua interação sobre o ΔE. 

 

 Soma 

dos 

quadrad

os 

 

Gl 

Média 

dos 

quadrado

s 

F Sig. 

Tempo 15,68  4 3,92 2,26 0,06 

Solução 242,51  6 40,41 23,32 0,01 

Tempo * 

Solução 
251,54 

 
21 11,97 6,91 0,01 

R quadrado=0,50 

 

Recentes estudos (BITTENCOURT et al., 2011; 

FONTES et al., 2009; LEAL, 2012; NASIM et al., 2010; REN et 

al., 2012; SZEZ et al., 2012; SAMRA et al., 2008), 
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demonstraram que para uma adequada avaliação da 

constância de cor de resinas compostas pode ser utilizado o 

espectrofotômetro. Desta forma, neste trabalho foi empregado 

o espectrofotômetro para as medições de cor. Assim sendo, 

foi possível comparar as mudanças de ΔE ocorridas quando 

da imersão nas soluções, considerando o sistema CIEL*a*b*. 

Salienta-se que o presente trabalho levou em consideração 

três intervalos distintos: ΔE <1,0 (imperceptíveis ao olho 

humano), 1,0 <ΔE <3,3 (apenas pessoas qualificadas 

conseguem perceber, sendo, desta maneira, clinicamente 

aceitável) e, ΔE> 3,3 (facilmente notado, não sendo 

clinicamente aceitável). 

Considerando as condições metodológicas e os 

períodos de tempo experimentais da presente pesquisa, 

observou-se que o Guaraná-Antarctica apresentou ΔE 

significativo estatisticamente no período de 30 dias (p=0,04), 

se comparado com o tempo de 1 hora, demonstrado que 

pouco influenciou na pigmentação da resina. Contudo, a Coca-

Cola apresentou influência significativa na cor da resina, no 

período de 30 dias (p= 0,01), se comparado com o período de 

1 hora, 24 horas e 7 dias, assim como a Fanta-Laranja, que 

apresentou variação de cor no período de 30 dias (p= 0,01), 

quando comparado com os tempos de 1 hora, 24 horas e 7 

dias (TABELA 2) 

 
Tabela 2. Comparações do tempo entre as soluções, Coca-Cola®, 

Guaraná- Antárctica® e Fanta -Laranja®. 

 

Solução (I) Tempo (J) Tempo 
Diferença entre 

as médias (I-J) 
Sig. 

Coca 1 Hora 24 horas -0,51 1,00 
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7 dias -0,50 1,00 

15 dias -1,63 0,19 

30 dias -3,13* 0,01 

24 horas 

7 dias 0,01 1,00 

15 dias -1,12 1,00 

30 dias -2,61* 0,01 

7 dias 
15 dias -1,13 0,98 

30 dias -2,63* 0,01 

15 dias 30 dias -1,49 0,31 

Guaraná 

1 Hora 

24 horas -0,18 1,00 

7 dias -0,78 1,00 

15 dias -0,76 1,00 

30 dias -1,49* 0,04 

24 horas 

7 dias -0,59 1,00 

15 dias -0,57 1,00 

30 dias -1,30 0,11 

7 dias 
15 dias 0,02 1,00 

30 dias -0,70 1,00 

15 dias 30 dias -0,72 1,00 

Fanta 

1 Hora 

24 horas 0,75 1,00 

7 dias 1,10 0,92 

15 dias -0,03 1,00 

30 dias -1,62 0,14 

24 horas 

7 dias 0,35 1,00 

15 dias -0,78 1,00 

30 dias -2,37* 0,01 

7 dias 
15 dias -1,13 0,83 

30 dias -2,73* 0,01 

15 dias 30 dias -1,59 0,16 

 

 Diferindo do que foi encontrado por Domingos et al. 

(2011), constataram que a resina composta analisada por eles 

sofreu maior manchamento quando em contato com o café e 

que a Coca-Cola não se apresentou estatisticamente 

significante, pouco interferindo na coloração do material. Isso 
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pode ser explicado pela metodologia empregada no estudo, 

que considerou, para avaliar o ΔE, o critério adotado pela 

National Bureau of Standards (NBS), que considera valores 

para ΔE: 0,0-0,5: mudança de cor extremamente leve; 0,5 a 

1,5: ligeira mudança de cor; 1,5 a 3,0: mudança de cor 

perceptível; 3,0 a 6,0: mudança de cor marcada; 6,0-12,0: 

mudança de cor extremamente marcante; 12,0 ou mais: 

mudança para outra cor. Ainda de Lima (2013), cujo resultado 

apresentou o vinho tinto como principal agente corante, 

apresentando as maiores variações de ΔE, enquanto que a 

Coca-Cola não apresentou diferenças significativas em 

relação ao grupo controle. Isso pode ser explicado pelo fato de 

o vinho tinto apresentar álcool em sua composição, que 

conforme Sarret et al. (2000) pode atuar como um plastificador 

da matriz orgânica, degradando a interface matriz-carga, 

sendo este o mecanismo mais provável para o aumento da 

rugosidade superficial observada após a imersão em vinho. 

Além disso, a resina sofre a ação do baixo pH apresentado 

pelo vinho tinto, aumentando as chances de haver, adsorção 

de pigmentos sobre a superfície da resina, por esta mostrar-se 

mais porosa, aumentando o manchamento, apesar de a Coca-

Cola apresentar o pH menor que o do vinho tinto. 

Domingos et al. (2011); Lima (2013) e Santos (2008), 

relatam ainda que o tempo influenciou positivamente na 

pigmentação da resina, revelando que a medida que o tempo 

aumentou, alteração cromática também se elevou, 

corroborando com o encontrado nesse estudo. 

O colutório à base de clorexidina, neste estudo 

apresentou-se estatisticamente significante quando 

comparada a saliva artificial e aos refrigerantes. Contudo, não 

apresentou ação potencializadora a pigmentação das soluções 
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presentes nessa pesquisa, apresentando uma ação reversa, 

reduzindo o manchamento da resina composta à medida que 

o tempo foi passando (TABELA 3). 

 
Tabela 3. Comparações das soluções entre si e os tempos. 

 

Solução (I) Tempo (J) Tempo 

Diferença 

entre as 

médias (I-J) 

Sig. 

1 Hora 

Coca 

Guaraná 0,65 1,00 

Fanta -1,68* 0,01 

Saliva 0,66 1,00 

Guaraná 
Fanta -2,34* 0,01 

Saliva 0,01 1,00 

Fanta Saliva 2,34* 0,01 

24 horas 

Coca 

Guaraná 0,98 1,00 

Fanta -0,41 1,00 

Saliva 0,95 1,00 

Clorexidina (Coca) -0,27 1,00 

Guaraná 

Fanta -1,40 0,62 

Saliva -0,03 1,00 

Clorexidina 

(Guaraná) 

-0,80 1,00 

Fanta 
Saliva 1,37 0,71 

Clorexidina (Fanta) 0,53 1,00 

7 dias 

Coca 

Guaraná 0,37 1,00 

Fanta -0,08 1,00 

Saliva 1,59 0,40 

Clorexidina (Coca) 0,51 1,00 

Guaraná 

Fanta -0,45 1,00 

Saliva 1,21 1,00 

Clorexidina 

(Guaraná) 

0,49 1,00 

Fanta 
Saliva 1,67 0,30 

Clorexidina (Fanta) -3,41* 0,01 

15 dias Coca Guaraná 1,53 0,12 
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Fanta -0,07 1,00 

Saliva 2,99* 0,01 

Clorexidina (Coca) 1,87* 0,01 

Guaraná 

Fanta -1,60 0,08 

Saliva 1,46 0,17 

Clorexidina 

(Guaraná) 

0,48 1,00 

Fanta 
Saliva 3,07* 0,01 

Clorexidina (Fanta) 1,65 0,10 

30 dias 

Coca 

Guaraná 2,30* 0,01 

Fanta -0,17 1,00 

Saliva 4,01* 0,01 

Clorexidina (Coca) 3,80* 0,01 

Guaraná 

Fanta -2,47* 0,01 

Saliva 1,71 0,09 

Clorexidina 

(Guaraná) 

1,63 0,10 

Fanta 
Saliva 4,19* 0,01 

Clorexidina (Fanta) 3,74* 0,01 

 

 Distinguindo-se do estudo feito por Omata et al. (2006), 

cujo resultado revelou o aumento da pigmentação do material 

estético, quando da associação das soluções com uma 

solução de clorexidina. Possivelmente por apresentar a 

solução de clorexidina uma concentração de 0,2% e pelo 

tempo que os CPs ficaram imersos naquela, por 10 minutos, 

todos os dias por 30 dias. Ainda, da pesquisa realizada por 

Bernardino (2013), que avaliou dois tipos de resinas e dois 

colutórios, Periogard – 0,12% com álcool e uma solução a 

base de clorexidina – 0,12% com álcool e verificou que o 

Periogard – 0,12% com álcool apresentou maior ação 

descolorante. Dito isso, provavelmente por apresentar álcool 

em sua composição e este acentuar a adsorção de corantes 



Avaliação Espectrofotométrica de Pigmentação em Compósito Nanoparticulado Submetido a Ação de Refrigerantes 
e Colutório a Base de Clorexidina 

163 
 

na superfície, houve maior manchamento (SARRET et al., 

2000). Além disso, no referido trabalho a solução de 

clorexidina manipulada não apresentava corante em sua 

composição.   

 Nahsan et al. (2009) avaliaram por meio de um 

radiômetro o comportamento da clorexidina isoladamente e 

constataram que não houve alteração de cor significativa da 

resina composta se comparado com o grupo da água destilada 

que serviu como controle. Já Festuccia et al. (2012) estudaram 

a rugosidade, microdureza e estabilidade de cor resinas 

compostas em cinco colutórios bucais, incluindo a base de 

clorexidina e chegou à conclusão semelhante.  

Quanto aos refrigerantes Fanta Laranja®, Guaraná 

Antarctica®, não foram encontrados na literatura corrente, 

artigos que se refiram a alteração cromática provocada por 

essas soluções. Desta forma, faz-se necessário maiores 

estudos a cerca dessas bebidas. 

 

4. CONCLUSÕES  

 

Tomando como base os objetivos propostos e a análise 

estatística dos resultados obtidos e, considerando as 

condições metodológicas empregadas na presente pesquisa, 

pôde-se concluir que: 

● A resina nanopaticulada (Filtek Z350 3M-

ESPE®) não apresentou estabilidade de cor 

estatisticamente significante quando submetida à ação 

dos refrigerantes e do colutório à base de clorexidina; 

● A Coca-Cola® apresentou a maior ação 

corante sobre a resina testada, seguida pela Fanta-

Laranja® e pelo Guaraná-Antártica, respectivamente; 
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● O colutório à base de clorexidina a 0,12% 

(Periogard – Colgate®) não interferiu na ação corante 

dos refrigerantes estudados.   
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RESUMO: Na prática clínica, a reutilização das limas é uma 
realidade para os profissionais, e a limpeza antes da 
esterilização é um dos pré-requisitos para que elas possam 
ser usadas novamente. Assim, o objetivo deste estudo foi 
realizar o processamento laboratorial de limas endodônticas 
por meio de diferentes métodos de limpeza e esterilização. 
Para tal, foram utilizadas 60 limas endodônticas, sendo 30 do 
modelo Kerr e 30 do modelo Hedstroem, utilizadas em 5 
pacientes com indicação de necropulpectomia na clínica-
escola do Departamento de Odontologia da Universidade 
Estadual da Paraíba – Campus I. Após uso, as limas foram 
divididas em 6 grupos, sendo quatro grupos experimentais e 2 
grupos controle (não lavados), limpas e esterilizadas em 
autoclave; a seguir, foram colocadas em caldo de cultura para 
serem avaliadas  microbiologicamente, e levadas a estufa por 
até 72 horas. Os resultados mostraram que em nenhum grupo 
experimental houve crescimento microbiano, o que pode estar 

mailto:josicleide-elias@hotmail.com
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relacionado a escolha do método de esterilização adotado 
(esterilização física úmida por meio de autoclave), o método 
de maior confiabilidade na odontologia. Portanto, 
independentemente do método de limpeza adotado, as limas 
endodônticas devem ser limpas e esterilizadas por método 
físico (autoclavadas) antes de serem reutilizadas. 
Palavras-chave: Odontologia. Endodontia. Biossegurança 
 

1. INTRODUÇÃO 

 

Na Endodontia, durante o preparo químico-mecânico, a 

utilização de instrumentos que atuam em contato com as 

paredes dentinárias do canal radicular pode trazer consigo 

matéria orgânica contaminada. Por isso, como conduta 

obrigatória de biossegurança, estes instrumentos 

endodônticos para serem reutilizados têm que passar por um 

processo de limpeza antes da esterilização, pois se constitui 

numa medida preventiva fundamental (QUEIROZ et al., 2010). 

A literatura mostra uma grande discussão sobre a 

limpeza das limas, devido à dificuldade em se obter sucesso 

nessa etapa. O insucesso deve-se a complexa estrutura em 

sua ponta ativa, que devido a várias reentrâncias, observa-se 

uma dificuldade em se obter uma superfície totalmente livre de 

resíduos. Na prática clínica a reutilização das limas é uma 

realidade para os profissionais, e a limpeza antes da 

esterilização é um dos pré-requisitos para que elas possam 

ser usadas novamente. 

  Para um prognóstico favorável, a limpeza dos 

instrumentos endodônticos, mais especificamente das limas 

endodônticas, pode ser considerada de grande relevância, 

pois quaisquer resíduos que por acaso venham a permanecer 
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nos instrumentos servirão de contaminação no tratamento 

endodôntico. (REISS-ARAUJO et al., 2008). 

 Em procedimentos de tratamento endodôntico em 

canais dentários que apresentam necrose pulpar 

(necropulpectomia), o risco de contaminação dos instrumentos 

endodônticos com microrganismos anaeróbios aumenta, uma 

vez que a carga de microrganismos presentes no sistema de 

canais radicular é maior que em polpas vitais (SOARES & 

PIRES JÚNIOR, 2006). 

São vários os estudos que abordam as técnicas de 

limpeza de limas endodônticas, entre elas a escovação, 

detergentes enzimáticos e o auxílio ultrassônico. Entretanto, 

não existe, até o momento, nenhum método capaz de deixar o 

instrumento livre de qualquer resíduo, muito embora os 

melhores resultados tenham sido obtidos através da 

associação dos recursos de escovação e ultrassom (SOUZA 

et al., 2011) 

Reiss-Araújo et al. (2008) realizaram um estudo com 66 

limas endodônticas e verificaram que nenhum método 

mecânico isolado foi eficiente, porém o resultado mais 

satisfatório foi a utilização da cuba ultrassônica.  

Queiroz et al. (2010) realizaram outro estudo 

semelhante com 96 limas endodônticas, verificando que 

nenhuma das técnicas testadas foi capaz de limpar 

completamente os instrumentos endodônticos. As técnicas de 

limpeza que demonstraram maior eficácia foram escovação e 

ultrassom com detergente enzimático, ultrassom com 

detergente enzimático + escovação e ultrassom com soro 

fisiológico + escovação. 

Guadagnin et al. (2015) em uma revisão de literatura, 

observou que os estudos que resultaram em maior taxa de 
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sucesso na eliminação de microrganismos durante a 

desinfecção foram os que utilizaram protocolos envolvendo 

processos de escovação com ou sem detergente enzimático, 

sendo posteriormente colocados em cuba ultrassônica. 

Visando a importância de assegurar a reutilização de 

limas endodônticas, o presente estudo tem por objetivo avaliar 

a efetividade de diferentes métodos de limpeza e esterilização 

das limas utilizadas na clínica-escola do Departamento de 

Odontologia da Universidade Estadual da Paraíba – Campus I, 

após procedimentos de necropulpectomia. 

 

2. MATERIAIS E MÉTODO 

 

Este é um estudo clínico e experimental, comparativo, 

transversal, intervencionista, prospectivo e com uma 

abordagem indutiva. O projeto deste estudo experimental foi 

aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa Envolvendo 

Seres Humanos – CEP/UEPB (Número do protocolo: 

37462614.1.0000.5187). Os pacientes selecionados 

assinaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

para participar da pesquisa, sendo assegurado para estes a 

finalização do tratamento odontológico. 

Sessenta (60) limas endodônticas foram utilizadas na 

clínica escola do Departamento de Odontologia da UEPB para 

realização de tratamento endodôntico de necropulpectomia em 

5 pacientes, diagnosticados. As limas nunca antes utilizadas e 

previamente esterilizadas foram introduzidas no canal 

radicular dos pacientes, a fim de realizar o tratamento 

endodôntico de remoção do tecido endodôntico necrosado. 

Após o uso, elas foram introduzidas em tubos de 

ensaio fechados previamente esterilizados próximo a uma 
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chama para evitar a interferência de possíveis microrganismos 

presentes no ambiente (Fig. 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 1: Esquema clínico: Figura A – Abertura do dente para realização 

da necropulpectomia; Figura B – Aspecto clínico da câmara pulpar aberta, 

com isolamento absoluto; Figura C – Medição do tamanho do conduto 

radicular; Figura D – Medição do tamanho da lima que será introduzida no 

canal radicular, a fim de respeitar os limites biológicos; Figura E – 

A B 

C D 

E F 
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Introdução da lima no conduto radicular e remoção de tecido; Figura F – 

Coleta da lima utilizada em tubo de ensaio estéril próxima a chama para 

evitar interferência de possíveis microrganismos do ambiente clínico. 

 

Em seguida, as limas foram encaminhadas para o 

laboratório; a amostra foi dividida em 6 (seis) grupos, sendo 

quatro (04) grupos experimentais e (2) grupos controles 

(positivo e negativo), cada um deles composto por 12 limas (6 

Hedstroem e 6 Kerr), para prosseguir a lavagem e 

esterilização de acordo com os seguintes grupos amostrais: 

 Grupo Teste 1 (G1)  - Método de limpeza e desinfecção: 

imersão em detergente enzimático por 30 minutos; 

lavagem em cuba ultrassônica com água destilada por 

15 minutos, secagem e autoclavagem por um ciclo 

completo.  

 

 Grupo Teste 2 (G2) - Método de limpeza e desinfecção: 

imersão em ácido peracético (Peroxylife® + Oxylife®) 

por 30 minutos; lavagem em cuba ultrassônica com 

água destilada por 15 minutos, secagem e 

autoclavagem por um ciclo completo. 

 Grupo Teste 3 (G3) - Método de limpeza e desinfecção: 

escovação com escova de cerdas plásticas e sabão 

líquido neutro, imersão em ácido peracético 

(Peroxylife® + Oxylife®) por 30 minutos, lavagem em 

água corrente por 10 segundos, secagem e 

autoclavagem por um ciclo completo.  

 Grupo Teste 4 (G4) - Método de limpeza e desinfecção: 

imersão em Detergente Enzimático por 30 minutos, 

escovação com escova de cerdas plásticas e sabão 

líquido neutro, imersão em ácido peracético 
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(Peroxylife® + Oxylife®) por 30 minutos, lavagem em 

cuba ultrassônica com água destilada por 15 minutos, 

secagem e autoclavagem (Fig. 3). 

 Grupo Teste 5 (G5) – Grupo controle positivo: os 

instrumentos não sofrerão nenhum processo de limpeza 

no pós-operatório.  

 Grupo Teste 6 (G6) – Grupo controle negativo: lavagem 

ultrassônica das limas endodônticas com água 

destilada por 15 minutos, secagem e autoclavagem. 

A presença de sujidades antes da limpeza das limas 

endodônticas estava visível em todas as limas endodônticas 

utilizadas no estudo, sem a necessidade de aparelhos 

conforme mostra a Fig. 2.  

 

 
 

 

 

 

 

 

Figura 2: Zoom de fotografia com seta mostrando a presença de sujidades 

impregnadas na estrutura da lima advindas da raspagem do conduto 

radicular. Todas as limas apresentavam aspecto similar a este antes de 

serem desinfectadas. 
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Figura 3: Figura A – Limas imersas em detergente enzimático para 

desinfecção inicial. Figura B – Escovação convencional das limas com 

sabão líquido neutro para retirada de sujidades na superfície. Figura C – 

Limas imersas em ácido peracético para remoção de sujidades em áreas 

mais profundas. Figura D – Lavagem das limas em cuba ultrassônica por 

15 minutos. Figura E – Secagem das limas em papel absorvente. Figura F 

– Limas colocadas para esterilização em autoclave (ciclo completo). 

 

Após autoclavagem, as amostras foram encaminhadas 

ao Laboratório de Microbiologia Básica do CCBS/UEPB, para 

realização da análise microbiológica. Foram preparados 60 

tubos de ensaio contendo meio de cultura Miller Hinton BHI 

BROH, os quais foram esterilizados e posteriormente 

D C 

E F 
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receberam as limas endodônticas (Fig 4). A abertura do tubo 

foi realizada próxima a chama do bico de busen e 

imediatamente fechado. Os tubos foram enumerados para 

identificação e armazenados em estufa bacteriológica a 37ºC, 

onde permaneceram por até 72 horas (foram realizadas 

leituras de 24, 48 e 72 horas). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 4: Estudo microbiológico: Figura A – Tubo com lima estéril foi 

aberto próximo ao bico de bunsen. Figura B – A lima é colocada no tubo 

de ensaio contendo meio de cultura Miller Hinton BHI Broh. Figura C – 

Aspecto das limas nos tubos de ensaio com meio de cultura. Figura D – 

Colocação dos tubos de ensaio em estufa bacteriológica a 37ºC. 

 

O controle positivo (apresenta crescimento microbiológico) foi 

realizado com a inoculação de bactérias mesófilas aeróbicas, 

também encontradas na cavidade oral (Fig. 5). 

A B 

C D 
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Figura 5: Aspectos dos tubos de ensaio para controle: o primeiro (controle 

-) apresenta meio de cultura transparente, o que indica ausência de 

crescimento microbiano; o segundo (controle +) apresenta meio de cultura 

translúcido indicando crescimento bacteriano. 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

A avaliação dos dados ocorreu de forma padronizada; a 

leitura dos tubos de ensaio foi realizada em 24, 48 e 72 horas. 

A análise microbiológica não evidenciou presença de 

crescimento microbiológico nos grupos amostrais, exceto no 

controle positivo realizado com bactérias mesófilas aeróbicas, 

como observado na Fig. 6. Isto pode estar relacionado a 

escolha do método de esterilização adotado: esterilização 

física úmida por meio de autoclave, o método de maior 

confiabilidade na Odontologia segundo Oliveira et al. (2006), 

capaz de reduzir e eliminar toda e qualquer forma de conteúdo 

microbiano presente na superfície dos instrumentos 

endodônticos.  
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Figura 6: Leitura da cultura das limas endodônticas no meio de cultura em 

estufa bacteriológica após 72 horas evidenciando nenhum crescimento 

microbiano (meio límpido), com exceção do controle positivo (meio turvo). 

 

Resultados semelhantes foram encontrados por Souza 

et al (2011), Sureshchandra et al (2011) e Kumar et al (2015) 

quando avaliaram a rotina dos processos de esterilização de 

limas endodônticas.            

Eldkin et al (2004) em um estudo com 210 limas 

endodônticas que foram inoculadas com bactérias,  observou 

que a presença de material biológico antes do procedimento 

não afetou a eficácia da esterilização a vapor, visto que 

nenhuma bactéria foi detectada após o ciclo de esterilização 

nas limas que passaram ou não por desinfecção prévia. 

Em um estudo comparativo sobre métodos de 

esterilização em limas endodônticas contaminadas com 

esporos de bactérias, Raju et al. (2013), observou que as 

limas quando esterilizadas por meio de autoclave 

apresentaram total esterilidade. 

Chiesa (2011) ao avaliar a presença de DNA bacteriano 

sobre limas endodônticas não encontrou resultado positivo nas 
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amostras submetidas aos métodos de esterilização por meio 

físico (autoclave). 

Porém, Guandalini et al. (2014) em um estudo que 

comparou quatro métodos de desinfecção defende que a 

eficácia da esterilização depende da limpeza prévia dos 

instrumentos, pois a presença de matéria orgânica pode 

comprometer o processo de esterilização. 

Apesar dos resultados negativos encontrados nos grupos 

controles que não receberam nenhum processo de limpeza 

antes da esterilização, a limpeza prévia é uma necessidade 

real, tendo em vista que medidas de biossegurança para o 

controle de infecção são um componente importante para que 

se possa proporcionar um ambiente seguro para o profissional 

e o paciente na prática clínica (HALAPPA et al., 2014), além 

de a equipe de saúde bucal, a quem manipula diariamente 

estes artigos, estarem constatemente expostos a uma 

potencial ameaça de desenvolver infecções por exposição 

ocupacional, uma vez que estão expostos a uma variedade de 

patógenos microbianos, entre os mais comuns: todos os vírus 

da hepatite B (HBV), hepatite C (HCV), tuberculose (TB) e 

síndrome da imunodeficiência adquirida (AIDS) (FARIAS et al, 

2014). 

 

4. CONCLUSÕES  

 

Diante dos resultados, verificou-se que a presença de 

sujidades na superfície de limas endodônticas que não foram 

limpas antes de serem esterilizadas não interferiu no processo 

de esterilização física, tendo em vista que o resultado de 

crescimento microbiano foi negativo para todos os grupos em 

estudo. 
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RESUMO: Os traumatismos dentários são ocorrências 
frequentes que acometem, principalmente, crianças e 
adolescentes, vítimas de quedas e colisões. Dentre os tipos de 
trauma, a avulsão é considerada uma das mais graves injúrias 
dentárias e corresponde a completa exarticulação do dente do 
seu alvéolo, provocando grandes danos ao paciente. O 
objetivo do presente artigo é apresentar um caso clínico de 
avulsão dentária de um incisivo central superior direito 
permanente, de um paciente de 12 anos de idade, em que foi 
realizado o reimplante tardio, cujo elemento dental estava 
sendo armazenado em meio seco até o procedimento. O 
dente reimplantado permaneceu sem mobilidade após 2 anos 
e 9 meses de proservação, apesar dos sinais de reabsorção 
radicular, sendo a opção terapêutica considerada muito 
satisfatória. A tomada de decisão para o reimplante tardio 
deve ser sempre encorajada entre os profissionais, mesmo em 
circunstâncias mais críticas, pois produz um impacto 
psicológico imensurável na vida do paciente, pelo 
restabelecimento da função e da estética. Ademais, mantém o 
espaço protético e protela a instalação de próteses ou de 
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implantes, que muitas vezes são inexequíveis quer seja pela 
idade do paciente, ou por suas  condições fisiológica e 
financeira momentâneas. 
Palavras-chave: Avulsão Dentária; Traumatismos Dentários; 
Reimplante Dentário.  
 

1. INTRODUÇÃO 

 

Os traumatismos dentários são considerados um 

problema de saúde pública no Brasil, pois atingem um grande 

número de pessoas em diversas situações, especialmente 

crianças e adolescentes, e pode acometer tanto a dentição 

decídua, quanto à permanente (VASCONCELOS et al., 2001). 

As principais causas de traumatismo dental são as quedas e 

colisões, acidentes de trânsitos, infortúnios nas  atividades 

esportivas, além  da violência (CUNHA; PUGLIESI; VIEIRA, 

2001;FLORES et al., 2007; PEDRONI; BARCELLOS; 

MIOTTO, 2009) .  

 A avulsão de dentes permanentes é considerada uma 

injúria traumática grave e se caracteriza pelo deslocamento 

completo do dente para fora de seu alvéolo (ANDERSSON, et 

al., 2012; NESIAMA; SINN, 2010; PANZARINI et al., 2012; 

TROPE, 2011). É uma lesão complicada, que afeta vários 

tecidos, como o complexo nervoso e o periodonto (EMERICH; 

WYSZKOWSKI, 2010; FLORES et al., 2007). Uma situação 

clínica de avulsão dental gera muita apreensão, dúvida e 

expectativa, tanto por parte da vítima como de seus familiares, 

e o cirurgião-dentista deve estar preparado e atualizado, para 

realizar o correto manejo do caso (ZANAROTTI; MARCOMINI; 

ADABO, 2009).  

O reimplante do dente no alvéolo é o melhor tratamento 

para a avulsão, sendo uma conduta conservadora, que 
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permite a preservação da função e estética, protela a 

necessidade de trabalhos protéticos e reduz o impacto 

psicológico (VASCONCELOS et al., 2001). É de grande 

importância para o sucesso do reimplante dentário o tempo 

extra-alveolar e o meio de armazenamento do elemento 

avulsionado. Caso o dente não seja reposicionado no 

momento da avulsão, o paciente deve ser orientado a 

armazená-lo em meio apropriado e imediatamente procurar o 

dentista (MAIA et al., 2006). Alguns meios de armazenamento 

são indicados como a solução salina de Hanks, o leite, a saliva 

e o soro fisiológico (NESIAMA; SINN, 2010; PANZARINI et al., 

2012). 

  O reimplante deve ser visto como uma urgência real, 

exigindo rápido e adequado atendimento, podendo ter 

prognósticos diferentes de acordo com as medidas tomadas 

após o trauma (ANDERSSON, et al., 2012; EMERICH; 

WYSZKOWSKI, 2010; FLORES et al., 2007).  

Para melhor prognóstico, é indicado e desejável que o 

reimplante dental seja feito imediatamente após a avulsão, 

mas não existe um consenso a respeito do tempo limite para a 

execução desse procedimento (ZANAROTTI; MARCOMINI; 

ADABO, 2009). No guia de conduta, em casos de avulsão 

dental da Associação Internacional de Traumatologia Dental – 

IADT, o reimplante dental é considerado tardio, quando o 

dente reimplantado tem permanecido por mais de 60 minutos 

em meio seco (ANDERSSON et al., 2012). 

 A opção do reimplante dentário deve ser sempre 

considerada, mesmo quando as condições não sejam tão 

favoráveis para o paciente. Apesar do prognóstico do 

reimplante tardio ser considerado ruim em longo prazo, ele 

tem o objetivo de restaurar a estética e a função do paciente, 

além de manter o contorno do osso alveolar e por razões 
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psicológicas (FLORES et al., 2007; ROBERTSON;  NORÉN, 

1997).  

Isto posto, o presente artigo tem o objetivo de apresentar 

um caso de avulsão dentária de um incisivo central superior 

direito permanente, onde foi realizado o reimplante tardio, 

apesar das condições adversas apresentadas. 

 

2. MATERIAIS E MÉTODO 

 

Paciente do gênero masculino, 12 anos de idade, sofreu 

avulsão no incisivo central superior direito (elemento 11), após 

um acidente em um escorregador de piscina. O atendimento 

emergencial foi realizado em um hospital, poucas horas após 

o acidente, onde se executou a sutura do alvéolo dentário, 

sem reimplantação do elemento dentário.  

Três dias após, o paciente procurou o Projeto de 

Extensão de Traumatismo Dentário da Universidade Federal 

da Paraíba. O dente que sofreu avulsão foi mantido em meio 

seco, durante esse período. Após o exame clínico (Figura 01) 

e análise do caso, decidiu-se pelo reimplante tardio do 

elemento dentário. Então, o dente foi posto em um recipiente 

com soro fisiológico para hidratação (Figura 02).  

Foi realizada uma tomada radiográfica periapical da 

região, para avaliação das condições do alvéolo, onde se 

constatou ausência de fratura óssea (Figura 03). Em seguida , 

foi feita a remoção mecânica dos restos de ligamento 

periodontal da superfície radicular, com uma cureta Gracey, 

delicadamente, para não danificar o cemento e, 

posteriormente, o elemento foi imerso em uma solução de 

digluconato de clorexidina a 2% durante 20 minutos. 

Posteriormente, efetuou-se a curetagem do alvéolo e irrigação 

com soro fisiológico para a remoção de resíduos e coágulos, 
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sob anestesia local (Figura 04). O dente 11 foi reimplantado 

(Figura 05) e uma contenção semi-rígida com tira de fibra de 

vidro, foi realizada e mantida por 45 dias (Figura 06), além da 

sutura da laceração gengival. Foi prescrita uma medicação 

antibiótica durante 07 dias e verificada a cobertura da vacina 

antitetânica do paciente. 

 

          
 

         
  

O paciente foi encaminhado para o tratamento 

endodôntico do elemento, após 07 dias do reimplante, tendo 

em vista o tempo fora do alvéolo e o ápice fechado. Uma 

sistemática de retorno para a proservação do caso foi 

planejada, de modo que o paciente deveria comparecer a 

clínica de três em três meses no primeiro ano. Nos três 

Figura 01  – Exame clínico 
inicial, mostrando a 

avulsão do 11.      

Figura 02 - Elemento dental  
avulsionado, após a imersão 
em soro fisiológico. 
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primeiros retornos não foi observada nenhuma alteração 

clínica (Figura 07) ou radiográfica.   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            
 

 

Figura 03 – Aspecto radiográfico 

inicial 

Figura 04 – Curetagem do 
alvéolo. 

 

Figura 05 – Reimplante do 

dente no alvéolo.      
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Um ano após o reimplante, verificou-se um indício de 

reabsorção radicular (Figura 08-A), porém, sem mobilidade 

dental. Após um ano e seis meses, constatou-se ausência de 

mobilidade do elemento reimplantado, com aspecto clínico de 

“aparente” normalidade (Figura 08-B), embora houvesse uma 

evolução da reabsorção radicular, verificada pelo exame 

radiográfico. Dois anos depois do tratamento, o exame 

radiográfico periapical ratificou a evolução do processo de 

reabsorção radicular, entretanto, o dente ainda não 

apresentava mobilidade. Nove meses após a última avaliação 

o dente permanecia na arcada dentária sem mobilidade 

(Figura 09 - A), apesar do aumento da reabsorção radicular 

(Figura 09 - B).  Constatou-se, também, que  devido ao 

crescimento do paciente e da pequena fratura da face incisal 

do elemento 11, ocorreu uma diferença de dimensão cérvico-

Figura 06 – Contenção com tira 
de fibra de vidro e resina 

composta.  

Figura 07 – Aspecto 
clínico após  03 meses 
do reimplante. 
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incisal entre os incisivos centrais, que foi  corrigida, para uma 

melhor harmonia estética, com uma restauração de resina 

composta (Figura 10).  

 

 
 

 

 

 
 

                                     

Foi recomendado ao paciente novas consultas de 

retorno, para o acompanhamento do processo de reabsorção 

radicular, com perspectivas de confecção de uma prótese 

adesiva, com o próprio elemento dental, caso houvesse 

mobilidade dentária acentuada, que resultasse na perda do 

elemento dentário.     

 

Figura 08 – A - Aspecto radiográfico após 01 ano – indícios de reabsorção 

radicular. B - Aspecto clínico após um ano e seis meses. 

A 

Figura 09 – A - Aspecto clínico após 2 anos e nove meses do reimplante. B 
– Aspecto radiográfico após 2 anos e nove meses do reimplante. 

 
  

A 

B 

B 
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3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Dentre os tipos de traumatismo, as fraturas de esmalte 

e de esmalte/dentina são as injúrias que acometem mais 

frequentemente os pacientes (MOTA et al., 2011).  Mas, 

considerando apenas as lesões envolvendo os tecidos 

periodontais, a avulsão é o tipo mais prevalente (GUINELLI et 

al., 2008). Esse dado é de grande importância, pois a avulsão 

é vista com uma injúria dental grave, podendo ocasionar 

consequências nocivas para o paciente.  

A avulsão de um dente permanente é uma das poucas 

situações reais de urgência na Odontologia e o reimplante 

imediato, inclusive no local do acidente, é a melhor alternativa 

de tratamento (ANDERSSON et al., 2012). A falta de 

conhecimento sobre que tomada de decisão assumir frente a 

esse tipo de traumatismo é comum entre socorristas e 

médicos na urgência (TROPE, 2011). Isso pôde ser 

comprovado no caso relatado, pois o paciente apesar de ter 

sido encaminhado, em tempo hábil, para um hospital de 

emergência, não teve um tratamento adequado. Sabe-se que 

o tempo decorrido do trauma e o meio de conservação do 

Figura 10 – Dente 11 com a face incisal restaurada. 
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elemento dentário são significativos para um melhor 

prognóstico nos casos de avulsão (CURTIS, 2010; TROPE, 

2011; SKAPETIS). Entretanto, por falta de conhecimento, ou 

até pela carência de materiais e instrumentais adequados nos 

serviços públicos de saúde, o paciente fica negligenciado e 

vulnerável as consequências indesejáveis decorrentes da falta 

de atendimento apropriado. 

É importante enfatizar que embora o reimplante seja, 

em muitos casos, o tratamento de escolha para a avulsão, é 

necessário que o paciente ou o seu responsável tenha a 

informação, que o dente reimplantado pode ser salvo 

definitivamente ou ter poucas chances de sobrevivência em 

longo prazo, podendo ser perdido ou extraído em uma fase 

posterior (ANDERSSON et al., 2012).  

Alguns autores afirmam que um dente avulsionado, 

quando armazenado em meio impróprio ou em meio seco, por 

mais de uma hora, não deveria ser reimplantado (NESIAMA; 

SINN, 2010; SKAPETIS; CURTIS, 2010). Entretanto, a IADT 

(The International Association of Dental Traumatology) 

considera a possibilidade desse tratamento, mesmo ocorrendo 

a inviabilidade das células do ligamento periodontal 

(ANDERSSON et al., 2012). Ressalta-se que devido à falta de 

conhecimento sobre os procedimentos de reimplante ou 

fatores associados ao acidente e condições emocionais e 

físicas da vítima, na maioria dos casos, os dentes 

avulsionados raramente são reimplantados dentro de um 

período de tempo e condições ideais (ZANAROTTI; 

MARCOMINI; ADABO, 2009).  

Então, tomou-se a decisão de realizar o reimplante 

tardio no referido caso, apesar das condições adversas, tanto 

com relação ao tempo decorrido do trauma, quanto ao meio de 

armazenamento incorreto do elemento dentário.  Essa decisão 



Avulsão e Reimplante Tardio de Incisivo Central Superior Direito: Relato De Caso 

190 
 

foi compartilhada com o responsável pelo paciente e foram 

considerados os benefícios que o reimplante tardio 

promoveriam ao paciente, mesmo que temporariamente, no 

restabelecimento da função e da estética e no impacto 

psicológico positivo. Outros autores também relataram casos 

semelhantes, reimplantando o dente após 2 dias da avulsão, 

com armazenamento em meio seco e após 3 dias 

(IZE‑IYAMU; SAHEEB, 2013; RITWIK; LANGHA;  

MUSSELMAN, 2012).  

O protocolo clínico recomendado pela IADT 

(ANDERSSON et al., 2012)  para o reimplante tardio foi 

seguido,  com especial atenção para a remoção dos resíduos 

das fibras periodontais presas ao elemento dentário, como 

forma de evitar a inflamação local e retardar a reabsorção 

radicular (RODRIGUES; RODRIGUES; ROCHA, 2010). A 

melhor forma de remoção desses resíduos ainda não foi 

definida, sendo necessárias pesquisas futuras sobre o assunto 

(ANDERSSON et al., 2012). Nesse caso, a remoção foi 

realizada de forma mecânica, delicadamente, e, logo após, o 

dente foi imerso em uma solução antimicrobiana para 

promover a antissepsia do elemento e minimizar os riscos de 

infecção. 

Para atenuar as consequências advindas da avulsão, 

algumas substâncias químicas têm sido recomendadas para 

uso no dente avulsionado, antes do reimplante, como o 

fluoreto de sódio. Essa substância reduz a reabsorção 

inflamatória e a predominância de áreas de anquilose e 

reabsorção por substituição (PANZARINI et al., 2008). Porém, 

apesar de  Lars Andersson et al. (2012), indicarem o uso da 

solução de fluoreto de sódio a 2% durante 20 min, antes do 

reimplante, os mesmos afirmam que esse procedimento não 

deve ser visto como uma recomendação absoluta.   
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O meio de armazenamento tem a finalidade de 

preservar as células do ligamento periodontal que 

permanecem na raiz após o trauma.  Mas, infelizmente, o 

dente do caso clínico em questão se encontrava em meio 

seco. Isso reforça a necessidade de campanhas educativas 

para os profissionais de saúde e a população em geral sobre 

os procedimentos essenciais a serem adotados frente a um 

caso de avulsão. 

No reimplante tardio, o tratamento endodôntico deve ser 

realizado após 07 a 10 dias do procedimento (PANZARINI, et 

al., 2012; RODRIGUES; RODRIGUES; ROCHA, 2010) ou 

antes do reimplante (IZE‑IYAMU; SAHEEB, 2013; RITWIK; 

LANGHA;  MUSSELMAN, 2012). A contenção dos dentes 

reimplantados deve ser de forma semi-rígida e de maneira que 

não interfira na higiene oral do paciente, permitindo a 

mobilidade fisiológica dos dentes. Também deve permanecer 

por um curto período de tempo, a fim de reduzir a 

possibilidade de anquilose, embora a mesma seja muito 

frequente  no reimplante tardio (ANDERSSON et al., 2012).  

A reabsorção inflamatória progressiva pode levar a 

eventual perda do dente, por isso, o profissional deve realizar 

um acompanhamento clínico e radiográfico por no mínimo 5 

anos (RODRIGUES; RODRIGUES; ROCHA, 2010). Nesse 

relato de caso, foi constatada a importância da proservação 

dos casos de traumatismo dentário, para uma melhor 

resolutividade do problema. A experiência clínica mostra que 

os pacientes são resistentes às consultas de retorno, 

principalmente quando consideram que o tratamento foi 

satisfatório. Mas, em se tratando das injúrias dentárias 

traumáticas, isso tem que ser revisto, ou seja, tem que se 

traçar estratégias de motivação para esse retorno, pois as 

complicações podem aparecer em pouco ou a longo prazo. 
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Ressalta-se que, particularmente, nesse caso, o paciente 

atendeu a todas as chamadas de retorno. 

O paciente ainda está sendo acompanhado, 

periodicamente, no projeto de extensão, devido à reabsorção 

radicular apresentada pelo elemento dentário avulsionado. O 

mesmo ficou ciente da sobrevida reduzida do dente no alvéolo 

e que terapêuticas alternativas estão sendo planejadas para a 

resolução do caso. Uma pesquisa realizada com cirurgiões-

dentistas suíços mostrou que alguns profissionais 

encaminhavam os casos de avulsão para especialistas ou não 

reimplantavam os dentes, por preferirem outras terapias, como 

o implante. Os autores citam alguns fatores que poderiam 

explicam o não atendimento dos cirurgiões-dentistas nos 

casos de avulsão, como o tratamento bastante longo e pouco 

rentável e a reduzida experiência dos profissionais no 

tratamento, visto que atendem poucos casos no ano (BÜREN 

et al., 2014). 

O reimplante é o tratamento de escolha para a avulsão 

dentária e mesmo sabendo do prognóstico desfavorável, 

nesse caso, devido às suas adversidades, optou-se por essa 

modalidade terapêutica, como sendo a mais viável no 

momento. O resultado é considerado muito satisfatório, tendo 

em vista que o dente permanece no alvéolo por quase três 

anos e,  embora esteja ocorrendo reabsorção radicular, que já 

era previsível, o período de manutenção do dente no alvéolo 

está sendo de grande importância para o restabelecimento 

funcional e estético do paciente, inclusive na preservação do 

contorno gengival. 

 

4. CONCLUSÕES  
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A tomada de decisão para o reimplante tardio deve ser 

sempre encorajada entre os profissionais, mesmo em 

circunstâncias mais críticas, pois produz um impacto 

psicológico imensurável na vida do paciente, pelo 

restabelecimento da função e da estética. Ademais, mantem o 

espaço protético e protela a instalação de próteses ou de 

implantes, que muitas vezes são inexequíveis quer seja pela 

idade do paciente, ou por suas condições fisiológica e 

financeira momentâneas. 
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RESUMO: Na odontologia, o risco biológico é o mais 
impactante, uma vez que durante as atividades laborais os 
profissionais são expostos a fluidos corporais potencialmente 
contaminados com uma grande variedade de patógenos. 
Portanto, a adesão as normas de Biossegurança é a medida 
mais eficaz para prevenir a contaminação cruzada. Nessa 
perspectiva, o presente trabalho tem como objetivo identificar 
as percepções que um grupo de acadêmicos de Odontologia 
possui acerca das normas de Biossegurança, e a partir das 
observações diretas, promover estratégias inovadoras que 
estimulem o desenvolvimento de suas habilidades, 
contribuindo na formação crítica e autônoma do profissional. O 
presente estudo constitui-se em um relato de experiência, no 
qual os resultados obtidos foram analisados quali-
quantitativamente e o seu desenvolvimento se deu através da 
proposta de projeto multimídia baseado no princípio DDD-E 
(Decid, Design, Development e Evaluate).  
Palavras-chave: Medicina Bucal. Exposição a Agentes 
Biológicos. Prevenção. 
 

1. INTRODUÇÃO 
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No Brasil, a regulamentação da Biossegurança 

começou a ser discutida no final da década de 1980, sob 

influência da experiência e das iniciativas internacionais, 

principalmente após o surgimento da engenharia genética. 

Desse modo, a Biossegurança é um campo do 

conhecimento que se divide em dois caminhos distintos: A 

Biossegurança Legal, que envolve a moderna biotecnologia e 

o uso de células-tronco embrionárias em pesquisas (Lei de 

Biossegurança nº 11.105/2005); e a Biossegurança Praticada 

no contexto da segurança ocupacional, principalmente nas 

Instituições de Saúde, e que envolve os riscos por agentes 

químicos, físicos, biológicos, ergonômicos e psicossociais 

(PEREIRA et al., 2012).   

A Biossegurança praticada tem como referência a 

legislação de Segurança e Saúde ocupacional (Lei Nº 

6514/1977), principalmente nas Normas Regulamentadoras– 

do Trabalho e Emprego (Portaria Nº 3214/1978), Lei Orgânica 

de Saúde (Nº 8080/1990), Lei de Crimes Ambientais (Nº 

9605/1998), Resoluções da Agência Nacional de Vigilância 

Sanitária (ANVISA) e Conselho Nacional de Meio Ambiente 

(CONAMA), entre outras.  

Frente ao exposto, a Biossegurança pode ser definida 

como o conjunto de ações voltadas para a prevenção, 

minimização ou eliminação de riscos inerentes às atividades 

de pesquisa, produção, ensino, desenvolvimento tecnológico e 

prestação de serviços, visando à saúde do homem, dos 

animais, à preservação do meio ambiente e à qualidade dos 

resultados (PICCOLI; WERMELINGER; AMANCIO FILHO, 

2012).  

Para Navarro et al. (2014), a Biossegurança está 

vinculada à observância da qualidade dos procedimentos e 



Biossegurança na Odontologia: Percepção de Acadêmicos 

197 
 

aplicações das técnicas, que objetivam a obtenção de 

processos, produtos e serviços. 

Na Área Odontológica, existe uma grande preocupação 

quanto à adesão às normas de Biossegurança, como mostra 

Krieger et al. (2010), estes trabalhadores estão diariamente 

sujeitos a várias formas de contágio por agentes biológicos 

patogênicos, os quais se apresentam em fluídos orgânicos, 

como sangue e saliva, que são manuseados comumente por 

tais profissionais.  

A principal causa de exposição a material 

potencialmente contaminado pelos profissionais de saúde está 

relacionada ao uso de instrumentais perfurocortantes. Por 

conseguinte, na odontologia, os acidentes com exposição 

ocupacional a material biológico são frequentes em 

decorrência do trabalho com esses instrumentos em um 

campo de visão restrito e sujeito a movimentação do paciente 

(SOUZA et al., 2014). 

O referido autor ainda coloca que em casos de 

acidentes ocupacionais com sangue e outros fluidos 

potencialmente contaminados devem ser tratados como 

emergência médica, pois as intervenções para profilaxia da 

infecção pelo HIV e hepatite B necessitam ser iniciadas até 

duas horas após a ocorrência do acidente para obtenção de 

maior eficácia (BRASIL, 2015). Vale ressaltar que o acidente 

pode acarretar ao indivíduo repercussões psicossociais, 

levando a mudanças nas relações sociais, familiares e de 

trabalho. 

Castro e Farias (2015) colocam o estresse como um 

fator relevante para o acidente de trabalho na equipe de 

saúde. O estresse age como propulsor para a ocorrência do 

acidente, sendo sentido por cada ser de forma diferenciada, 

dada sua peculiaridade e subjetividade. 
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Frente ao exposto, o presente trabalho tem como 

objetivo identificar as percepções que um grupo de 

acadêmicos de Odontologia possui a cerca das normas de 

Biossegurança. E a partir das observações diretas, promover 

estratégias inovadoras que estimulem o desenvolvimento de 

suas habilidades, contribuindo na formação crítica e autônoma 

do profissional.  

 

2. MATERIAIS E MÉTODO 

 

O presente trabalho constitui-se num relato de 

experiência que foi realizado em uma Universidade pública de 

Campina Grande, com um grupo de vinte (20) discentes do 

Curso de Odontologia. 

 Atendeu aos princípios da pesquisa participante, de 

acordo com Thiollent (2007). Os resultados foram analisados 

quali-quantitativamente (PEREIRA, 2001), elegendo a 

percepção como pano de fundo para a identificação dos 

modos como os discentes percebem as normas de 

Biossegurança e os riscos aos quais estão expostos. 

Para a coleta dos dados, foram utilizados métodos de 

registro das oficinas e questionário construído a partir do 

formulário do Google antes da intervenção didática. As 

respostas dos questionários foram analisadas e organizadas 

em categorias de análise. 

O termo percepção será entendido como um elemento 

cognitivo, pertinente ao que propõe o indivíduo como conceito 

ou construção conceitual, podendo ser distinto dos conceitos 

científicos, uma vez que em dado momento da vida de cada 

um, essas podem se apresentar como concepções 

alternativas e utilizadas para prover a explicação de fatos e 

fenômenos (CAMPOS; NIGRO, 1999). 
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Partindo das análises do formulário, seguiu-se para o 

planejamento das oficinas. Foi proposto desenvolver todo o 

trabalho em sete encontros, tendo como tema principal 

Biossegurança em Odontologia, uma temática que é 

trabalhada de forma transversal no currículo, podendo ser 

abordada em diferentes óticas.  

O desenvolvimento do trabalho seguiu através da 

proposta de projeto multimídia baseado no principio DDD-E. O 

modelo DDD-E consiste, segundo Ivers e Barron (2006), nas 

etapas Decide Design, Development e Evaluete, descritas na 

Figura 1. 

 

 
Figura 01 – Modelo DDD-E Adaptado conforme as reflexões de 

Ivers e Barrom (2006). 

 

Este projeto tem como objetivo verificar a habilidade 

do aluno em sintetizar e apresentar informações que tornem 

possíveis o conhecimento geral sobre Biossegurança em 

saúde, bem como contribuir na construção de indivíduos 

críticos e participativos. 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 
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Inicialmente, foi indagado aos participantes sobre as 

medidas utilizadas por eles contra a contaminação cruzada. 

Entre as medidas de proteção individuais e coletivas 

rotineiramente utilizadas, foram apontados o uso de 

Equipamentos de Proteção Individual (EPI) e as barreiras 

protetoras, bem como as atividades de desinfecção e 

esterilização, como mostra a Figura 2. 
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Figura 2 – Respostas dos participantes quanto às medidas 

utilizadas por eles contra a contaminação cruzada. 

 

Observou-se que todas as categorias expressas são 

medidas preventivas, como por exemplo, uso de EPI com 

20%, imunização expressando 6,60 % e higienização das 

mãos apresentando 13,33% das respostas.  

Constatou-se que, do grupo estudado, apenas 20% 

dos discentes estavam desenvolvendo atividade na clínica 

escola, fato importante para este momento de intervenção, 
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tendo em vista que se pretende contribuir para uma prática 

odontológica mais consciente e ética. Pesquisas realizadas 

por Pinelli et al. (2011) constataram a adesão dos 

entrevistados aos protocolos de Biossegurança, embora 

houvesse negligência na rotina diária.  

Nesse contexto, Costa e Costa (2013) defendem que 

o educando ou o trabalhador não pode ser um mero 

reprodutor, mas sim um agente participativo-transformador no 

seu ambiente ocupacional, conjugando o saber aprender, 

saber fazer e saber ser. 

Partindo deste resultado, pode-se concluir que apenas 

os discentes que estão desenvolvendo atividade em clínica 

remeteram ao uso de EPIs, desse modo necessitando de uma 

abordagem mais efetiva em aulas teóricas. Caixeta; Barbosa e 

Branco (2005) colocam que a utilização de barreiras de 

proteção e uso de EPI devem ser condutas prioritárias em 

todas as situações que ofereçam riscos de agentes biológicos, 

a troca dessa proteção deve ser feita a cada paciente.  

No entanto, resultados encontrados por Pimentel et al. 

(2012) indicam que 49,6% dos alunos a realiza, enquanto 50% 

utilizam a mesma barreira em um turno completo de 

atendimento. A remoção desta barreira ao final do 

atendimento é um hábito que deve ser reforçado e só é feita 

com frequência por 38,8% dos alunos. 

Outro dado bastante preocupante nesta figura é que 

apenas 13,33% dos discentes apontam higienização das mãos 

como medidas de prevenção, uma vez que as mãos 

constituem a principal via de transmissão de microrganismos 

durante a assistência prestada aos pacientes. É a medida 

individual mais simples e menos dispendiosa para prevenir a 

propagação das infecções relacionadas à assistência à saúde 

(BRASIL, 2007).  
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O processo educativo envolve uma ação de reflexão, e 

segundo Pereira et al. (2010), deve ultrapassar a ideia da 

simples normatização e abranger, inclusive, aspectos relativos 

à ética, já que isso está implícito em praticamente todas as 

ações da Biossegurança. O princípio fundamental da 

Biossegurança é a responsabilidade, ou seja, a possibilidade 

de prever os efeitos do próprio comportamento e de corrigi-lo 

com base em tal previsão e precaução, definida esta como 

cautela ou prudência. 

Para a pergunta: Como tem sido a abordagem de 

Biossegurança no curso de Odontologia na instituição em que 

você estuda? A categoria de maior expressividade foi à 

abordagem em aulas práticas com 98% das respostas (Figura 

3). Corroborando com estudos de Antunes et al. (2010) nos 

quais 53% dos alunos de medicina entrevistados adquiriram 

conhecimento acerca do uso de EPI em aulas práticas por 

observação e 37% em aulas práticas por orientação dos 

professores.  
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Figura 3 – Respostas dos participantes a pergunta: Como tem sido 

a abordagem de Biossegurança no curso de Odontologia na 

instituição em que você estuda? 

 

Outro resultado preocupante é a abordagem da 

temática em aulas teóricas que, conforme os dados apontam 

para apenas 26, 60% dos discentes. Surgindo neste momento 

uma lacuna e um déficit quanto ao conteúdo sobre 

Biossegurança, uma vez que para obter uma aprendizagem 

significativa não basta apenas cobrar o uso dos EPI nas aulas 

práticas.  

Para Bezerra et al. (2014), existe uma carência na 

aplicabilidade e conhecimento das medidas de Biossegurança 

pela equipe odontológica. Sugere-se que as normas de 

precaução padrão sejam seguidas rigidamente e que ações de 

educação sejam promovidas entre os profissionais. Apoiado 

por Gomes et al. (2014) que coloca a necessidade de ampliar 

o debate sobre educação profissional e práticas de 

Biossegurança. 

Outra categoria que se expressou foi a abordagem 

feita por programas e projetos com 33,33% das respostas. 

Importante ressaltar que este apontamento remete à 

abordagem da Biossegurança feita sempre pelo mesmo 

programa Núcleo Universitário de Biossegurança da UEPB. 

Uma categoria que também trouxe bastante polêmica 

nas discussões subsequentes: 20% dos pesquisados relatam 

que a prática da Biossegurança é comprometida devido à falta 

de material de consumo e problema com equipamentos, 

dificultado a prática nas clínicas.  

Segundo os dados obtidos a formação profissional se 

mostrou deficiente quanto à abordagem da Biossegurança em 

aulas teóricas, sendo feita esta abordagem na maioria das 
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vezes em aulas práticas ou através de projetos de extensão. 

Nesse sentido é necessário investir nas áreas de saúde em 

uma formação inicial e continuada que envolva a temática 

Biossegurança de maneira contextualizada e interdisciplinar. 

 

4. CONCLUSÕES  

 

Pelo exposto ao longo deste trabalho, concluiu-se que 

o grupo apresentou certos conhecimentos com relação as 

normas de Biossegurança, todavia não os punha em prática 

em seu cotidiano nas atividades laborais. Ao passo que as 

atividades clínicas e laboratoriais tornavam-se rotineiras, 

muitos dos acadêmicos tornavam-se confiantes e passam a 

negligenciar tais normas. Os resultados mostraram que 

procedimentos elementares como a higienização das mãos e 

o uso de EPI eram omitidos. 
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RESUMO: A persistência de um hábito bucal deletério traz 
danos ao sistema estomatognático como um todo. O bruxismo 
é um hábito não funcional de apertamento ou ranger de 
dentes, que possui etiologia multifatorial e pode estar 
associado a um fator psicológico. A gravidade dos sinais e 
sintomas depende da frequência e intensidade, da idade do 
paciente e do tempo que o hábito está presente. O presente 
trabalho teve como objetivo analisar as características clínicas 
e forma de tratamento do bruxismo, como também relatar um 
caso clínico em paciente infantil e tratamento realizado. 
Durante o planejamento, foi analisado e discutido as possíveis 
formas de tratamento sugeridas pela literatura, buscando a 
que melhor se adequasse e se adaptasse às características 
clínicas e psicológicas apresentadas pelo mesmo. Durante o 
tratamento foi realizado aumento da dimensão vertical, 
correção do desvio funcional da mandíbula e ajuste oclusal 
positivo, por meio de restabelecimento da morfologia dos 
elementos dentários que apresentavam facetas de desgaste. 
Após o tratamento realizado, houve correção do desvio da 
mandíbula durante a abertura e fechamento, restabelecimento 
da dimensão vertical por meio da reanatomização dos 
elementos dentários envolvidos no hábito parafuncional de 
bruxismo.  
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Palavras-chave: bruxismo do sono; transtorno noturno de 
ranger de dentes; desgaste dentário 
 

1. INTRODUÇÃO 

 

Hábitos bucais podem ser desenvolvidos, de uma 

maneira geral e por motivos variados, em crianças em tenra 

idade, prejudicando o equilíbrio entre função e crescimento. 

Entre todos os hábitos que podem alterar o crescimento do 

complexo crânio-facial, o bruxismo em especial pode causar 

danos ao sistema estomatognático (PIZZOL et al., 2006). 

O bruxismo pode ser definido como um hábito não 

funcional do sistema mastigatório, caracterizado pelo ato de 

ranger ou apertar os dentes, podendo ocorrer durante o dia e 

durante o sono. Sua etiologia é multifatorial e pode estar 

associados a fatores dentários, psicológicos, fisiológicos e 

neurológicos. (DINIZ; SILVA; ZUONON, 2009). 

O bruxismo é um movimento involuntário o qual 

acomete crianças e adultos. Alguns indivíduos apertam os 

dentes em estado consciente, caracterizando o bruxismo 

diurno, outros rangem os dentes inconscientemente enquanto 

dormem denominado bruxismo noturno (ANTONIO; PIERRÔ; 

MAIA, 2006). Durante o sono, apresenta-se em contrações 

musculares rítmicas com uma força maior do que a natural, 

provocando atrito e ruídos fortes ao ranger os dentes e que 

não podem ser reproduzidos nos períodos de consciência 

(GONÇAVES; TOLEDO; OTERO, 2010). Na maioria dos 

casos relatados, o bruxismo noturno é mais freqüente, varia de 

indivíduo para indivíduo e tem sido relacionado com estresse 

físico e emocional (ANTONIO; PIERRÔ; MAIA, 2006). 

Todas as formas de bruxismo acarretam contato 

forçado entre as faces oclusais dos dentes superiores e 
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inferiores, observando-se que, no rangido ou bruxismo 

excêntrico, esse contato envolve movimentos mandibulares e 

sons desagradáveis. (PIZZOL et al., 2006). O excesso das 

forças oclusais resulta em cargas extras para a dentição, osso 

alveolar, periodonto e articulação temporomandibular, o que 

pode promover distúrbios em diferentes graus. (DINIZ; SILVA; 

ZUONON, 2009). 

Os estudos sobre a etiologia do bruxismo ainda são 

inconclusivos. Pesquisadores têm sugerido que fatores locais, 

como a má oclusão, estão perdendo a importância, enquanto 

os fatores comportamentais como o estresse, ansiedade e 

traços da personalidade têm ganhado mais espaço na 

literatura (GONÇAVES; TOLEDO; OTERO, 2010). 

Como a etiologia do bruxismo é um conjunto de fatores, 

o tratamento psicológico é importante, principalmente quando 

iniciado com o uso da placa de mordida. Essa placa tem como 

objetivo reduzir a atividade parafuncional, desprogramar e 

induzir ao relaxamento muscular, proteger os dentes contra a 

atrição e desgaste, balanceio dos contatos oclusais, como 

também reposicionar a mandíbula, colocando-a em uma 

relação normal com a maxila para alcançar um equilíbrio 

neuromuscular desejado. (PARIZOTTO; RODRIGUES, 1999; 

BADER; LAVIGNE, 2000). 

Em crianças, o diagnóstico pode definido pelos 

odontopediatras, observando os desgastes dentários anormais 

e disfunções temporomandibulares, embora os pediatras 

possam reconhecer essa desordem em pacientes que 

procuram atendimento por dores de cabeça atípicas ou dores 

mandibulares ao acordar (BADER; LAVIGNE, 2000). 

Antes de adotar qualquer terapia para o tratamento, o 

profissional deve estar atento ao paciente como um todo, uma 

vez que a parafunção pode possuir etiologia multifatorial, 
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exigindo assim, também um tratamento multidisciplinar 

(ANTONIO; PIERRÔ; MAIA, 2006).  

Portanto, o conhecimento das manifestações clínicas e 

formas de tratamento para o bruxismo pelo cirurgião dentista é 

de suma importância para um diagnóstico cada vez mais 

precoce.  

O presente estudo terá como objetivo descrever e 

analisar a literatura acerca do bruxismo, como também o 

relato de um caso de bruxismo na infância, com suas 

características clínicas e formas de tratamento. 

 

2. MATERIAIS E MÉTODOS 

 

A pesquisa foi realizada na Clínica Escola de 

odontologia das Faculdades Integradas de Patos – FIP, 

localizada na Cidade de Patos - PB. Este estudo tratou-se de 

uma pesquisa descritiva, individual do tipo caso clínico, que 

relatou um tratamento de bruxismo na infância.  

A amostra foi do tipo casual simples e constituiu de um 

paciente infantil, que foi atendido na Clínica Escola de 

Odontologia das FIP, cujo paciente foi submetido a um 

tratamento para bruxismo. Como o estudo se tratou de um 

relato de caso clínico, apenas o paciente que submeteu-se ao 

procedimento, foi incluído. 

A coleta de dados foi realizada por meio de uma ficha 

clínica, produzida com finalidade específica da pesquisa, com 

objetivo de anotar os dados do exame clínico, tratamento 

realizado e a evolução clínica do paciente. Foi garantido o 

sigilo acerca do paciente, sendo de direito do responsável se 

retirar da pesquisa a qualquer ônus, bônus ou 

constrangimento. 
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Procedimentos para coleta dos dados, foi explicado a 

importância do procedimento e tratamento, assim como 

também do interesse do pesquisador em relatar 

cientificamente o caso clínico. Foi solicitado aos responsáveis 

pelo paciente a assinatura do termo de consentimento livre e 

esclarecido. Os dados coletados foram analisados, descritos e 

discutidos com auxílio das imagens clínicas do procedimento e 

dos dados clínicos do paciente. As imagens foram 

apresentadas como figuras e autorizadas pelos responsáveis 

para utilização com finalidade científica. 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Uma criança de 6 anos, gênero masculino, compareceu 

à clínica escola de odontologia acompanhada de seus pais. A 

procura por atendimento foi por suspeita de lesões de cárie. 

Na anamnese sua mãe relatou que a criança, filho único, 

frequentemente rangia os dentes durante o sono, mas não 

soube relatar a quanto tempo o hábito havia iniciado. Nada 

digno de nota foi relatado no histórico médico. O paciente já 

havia feito tratamento odontológico anteriormente devido uma 

fratura coronária, onde o mesmo mostrou-se cooperativo ao 

longo do atendimento. Quando questionado sobre a presença 

de hábitos bucais deletérios verificou-se que o paciente era 

respirador bucal, mordia objetos, possuía postura incorreta e 

apresentava onicofagia. 

 Ao exame extraoral avaliou-se ATM, a qual se mostrou 

sem alteração. Ao palparem-se os músculos da mastigação, 

de forma bidigital e de forma simultânea (lado direito e 

esquerdo), houve um pequeno desconforto no Temporal, que 

era o local apontado pelo paciente quando este queixava-se 

de dores de cabeça. Não havia assimetria facial.  
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 Ao exame clínico intrabucal foram observadas: 

presença de dentição mista (primeiro período transitório), 

facetas de desgastes possivelmente provenientes do bruxismo 

e desvio da linha média (Figura 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 1 – Facetas de desgastes e desvio da linha média. 

  

O paciente apresentava dentição decídua com desgaste 

coronário acentuado em alguns elementos. Foram registrados 

em sua ficha clínica os dentes que possuíam considerável 

desgaste (Figura 2). 

 
Figura 2 - Dentes que possuíam desgaste 
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Inicialmente, para desprogramação do hábito e 

levantamento da mordida do paciente (aumento da dimensão 

vertical), o CIV MaxxionR® foi aplicado às oclusais dos 

molares inferiores (Figura 3). O procedimento inicial com 

cimento de ionômero de vidro para restauração foi o 

tratamento de escolha por possibilitar a desoclusão das 

arcadas e favorecer um aumento da dimensão vertical do 

paciente.  

 

  

 

 

 

 

 

 
Figura 3 - Oclusais com ionômero de vidro MaxxionR® 

 Na consulta seguinte, os responsáveis pelo paciente 

relataram diminuição do rangido enquanto dormia. No entanto, 

ainda neste segundo contato com o paciente, foi notável a 

permanência do hábito devido aos desgastes presentes no 

CIV anteriormente aplicado (Figura 4).  

 

 

 

 

 

 
 

 

Figura 4 – CIV apresentando desgastes. 
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Em seguida, os dentes anteriores que possuíam 

desgastes pelo hábito receberam restaurações em Resina 

composta TPH® na cor A1 com a finalidade de  

reanatomizá-los, devolvendo a estabilidade funcional com a 

presença da coincidência da linha média anteriormente 

desviada (Figura 5) e favorecendo a estética para o paciente, 

além da manutenção da dimensão vertical anteriormente 

imposta (Figura 6). 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Figura 5 – Antes do Tratamento com a linha desviada e facetas de 

desgastes nos dentes anteriores e 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6 – Após o tratamento com os dentes reanatomizados, correção da 

linha média e abertura e fechamento da mandíbula sem desvios. 

 

O caso clínico em questão, tratou de uma abordagem 

odontológica para tratamento do bruxismo na infância, levando 

em consideração as diversas formas de tratamento que a 

literatura apresenta, este considerou o aspecto transitório da 

dentição decídua e o período de crescimento e 

desenvolvimento em que o paciente se encontrava.  
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4. CONCLUSÕES  

 

O tratamento para o bruxismo neste trabalho, apresentado por 

meio de relato de caso clínico, concluiu-se que houve 

desprogramação de mordida por meio do aumento da 

dimensão vertical e restaurações em resina composta, o que 

causou o restabelecimento de uma oclusão harmônica. 

Permitiu ao paciente uma reabilitação funcional e estética e 

não alterou o processo de crescimento transversal da maxila, 

visto que não foi utilizado o uso de placas. 

Ao fim do tratamento o paciente apresentava controle 

sob o hábito anteriormente presente, não sendo mais 

observado pelos pais ranger de dentes durante a noite. As 

restaurações realizadas permitiram a permanência de espaços 

para uma correta erupção da dentição permanente como 

também proporcionou reabilitação funcional e estética. O 

precoce diagnóstico permitiu um tratamento de forma 

completa ainda na dentição transitória, com danos pouco 

alarmantes para o sistema estomatognático, o que possibilitou 

um tratamento mais rápido e controle do hábito. 
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RESUMO: O Objetivo deste trabalho é levantar a casuística 
das perícias de estimativa de idade (EI) do Núcleo de 
Medicina e Odontologia Legal (NUMOL), de Campina Grande-
PB. Métodos: Trata-se de um estudo documental, analítico e 
transversal. Foram analisados os laudos de EI, realizados de 
2010 a julho de 2015, e coletados: data, motivo do exame; 
sexo, faixa etária; utilização de radiografia e técnica 
empregada; presença da discussão e conclusão. O banco de 
dados foi criado no software SPSS, versão 20.0. Resultados: 
Constataram-se 25 casos de estimativa de idade, sendo 56% 
de indivíduos jovens e 44% idosos, com 80% dos periciados 
do sexo masculino e 20% feminino. A apreensão em Flagrante 
(28%), o Assentamento de Nascimento (24%) e a ação de 
Retificação do Registro Civil (24%), apareceram como motivo 
para exame, sendo o primeiro frequente entre os jovens e os 
outros entre os idosos (p˂0,05). A maioria dos exames não foi 
realizada com auxílio de radiografia (72%). Conclusão: O 
número de casos de perícias de estimativa de idade no 
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NUMOL é relativamente baixo, mas os peritos têm buscado 
aprimorar esse exame. 
 Palavras-chave: Odontologia Legal, Técnicas de Estimativa, 
Causalidade. 
 

1. INTRODUÇÃO 

 

A Lei 5.081, de 24 de agosto de 1966, tornou o exercício 

legal da odontologia reconhecido em todo o país. Além de 

descrever atividades inerentes à profissão, a mesma 

estabelece que é de competência do cirurgião-dentista a 

realização de perícias odontolegais em todos os fóruns e 

extensões pertinentes ao direito. 

 Entre as atividades desenvolvidas na área das ciências 

forenses estão às perícias de estimativa de idade (EI), exame 

realizado em indivíduos cuja idade não pôde ser determinada 

pelas formas habituais, sendo um dos maiores desafios desse 

campo de atuação (CORNÉLIO NETO, CONÉLIO, 

CONCEIÇÃO, 2006). 

A importância da EI pode ser exemplificada no auxílio 

para identificação de desaparecidos, nos casos em que o 

indivíduo que está respondendo por crimes alega ser incapaz, 

imputabilidade penal, criminalidade juvenil, crimes contra 

menores, casos de menores abandonados, estupro, 

homicídios, sequestros, roubos, tráfico, para gradação da 

pena, aposentadoria, adoção, de cunho empregatício, ou 

outros casos em que o conhecimento da idade estabelecerá o 

andamento do processo no qual o indivíduo está envolvido 

(SCHMIDT, 2004; AZRAK et. al., 2007; BATISTA, 2009; 

COUTO, 2011).  

A determinação ou mesmo a EI possibilita averiguar 

responsabilidades. De acordo com o Código Civil, indivíduos 
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menores de 16 anos são considerados incapazes; são 

relativamente incapazes entre 16 e 18 anos incompletos e 

capazes os maiores de 18 anos. Criminalmente, as idades 

importantes são: 14 (importante nos casos de violência sexual 

contra menores), 18 (imputabilidade da pena), 21, 60 e 70 

anos – quando pode haver redução de pena. Já no âmbito 

trabalhista, as idades mais importantes são: 14, 16, 18, 55, 60 

e 70 anos (COUTO, 2011).  

A caracterização da idade é feita por meio de 

documentos oficiais como Registro Civil e Cédula de 

Identidade e, havendo impossibilidade de seu uso, pode-se 

estimar a idade por meio do processo de ossificação, 

radiografias e fases de mineralização e erupção dentária. 

Conforme destaca Couto (2011), o Grupo de Estudo em 

Diagnóstico de Idade Forense estabeleceu 03 critérios para a 

EI, a saber: 1) Exame físico; 2) Radiografia da mão esquerda; 

3) Exame dental, com registro do estado clínico e avaliação 

radiográfica. 

De acordo com os critérios estudados, temos dois 

métodos: o direto e o indireto. O Método Direto inclui exame 

físico, considerando número de dentes, sequência eruptiva 

dos elementos dentários e estado de conservação dos dentes 

(presença de cárie e restaurações, realização de exodontias, 

observação de desgastes oclusais). Além disso, devem-se 

considerar dados do exame físico geral, como relação peso-

altura, desenvolvimento corporal ósseo, caracteres sexuais 

secundários, presença de linhas de expressão (COUTO, 

2011).  

Por outro lado, o Método Indireto usa tomadas 

radiográficas, para avaliar a cronologia da erupção e 

mineralização dentária (OLIVEIRA, 2010; COUTO, 2011). 
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Além disso, possibilita a avaliação dos critérios do método 

direto e o acompanhamento desde o início da calcificação dos 

elementos dentários até o fechamento apical dos terceiros 

molares (COUTO, 2011).  

Os centros de ossificações e os dentes temporários 

fornecem dados para estabelecer a idade aproximada até 2 

anos. Dos 6 aos 12 anos pode-se usar estudo dos dentes, 

centros de ossificação e estudo da mandíbula. A dentição, 

estudo dos ossos longos e os centros de ossificação 

(principalmente a região carpal) fornecem dados para estimar 

a idade em indivíduos entre 16 a 21 anos. Quando opta-se 

pelo uso da radiografia carpal, no Brasil, os métodos mais 

utilizados são: Greulich & Pyle, baseado na avaliação 

inspecional dos ossos da mão através de um atlas; Tanner & 

Whitehouse, que estabelece escores específicos para cada 

um dos vinte ossos da mão e do punho; e Eklof & Ringertz, 

que se baseia em medidas de comprimento e largura de dez 

centros de ossificação (SCHMIDT, 2004; OLIVEIRA, 2010). 

A EI baseada nos elementos dentários é favorecida por 

fatores como: 1. Os dentes serem menos susceptíveis a 

alterações nutricionais, hormonais e patológicas - quando 

comparados ao desenvolvimento ósseo; 2. Estarem em maior 

número; 3. Fornecerem mais informações –sendo possível 

adquirir idade mais próxima da real (SCHMIDT, 2004; 

COUTO, 2011).  

Nesse sentido, destaca-se que do surgimento do germe 

dental até os 21 anos, o melhor método para EI é pelos dentes 

(SCHMIDT, 2004). Assim, quanto mais jovem o indivíduo, 

maior a quantidade de informações, em razão do maior 

número de dentes em formação e menores variações do 

estágio de desenvolvimento dentário nas fases mais precoces. 
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À medida que a maturação se completa, a quantidade de 

informações diminui até restringir-se unicamente aos últimos 

dentes a se desenvolverem (os terceiros molares). Os dados 

relevantes para a EI pelo exame dos dentes permanentes se 

distribuem nas etapas de sua evolução: mineralização, 

erupção e modificações dentárias tardias (GONÇALVES & 

ANTUNES, 1999; OLIVEIRA, 2010). 

Entre os estudos mais citados até hoje estão: Nolla 

(1960), Nicodemo (1967) e Demirjian et al. (1973). No Brasil, 

para a EI por meio de tomadas radiográficas, utiliza-se 

principalmente a junção dos estudos de Nicodemo (1967), 

Moraes (1974) e Médici Filho (1974). A partir da união dos 

dados desses três estudos, tais autores construíram uma 

tabela da cronologia de mineralização dos dentes 

permanentes (Figura 1) que apresenta como grande 

relevância o fato de estar fundamentada em uma amostra 

constituída por brasileiros, além de basear-se na formação 

completa de todos os dentes permanentes, desde o 

nascimento até os vinte e cinco anos de idade e em oito 

estágios de mineralização de Nolla (1960) (Figura 2), 

(OLIVEIRA, 2010).  

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 1: Quadro cronológico da mineralização dos dentes permanentes 

entre brasileiros de acordo com Nicodemo, Moraes e Médici Filho (1974). 
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Figura 2: Ilustração do estágio de desenvolvimento dentário de acordo 

com Nicodemo, Moraes e Médici Filho (1974). 

Diante do exposto, o presente trabalho teve como objetivo 

levantar a casuística das perícias de Estimativa de idade 

realizadas no âmbito do Núcleo de Medicina e Odontologia 

Legal de Campina Grande (NUMOL-CG) do Instituto de Polícia 

Científica da Paraíba (IPC/PB), analisando os laudos de 

exames realizados em indivíduos vivos no período 

compreendido entre janeiro de 2010 a julho de 2015. 

 

2. MATERIAIS E MÉTODO 

 

Esse é um estudo quanti-qualitativo, documental e 

analítico com recorte transversal (LAKATOS; MARCONI, 

2007), realizado no Núcleo de Medicina e Odontologia Legal 

de Campina Grande (NUMOL-CG) do Instituto de Polícia 

Científica da Paraíba (IPC/PB), contando com a anuência do 

diretor da referida instituição e seguindo os preceitos éticos 

contidos na Resolução 466/12 do Conselho Nacional de 

Saúde.  

O universo e a amostra foram coincidentes, sendo 

constituídos por todos dos laudos de exames de Estimativa de 

idade realizados na instituição em questão desde o ano de 

2010 a Julho de 2015, perfazendo uma amostra de 25 casos. 



Casuística das Perícias de Estimativa de Idade no Núcleo de Medicina e Odontologia Legal 
(Numol) de Campina Grande/PB 

221 
 

A coleta de dados foi realizada no setor de arquivos do 

NUMOL-IPC/PB, inicialmente separando as pastas que 

continham os laudos de perícias de estimativa de idade de 

cada ano (2010 a 2015). Os laudos foram então examinados, 

realizando uma leitura criteriosa em busca das seguintes 

informações: Data da realização e o motivo que ensejou o 

exame; Sexo e faixa etária provável do periciando; Utilização 

de radiografia como método auxiliar e técnica empregada; 

Presença e conteúdo das seções de discussão e conclusão.  

Os dados coletados foram digitados em uma planilha 

criada no programa Excel for Windows. Posteriormente, a 

mesma foi transferida para o programa estatístico SPSS, 

versão 20.0. Procedeu-se a análise descritiva e inferencial 

(Teste do Qui-quadrado de Pearson e Teste Exato de Fisher), 

tendo sido adotado o nível de significância de 5%. 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Constataram-se 25 casos de Estimativa de idade, 

sendo 14 (56%) de indivíduos jovens e 11 (44%) de idosos, 

com 80% (n=20) dos periciados do sexo masculino e os 20% 

(n=5) do sexo feminino. 

Diversos motivos ensejaram a perícia como a 

Apreensão em Flagrante Delito ou por Roubo/Furto (n=7; 

28%), Ação de Assentamento de Nascimento (n=6; 24%) e 

Ação de Retificação do Registro Civil (n=6; 24%) (Figura 3), 

sendo o primeiro mais frequente entre os jovens e os outros 

dois entre os idosos (Teste do Qui-Quadrado de Pearson, 

p˂0,05). 
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Figura 3. Distribuição percentual dos motivos que ensejaram a perícia em 

indivíduos vivos periciados nos casos de Estimativa de Idade, NUMOL-PB, 

2010 a 2015. 

 

Diante dos resultados e dos números observados 

quanto aos motivos da perícia, um dos principais ensejos da 

necessidade de EI, quando da apreensão em flagrante por 

delito, pode estar pautado no que institui o artigo 104 do 

Estatuto da Criança e do Adolescente (BRASIL, 1990), em que 

são considerados penalmente inimputáveis menores de 18 

anos. Dessa maneira, jovens maiores de 18 anos podem 

alegar ter menos idade, na tentativa de atenuar as penas a 

serem cumpridas. Assim, atendendo à legislação brasileira 

vigente, as perícias de EI apresentam responsabilidade ímpar 

de contribuir e subsidiar o Poder Judiciário na estipulação do 

tipo de medida ou penalidade que será aplicada em casos de 

contravenções penais quando se trata de tais indivíduos, já 

que, respaldados no ECA, os atos ilícitos cometidos por 

crianças (menores de 12 anos) são punidos com ações de 

proteção e aos adolescentes (12 a 18 anos) aplicam-se 

medidas sócio educativas.     

Já a Retificação do Registro foi um dado bastante 

comum entre indivíduos idosos. Isso pode estar intimamente 

ligado ao fato de tais sujeitos terem nascidos antes de 1973, 
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período após o qual foi promulgada a Lei no6015, de 31 de 

dezembro de 1973, que em seu artigo 50º institui a 

obrigatoriedade do registro de nascimento de todos os 

nascidos em território nacional.  

Quanto ao período estudado, os exames estavam 

assim distribuídos ao longo dos anos: 2010 – 2; 2011 – 8; 

2012 – 6; 2013 – 8 e 2014 – 1 (Quadro 1). A maioria das 

perícias não teve auxílio de radiografia (n=18; 72%), sendo o 

exame clínico direto (ausência/presença dos terceiros 

molares) a técnica mais frequentemente empregada (n=9; 

36%), entretanto, houve um ligeiro aumento proporcional do 

uso da radiografia e de técnicas indiretas ao longo dos anos.  

Quadro 1. Distribuição numérica dos casos ao longo dos anos, dos laudos 

realizados com e sem o uso de radiografia em indivíduos vivos periciados 

para Estimativa de Idade, NUMOL-PB, 2010 a 2015. 

A utilização de exames radiográficos já é amplamente 

difundida nas diversas áreas da odontologia, e, no que diz 

respeito às ciências forenses, seu histórico data de 1896, 

quando a radiologia foi usada para demonstrar a presença de 

projéteis de chumbo no crânio de uma vítima. Atualmente, as 

Anos Total de laudos 

Laudos 

realizados com 

auxílio de 

radiografias 

Laudos realizados 

sem auxílio de 

radiografias 

       N               %      N                %        N                  % 

2010       2                8       0                 0        2                100 

2011       8               32       1              12,5       7                87,5 

2012       6               24       2              33,3       4                66,7 

2013       8               32       3              37,5       5                62,5 

2014       1                4       1              100       0                    - 

2015       0                -       0                -       0                    - 

Total   25            100       7                28       18                 72 
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radiografias são cada vez mais empregadas nos processos de 

identificação de indivíduos e, também, na EI, tornando-se um 

excelente artifício nesse sentido (ECKERT, GARLAND,1984; 

CARVALHO et al., 2009). 

Na casuística levantada, o número de casos 

desenvolvidos com o auxílio de radiografias foi 

consideravelmente baixo. No entanto, o aumento crescente na 

redação dos laudos ao longo dos anos que fizeram uso desse 

artifício também foi notado. Isso pode ser explicado pelo fato 

de as radiografias apresentarem significativa qualidade de 

pesquisa e diagnóstico, conforme destaca Batista (2009).  

Apenas a observação direta da presença e/ou ausência 

dos terceiros molares, elementos habitualmente de escolha na 

perícia de EI, traz consigo uma grande fragilidade já que a 

idade cronológica nem sempre está proporcionalmente 

pautada no grau de desenvolvimento apresentado pelos 

indivíduos, sendo o processo de erupção dentária bastante 

susceptível a variações e alterações, que podem se dar em 

decorrência de processos patológicos, hormonais e 

ambientais, fazendo com que pessoas de idades semelhantes 

possam manifestar diferentes características (LIVERSIDGE, 

LYONS, HECTOR, 2003; SCHMIDT, 2004; COUTO, 2011). 

Dessa forma, o uso de radiografias para avaliar não somente a 

erupção, mas, fundamentalmente o processo de mineralização 

dos dentes, dada sua maior estabilidade, faz com que os 

exames de EI que levam em consideração essa segunda 

opção, acabem se tornando mais confiáveis, quando 

comparados com aqueles embasados apenas em uma análise 

clínica e visual (CARVALHO et al., 2009; OLIVEIRA, 2010; 

COUTO, 2011; OLIVEIRA et al., 2012,).  
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A seção de discussão apontando as controvérsias e 

limitações do exame pericial para EI estava presente em 76% 

(n=19) dos laudos (Figura 4), mas observou-se falta de 

padronização da conclusão dos mesmos, sendo apresentada 

uma faixa de idade estimada, conforme recomendado pela 

literatura em 60%(n=15) dos laudos (Figura 5).  

 

 

Figura 4. Distribuição percentual da presença de discussão nos laudos em 

indivíduos vivos em perícias de Estimativa de Idade, NUMOL-PB, 2010 a 

2015. 

 
Figura 5. Distribuição percentual da presença de conclusão nos laudos em 

indivíduos vivos em perícias de Estimativa de Idade, NUMOL-PB, 2010 a 

2015. 

Sendo a perícia um ato pelo qual a autoridade procura 

conhecer, por meios técnicos e científicos, a existência ou não 

de acontecimentos capazes de interferir na decisão de uma 
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questão judiciária ligada à vida ou à saúde do homem ou que 

com ele tenha relação (FRANÇA, 2007), a ausência de uma 

seção de discussão trazendo as dificuldades, opções e o 

embasamento utilizado pelos peritos em 24% dos laudos 

analisados, faz com que as conclusões neles apontadas 

encontrem-se fragilizadas quando comparados aos que 

trouxeram maiores explicações e especificações de como 

chegaram ao resultado proposto de EI. 

Conforme afirmam CROCE e CROCE JR. (2004), 

VANRELL (2009) e SILVA (2010), os laudos, enquanto 

documentos odontolegais, devem conter as seguintes seções:  

preâmbulo, histórico, descrição, discussão e conclusão. 

 A construção de um laudo com fotografias, elementos 

gráficos, referências, estudos e pesquisas pertinentes ao caso 

enriquece o trabalho e fortalece o que foi proposto pelo perito, 

revelando cuidado técnico mais apurado. Tais informações 

também contribuem para compreensão dos achados da 

perícia por parte do Poder Judiciário, principalmente se 

tratando de casos complexos. 

A falta de uniformização quanto à redação ou não de 

uma discussão, e principalmente a definição da conclusão 

expressa nos laudos pelos peritos, demonstra claramente a 

necessidade de se instituir um Procedimento Operacional 

Padrão (POP) quando das perícias de EI.  

Tendo sido os exames de EI realizados principalmente 

em indivíduos jovens, por motivos de infração a lei, e as 

conclusões dos laudos periciais apresentando-se como 

elemento capaz de interferir no rumo das medidas cabíveis, é 

necessário bastante cuidado, apuração e acurácia por parte 

dos peritos para que as mesmas sejam as mais fidedignas e 

próximas da verdade.  
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A partir do panorama encontrado, quando a EI em 

indivíduos vivos tem finalidade legal, o ideal seria adotar uma 

abordagem multidisciplinar e conjunta, associando técnicas e 

métodos existentes que possibilitem um resultado confiável 

para a idade do periciando. Isso se torna importante 

especialmente para a idade de 18 anos, marco para a 

obtenção das maioridades civil e penal, segundo as leis que 

regem o direito brasileiro, e constituindo-se importante ponto 

para a aplicação de uma pena em decorrência de delito, o que 

demonstra a importância do trabalho pericial e a 

responsabilidade que recai sobre o perito.  

 

4. CONCLUSÕES  

 

A contribuição da Odontologia Legal, aliada à Radiologia 

para a realização de exames de EI é inegável. O número de 

casos de perícias de EI no NUMOL de Campina Grande é 

relativamente baixo, mas os peritos da instituição tem buscado 

aprimorar esse exame com o passar dos anos, ainda sendo 

necessária a criação de um procedimento operacional padrão 

(POP). 

A procura por métodos mais integrados, completos e que 

tragam maior confiabilidade aos resultados obtidos no final das 

perícias de estimativa de idade são sempre meios de 

aprimorar e validar os achados e conclusões de tais 

procedimentos. 
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RESUMO: Os tratamentos odontológicos estéticos são muito 
procurados atualmente. Entre eles, o clareamento dental 
ocupa lugar de destaque. Este trabalho teve como objetivo 
relatar e discutir um caso clínico em que a paciente estava 
insatisfeita com a cor dos seus dentes. O caso clínico 
apresentado, assim como a literatura atual, mostra que os 
produtos a base de peróxido de carbamida são eficazes para o 
clareamento de dentes vitais. O clareamento caseiro tem 
inúmeras vantagens: fácil execução, econômico, necessita de 
pequeno tempo clínico em consultório, além de ser menos 
agressivo. Por outro lado, o clareamento caseiro 
supervisionado apresenta algumas desvantagens e limitações 
como o fato de ser aplicado pelo paciente, ficando sujeito à 
sua colaboração, requer mais tempo para completar o 
tratamento, emprega uma moldeira que pode ser 
desconfortável ao paciente, risco de sensibilidade em alguns 
casos e, por fim, a não previsão da longevidade dos 
resultados.  A paciente fez uso do produto clareador 
(Whiteness Simple) por três semanas com uso diário de 1 
hora. Não houve relato de sensibilidade dentária e irritação 
gengival. Conclui-se que o produto caseiro promoveu 
clareamento lento e gradual e o clareador a base de peróxido 
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de carbamida a 22% foi efetivo, ocasionando grande 
satisfação da paciente. 
Palavras-chave: Branquamento dental. Peróxidos. Estética. 
 

1 INTRODUÇÃO 

 

A valorização da estética, amplamente difundida pela 

mídia, tem levado os pacientes a buscar, cada vez mais, 

alternativas para o rejuvenescimento do sorriso, sendo o 

clareamento dos dentes vitais o tratamento mais procurado 

(CARVALHO et al., 2008). 

Atualmente, as duas principais abordagens para o 

clareamento de dentes vitais são: clareamento caseiro 

supervisionado pelo dentista e o clareamento de consultório 

(PASQUALI; BERTAZZO; ANZILIERO, 2014; PINHEIRO et al., 

2011). 

O clareamento em consultório permite uma resposta 

rápida, pois o agente clareador é usado em maior 

concentração. Geralmente, o Peróxido de Hidrogênio é usado 

na concentração de 35%. Em alguns casos, em apenas uma 

consulta com um maior tempo de atendimento, atinge-se o 

resultado esperado, acarretando maior custo. Entretanto, com 

esta técnica, o grau de hipersensibilidade é maior do que o 

clareamento caseiro, já que o Peróxido de Hidrogênio atinge a 

polpa de forma mais fácil por estar mais concentrado 

(SOARES et al., 2008). 

Desde 1989, Haywood e Heymann propuseram uma 

técnica de clareamento dental à base de Peróxido de 

Carbamida a 10% utilizado em moldeiras, denominada 

Nightguard vital bleaching, que permitiu que o profissional 

supervisionasse o tratamento, que seria realizado pelo 

paciente em sua casa (clareamento caseiro). Esta técnica 
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trouxe inúmeras vantagens, por ser de fácil execução, 

econômica, necessitar de pequeno tempo clínico em 

consultório, além de ser menos agressiva e promover um 

clareamento lento e gradual. Por outro lado, o clareamento 

caseiro supervisionado apresenta algumas desvantagens e 

limitações como o fato de ser aplicado pelo paciente, ficando 

sujeito à sua colaboração; requer mais tempo para completar 

o tratamento; emprega uma moldeira que pode ser 

desconfortável ao paciente; risco de sensibilidade em alguns 

casos e, por fim, a não previsão da longevidade dos 

resultados. 

A moldeira empregada na técnica de clareamento caseiro 

funciona como um reservatório de gel clareador, para que este 

tenha sua ação de liberação de oxigênio livre (COELHO-DE-

SOUZA et al., 2010; DILLENBURG, CONCEIÇÃO, 2007). 

O mecanismo pelo qual o clareamento resulta em dentes 

mais brancos (ou menos pigmentados) não é totalmente 

compreendido. A hipótese mais aceita é que radicais livres 

formados pela degradação de agentes clareadores, quando 

em contato com o dente, se difundem através do esmalte e da 

dentina, oxidando moléculas orgânicas complexas que 

absorvem a luz e que resultam no escurecimento do dente. Os 

compostos orgânicos resultantes da reação de oxidação são 

moléculas menos complexas que são parcialmente ou 

totalmente difundidas pelo dente. Os compostos 

remanescentes absorvem menos luz, resultando na redução 

ou eliminação da alteração da cor (ZANIN et al., 2010). 

Assim, o objetivo deste trabalho foi relatar um caso clínico 

de clareamento caseiro utilizando a moldeira, permitindo-nos 

avaliar a eficácia clínica e os efeitos colaterais do mesmo. 

 

2 MATERIAIS E MÉTODO 
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Paciente gênero feminino procurou a Clínica de Integração 

de Odontologia da UFPB, queixando-se da cor dos seus 

dentes anteriores (figuras 1 e 2). 

 

 

 

 
Figuras 1 e 2 – Aspecto Inicial 

Depois da anamnese, foram realizados exames clínico e 

radiográfico, nos quais foi verificada a saúde periodontal e 

também a completa ausência de lesões cariosas e dentina 

exposta nos elementos dentários. Além disso, a paciente não 

tinha relato de sensibilidade dentária. 

Foi realizada a seleção de cor inicial dos dentes da 

paciente, tendo como referência a escala de cor Vitapan 

Classical (Vita Zahnfabrik. H. Rauter GmbH & Co, Bäd 
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Sackingen, Alemanha), sendo escolhidas as cores A3 para 

incisivos superiores e A3,5 para caninos superiores. 

Foi realizada a moldagem superior e inferior da paciente 

com alginato (Jeltrate - Dentsply – Indústria e Comércio Ltda., 

Petrópolis, Rio de Janeiro, Brasil) para a obtenção de modelos 

de gesso dos arcos dentários da paciente. 

Uma moldeira de acetato com 1mm de espessura foi 

confeccionada com o emprego de uma plastificadora à vácuo 

(Plastvac P7 – Bio-art Equip. Odontol. Ltda, São Carlos, SP, 

Brasil). As moldeiras foram provadas, sendo avaliadas sua 

adaptação, retenção e a ausência de áreas isquêmicas que 

indicassem compressão gengival ou de bordas que pudessem 

causar irritação. 

Foi utilizado um produto para clareamento caseiro, a base 

de peróxido de carbamida a 22% (Whiteness Simple 22% - 

FGM Produtos Odontológicos, Joinville, SC, Brasil) (figura 3). 

A paciente recebeu as seguintes instruções de acordo com as 

recomendações do fabricante: 

Adapte a ponteira aplicadora na seringa do gel clareador. 

Pressione o êmbolo da seringa e aplique o gel nos rebaixes da 

modeira correspondentes a cada espaço dental a ser 

clareado. Uma pequena gota por dente é suficiente.  

Encaixe a moldeira nos dentes e pressione levemente para 

envolvê-los com gel. Com o dedo ou escova dental, remova o 

excesso de gel que extravasa para a gengiva.  

Comunique qualquer desconforto ou observação importante 

sempre que houver.  

Lave bem a moldeira antes de guardá-la e antes do uso. 

Guarde o gel em local fresco. Evite exposição prolongada da 

seringa à luz. Descarte adequadamente as seringas vazias. 

O produto foi usado por 1 hora todos os dias de acordo 

com a bula do fabricante. 
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Depois de três semanas de tratamento, o clareamento foi 

interrompido e a paciente mostrou-se satisfeita com os 

resultados obtidos (figuras 4 e 5). 

 

 
Figura 3 – Agente clareador 

 

 
Figuras 4 e 5 – Aspecto final 

 

Na tomada de cor final, foram escolhidas as cores A1 para 

os incisivos centrais superiores direito e esquerdo e A2 para 

os caninos superiores direito e esquerdo. 
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3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

A odontologia moderna não só atende os requisitos 

funcionais, como também se preocupa com a estética dento-

facial. Para muitos pacientes, a estética passa a ser prioridade 

no tratamento. Por este motivo, o clareamento dental é um dos 

procedimentos estéticos mais procurados atualmente. O 

clareamento com peróxidos tem sido utilizado há mais de 100 

anos, mas foi em 1989 com a proposição da técnica caseira 

por Haywood e Heymann que sua popularidade aumentou, e a 

partir daí vem sendo amplamente pesquisado (BRISO et al., 

2004). 

 No caso clínico relatado, a moldeira utilizada no 

clareamento, foi confeccionada sem alívio no modelo de 

gesso. Ainda há na literatura divergências quanto à realização 

ou não do alívio. O alívio na moldeira tem a finalidade de servir 

como um reservatório para o gel clareador, aumentando sua 

espessura e ao mesmo tempo limitando o gel em contato com 

o dente, reduzindo seu extravasamento para a gengiva 

marginal, através do término do alívio 1mm aquém da margem 

gengival. Contudo, o trabalho de Coelho-de-Souza et al. 

(2010) não encontrou diferenças significativas na performance 

do clareamento caseiro com e sem a realização do alívio. 

 Um dos efeitos adversos mais comumente encontrados 

no tratamento clareador é a sensibilidade dos dentes às trocas 

térmicas após a primeira hora de remoção da moldeira ou em 

períodos associados ao início do tratamento. A sensibilidade 

ocorre em, aproximadamente, 2/3 dos pacientes, e pode ser 

explicada pelo baixo peso molecular desse agente e a livre 

passagem dele pelo esmalte e dentina, podendo atingir a 

polpa (ARAÚJO; MOURA NETO; SAMPAIO, 2013).  
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A irritação gengival é considerada o segundo efeito 

mais comum associado à realização do clareamento dental 

caseiro, mesmo não sendo tão frequente. Esse efeito também 

pode estar relacionado a uma agressão física da moldeira ou a 

uma quantidade excessiva de gel, pH do agente clareador e 

fatores relacionados aos pacientes como alergia, sensibilidade 

inerente, gengivite ou escovação traumática (ARAÚJO; 

MOURA NETO; SAMPAIO, 2013; BATISTA et al., 2011). 

No caso clínico aqui relatado, a paciente não 

apresentou nenhum tipo de sensibilidade, nem irritação 

gengival. O produto utilizado pela paciente possui fluoreto de 

sódio e íons de potássio, além de ter pH neutro, pontos 

importantes para a prevenção da sensibilidade.  

A recidiva de cor é uma realidade em dentes clareados. 

Por esse motivo, avaliações longitudinais são necessárias 

para que se possa identificar o real efeito e a efetividade das 

diferentes técnicas de clareamento (COELHO-DE-SOUZA et 

al., 2010). 

 

4 CONCLUSÕES  

 

O produto caseiro promoveu clareamento lento e gradual e 

o clareador à base de peróxido de carbamida a 22% foi 

efetivo, ocasionando grande satisfação da paciente. 
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RESUMO: O objetivo deste trabalho foi caracterizar o MTA e a 
HAp, a fim de comparar suas propriedades físico-químicas, 
uma vez que são utilizados como biomateriais indutores de 
reparação de tecidos mineralizados, como osso e dentina. 
Para tanto, amostras dos materiais foram analisadas através 
de Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV), Difração de 
Raios X (DRX), Fluorescência de Raios X (EDX), Aspecto 
Radiográfico, Tempo de Endurecimento e Consistência. Os 
resultados mostram concordância com a composição do MTA 
relatado pelo fabricante e pesquisas realizadas no material, 
sendo o MTA constituído por aglomerados de partículas 
pequenas, sem porosidade interparticular e totalmente ligadas; 
a morfologia da HAp mostra aglomerados de partículas em 
formato de blocos irregulares, o que favorece a formação de 
um arcabouço para deposição de células reparadoras. 
Radiograficamente, a HAp apresenta menor radiopacidade 
que o MTA, e consistência heterogênea (que não mistura 
facilmente), enquanto o MTA mostrou uma consistência 
homogênea. O maior tempo de endurecimento foi observado 
no MTA (20 minutos), em comparação com a HAp (10 
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minutos). Portanto, a HAp apresenta propriedades 
semelhantes ao MTA, necessitando-se que sua consistência e 
radiopacidade sejam aperfeiçoadas por meio de novos 
estudos. 
Palavras-chave: Comparação. Materiais Biocompativeis. 
Odontologia. 
 

1. INTRODUÇÃO 

 

 O sucesso do tratamento endodôntico é associado a 

remoção de tecido dentinário visando promover a limpeza e 

desinfecção do sistema canalicular dentário para receber um 

material obturador. O material ideal deve selar os espaços 

interdentários a fim de impedir a entrada de fluidos e 

microrganismos, bem como deve permitir o reparo tecidual, 

favorecendo a osteogênese e cementogênese (BORGES et 

al., 2014). 

 Novos biomateriais para a obturação de sistemas de 

canais radiculares têm sido introduzidos no mercado ao longo 

dos últimos anos como objetivo de melhorar o selamento 

desse sistema, bem como estimular seu reparo, em uma 

tentativa de proporcionar melhores propriedades físico-

quimicas e bioatividade. (ROSTIROLLA, 2015) 

 A obturação do sistema de canais radiculares apresenta 

alguns desafios, principalmente devido à grande dificuldade de 

adesão entre os materiais obturadores propostos e as paredes 

do canal. Assim sendo, os cimentos endodônticos devem 

prevenir a infiltração e apresentar estabilidade dimensional. 

(BERGMANS et al, 2015) 

 As características desejáveis para um cimento 

endodôntico são: serem biocompatíveis, não serem agentes 

putrefativos, ter qualidades antissépticas permanentes; ser de 
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fácil introdução no canal; não descolorir as estruturas dentais; 

não ser poroso e manter-se estável dimensionalmente; ser de 

fácil remoção do interior do canal se necessário; apresentar 

radiopacidade; apresentar boa adesividade as paredes do 

canal e possibilitar uma consistência satisfatória (VIVAN et al., 

2013). 

 O MTA foi desenvolvido pela University of Loma Linda 

(USA) para selamento da comunicação de canais radiculares 

e da superfície externa em todos os níveis. Propriedades 

como biocompatibilidade, ótimo selamento, baixa toxicidade, 

estimulo a formação de tecido mineralizado e regeneração do 

tecido periodontal torna o MTA um material adequado para 

capeamento pulpar direto e para o tratamento de perfuração 

acidental de dentina (SILVA, 2011). Porém, seu alto custo 

constitui-se numa relevante limitação, bem como a 

necessidade de mais estudos prospectivos para confirmar a 

eficácia e efetividade desse material. 

O MTA é um material bioativo constituído principalmente 

por trióxidos e por outros óxidos minerais, em menor 

quantidade. Trata-se de um ligante hidráulico constituído por 

80% de cimento Portland e 20% de óxido de bismuto, cuja 

finalidade é conferir radiopacidade ao material. Na prática, isto 

torna o MTA mais radiopaco do que a própria dentina, sendo 

facilmente evidenciado em radiografias. Possui como 

indicações clínicas: capeamento pulpar, pulpotomia, reparação 

de perfurações e reabsorção radiculares e cirurgia 

parendodôntica (NETO et al., 2012). 

A hidroxiapatita (HAp) é um fosfato semelhante ao osso 

humano, cuja relação cálcio/fósforo é de 1,67. Características 

como biocompatibilidade e osteocondutividade tem dado 
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destaque a este biomaterial no campo da Odontologia (BERTI, 

2013). 

Embora as cerâmicas inorgânicas não demonstrem 

osteoindução, elas certamente possuem habilidades 

osteocondutoras, bem como uma notável habilidade de se 

ligar diretamente ao osso. Uma das vantagens das 

biocerâmicas à base de fosfatos de cálcio, utilizadas como 

enxertos ósseos, é que tanto os íons cálcio quanto os íons 

fosfato não interferem na função celular e fisiológica dos 

tecidos adjacentes, proporcionando uma resposta tecidual 

favorável ao tratamento (BERTI, 2013). 

Assim, o objetivo deste trabalho é caracterizar fisico-

quimicamente o MTA e a HAp, visando a investigação da HAp 

como biomaterial com possível indicação para reparação 

endodôntica. 

 

2. MATERIAIS E MÉTODO 

 

Este é um estudo do tipo laboratorial, experimental, 

comparativo e qualitativo. Foi utilizado o Agregado trióxido 

mineral (MTA ANGELUS), o qual foi manipulado com água 

destilada (H2O ANGELUS). 

A Hidroxiapatita foi sintetizada no laboratório de Síntese 

de Materiais Cerâmicos (LabSMac) pelo método úmido de 

precipitação, e tratada termicamente a 1300oC 

((Ca)10(PO4)6(OH)2). Para isto, foi adicionado Ácido fosfórico 

(H3PO4) 85% PA a Hidróxido de cálcio (Ca(OH)2) 95% PA. O 

produto obtido permaneceu por um período de ± 50 minutos, 

sob agitação à temperatura de 100°C, para atingir a 

viscosidade desejada. Após a obtenção da pasta viscosa do 
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fosfato de cálcio, esta foi levada para a estufa FANEM modelo 

315 a 110°C/24 horas.  

Em seguida, o material seco, foi macerado no almofariz 

tipo ágata, passado em peneira de malha 200 mesh (74 µm) e 

tratada termicamente a uma temperatura de 1300 ºC em forno 

convencional marca EDG modelo 3000. 

Os materiais foram preparados e levados aos seguintes 

ensaios de caracterização: Difração de Raios-X (DRX), 

conduzidas a temperatura ambiente em um equipamento 

Shimadzu (XRD-6000) a 40 kV e 30 mA, radiação CuKα = 

1,54 Å, no intervalo de varredura de 2θ, entre 5 a 70 graus, a 

uma taxa de 2º/min; Fluorescência de Raios-X (EDX) 

determinados em um equipamento, modelo EDX-720; e 

Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV) realizada em um 

modelo da marca Philips,  XL-30 – ESEM. 

A análise do aspecto radiográfico foi feita em cavidades de 

amostras de elementos dentários in vitro, por meio de 

tomadas radiográficas periapicais utilizando um aparelho de 

raios X modelo Spectrum-70X Eletronic da marca DABI 

ATLANT, com angulação de 0°. 

      Para analisar a consistência foi colocado 

aproximadamente 0,28 g do MTA para 2 gotas (0,0932 g) de 

água destilada em uma placa de vidro, em seguida fez-se a 

manipulação de acordo como recomendado pelo fabricante. 

Para a hidroxiapatita, esta foi manipulada com 0,28 g de HAp 

para 2 gotas de água destilada até obter uma consistência 

adequada. Após a manipulação, foi feita a análise da formação 

de um fio entre a massa manipulada e a espátula, no 

momento da obtenção do cone. Quanto maior for a altura do 

cone formado, melhor será a sua trabalhabilidade. 
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     O tempo de endurecimento foi determinado pelo tempo 

decorrido entre o início da mistura e o momento no qual as 

marcas da agulha de Gillmore deixaram de ser visíveis na 

superfície dos cimentos testados. 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

 Na Figura 1 estão ilustrados os difratogramas de Raios – 

X dos cimentos MTA (C1) e HAp (C2). Mediante o espectro de 

difração do cimento C1 (MTA) observa-se a presença das 

fases silicato de cálcio [Ca3(SiO4)O] (ficha cristalográfica 73-

2077), a fase alfa do óxido de bismuto [α-Bi2O3] (ficha 

cristalográfica 76-1730) e  traços da fase do óxido de alumínio 

(ficha cristalográfica 1-1180). 

Figura1: Difratograma de Raios-X dos cimentos estudados. 

 

 Para o cimento C2, que corresponde a HAp sintetizada e 

calcinada a 1300ºC, observa-se apenas a  formação da fase 

única da hidroxiapatita [(Ca)10(PO4)6(OH)2] identificada de 

acordo com a ficha cristalográfica 72-1243 do banco de dados 

do JCPDS. Estes resultados encontrados para o cimento C2 
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estão em concordância com os resultados observados por 

Saeri et. al. (2003) quando estudaram a obtenção de 

hidroxiapatita pelo método da precipitação por via úmida. 

 A Tabela 1 apresenta a composição química em 

percentual em peso dos óxidos presentes nos cimentos 

estudados MTA (C1) e HAp (C2). 

 

Tabela 1: Análise química por fluorescência de raios X dos cimentos 

estudados. 

Óxidos C1 C2 

CaO 64,94 % 53,35 % 

SiO2 15,85 % 4,03 % 

Bi2O3 15,64 % --- 

Al2O3 3,00 % --- 

P2O5 --- 41,14 % 

Fe2O3 0,03 % 0,04 % 
                            Fonte: Própria. 

  

 Para o cimento C1 observou-se que o mesmo é composto 

principalmente por três óxidos, o CaO (≈ 65%), o SiO2 (≈ 

15,8%) e o Bi2O3 (≈ 15,6), apresentando ainda um pequeno 

percentual de Al2O3 (≈ 3%) e traços de Fe2O3 (≈ 0,03%).  

 Para o cimento C2 (HAp) observou-se a presença de dois 

óxidos principais, o CaO (≈ 53,35%) e o P2O5 (≈ 41,14%), 

apresentando ainda um pequeno percentual de SiO2 (≈ 

4,03%) e traços Fe2O3 (≈ 0,04%).   

As Figuras 2 e 3 ilustram resultados obtidos por 

microscopia eletrônica de varredura para cimentos C1 e C2. 
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Figura 2: Microscopia eletrônica de varredura do cimento C1: (a) aumento 

de 10000X e (b) aumento de 20000X. 

 

 Por meio das micrografias apresentadas na Figura 3a, 

verifica-se que a morfologia do cimento C1 (MTA) é 

constituída por aglomerados com formato arredondado e uma 

distribuição de tamanho estreita, com tamanho inferior a 2 µm. 

Mediante a Figura 3b, observa-se que estes aglomerados são 

aparentemente formados por partículas pequenas, sem 

porosidade interpartícula e totalmente ligados (pré-

sinterizados). Esta morfologia também foi observada por 

Oliveira et al. (2007) para o MTA comercial da Angelus, 

quando realizaram um estudo comparativo entre o MTA da 

Pro-Root e da Angelus e o cimento de Portland. 

 A morfologia do cimento C2, é constituída por 

aglomerados de tamanho menores que 5 µm, com uma 

distribuição estreita do tamanho e de formato de blocos 

irregulares. Verificou-se que as partículas são 

aproximadamente esféricas, de tamanho inferior a 500 nn e se 

encontram pré-sinterizadas (com formação de pescoço entre 

as partículas), e que encontram-se fortemente ligadas. 

Morfologia semelhante à observada neste trabalho, 

hidroxiapatita em forma de aglomerados, foi observada por 
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Rigo et al (2007) para a HAp, quando um estudo sobre a 

síntese e caracterização de hidroxiapatita obtida pelo método 

da precipitação. 

Figura 31: Microscopia eletrônica de varredura do cimento C2: (a) 

aumento de 10000X e (b) aumento de 20000X. 

  

 Comparando-se o aspecto radiográfico do cimento C2, em 

relação ao do cimento C1, verificou-se que o cimento C2 

apresentou uma radiopacidade menor que a do cimento C1, 

uma vez que o mesmo apresenta em sua composição o óxido 

de bismuto, o qual é conhecido como elemento radiopaco, e é 

o responsável por proporcionar a radiopacidade do MTA. 

  Observou-se o cimento C2 isolado e o mesmo presente 

no preenchimento de um preparo cavitário. O cimento C2 

quando fora do elemento dentário apresenta um menor índice 

de radiopacidade do que quando presente no preparo 

cavitário. Isto foi visualizado por meio da falta da distinção 

entre os contornos do cimento C2 e do elemento dentário. 

 Resultados semelhantes ao desta tese para a 

radiopacidade do MTA foram observados por Asgary e Ehsani 

(2012) quando relataram um estudo de caso sobre o 

selamento apical de um dente incisivo utilizando o MTA. 
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 A determinação do tempo de endurecimento de materiais 

odontológicos consiste em determinar-se o tempo decorrido 

entre o início da mistura (cimento + água destilada) e o 

momento no qual as marcas da agulha de Gillmore deixaram 

de ser visíveis na superfície dos cimentos testados (Fig. 4 e 

Tabela 2).  
    

 

 
 

 

 

 

 
 

Figura 4: Determinação do tempo de endurecimento dos cimentos: (a) 

anéis preenchidos com os materiais C1 e C2, (b) detalhe do momento da 

perfuração com a agulha de Gilmore. 

 

Tabela 2: Tempo de endurecimento dos cimentos estudados. 

 

Cimento Tempo de endurecimento (min) 

C1 20 

C2 10 

   Fonte: Própria. 

 

 Analisando os resultados, observa-se que dentre os 

cimentos estudados o material que apresentou um maior 

tempo de endurecimento foi o cimento C1 (20 minutos), tempo 

este de acordo com o indicado pelo fabricante e também 

observado por Silva Neto e Moraes (2003) quando estudaram 

a capacidade seladora proporcionada por alguns materiais 
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quando utilizados em perfurações na região de furca de 

molares humanos extraídos. 

 Para o cimento C2 e o cimento C5 foram observados o 

menor tempo de endurecimento (10 minutos), devido 

provavelmente, à característica higroscópica apresentada pela 

HAp (C1) e, no caso do cimento C5, apresentar maior 

percentual em massa de HAp do que os outros cimentos.  

 Comparando os três novos cimentos C3, C4 e C5, 

observa-se que a incorporação da HAp ao MTA ocasionou um 

decréssimo no tempo de endurecimento. No entanto, ressalta-

se que como os três novos cimentos apresentaram, após o 

endurenciento, um aspecto de uma massa homogênea com 

trabalhabilidade semelhante ao do MTA; assim, estes 

cimentos mostram-se viáveis para serem utilizados como um 

cimento endodôntico e ainda com a vantagem que 

endurecerem mais rapidamente do que o MTA, favorecendo 

assim um menor tempo de manipulação durante o 

procedimento clínico. 

 A Figura 5 exibe a fotografia dos cimentos durante o 

ensaio para a determinação da consistência. A Tabela 3 

apresenta sucintamente os resultados obtidos no referido 

ensaio. 

 Analisando os resultados contidos na Tabela 3 

observamos que os cimentos C1 e C2 apresentaram 

resultados bastante diferentes. Após a manipulação, verifica-

se que este apresentou uma consistência de uma massa 

homogênea de cor creme, opaco e de aspecto brilhoso, e com 

uma trabalhabilidade semelhante a uma massa de vidraceiro, 

assim como a consistência observada por Berti (2013).  A 

altura do cone obtido foi de 9,05. 
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 Após a manipulação, verificou-se que o C2 apresentou 

uma consistência de uma massa heterogênea (que não 

mistura facilmente), de cor branca (com tonalidade próxima ao 

cinza), opaca e pouco brilhosa. A altura do cone obtida foi de 

7,75 mm. Vale salientar que o C2 tomou presa, passados 

apenas 10 minutos do instante da manipulação, no entanto, a 

mesma não apresentou a plasticidade observada no C1, o que 

não possibilitou mais a sua manipulação uma vez que a 

mesma se fragmentou. 

 Desta forma comparando a consistência obtida para os 

cimentos, verifica-se que o C1 foi o que permitiu uma maior 

trabalhabilidade (indicado pela altura do cone), e o C2 não 

apresentou trabalhabilidade satisfatória, sugerindo assim que, 

o cimento C2 necessita de maiores estudos para melhorar sua 

consistência para sua aplicabilidade na endodontia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 5: Análise da consistência dos cimentos por medição da altura do 

cone formado 
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Tabela 3: Resultados obtidos para a consistência dos cimentos. 

 

Material 

manipulação na água 

destilada 
Consistência 

Trabalha 

bilidade 

Altura 

do 

cone 

(mm) Antes  Após 

C1 

Cor 

creme, 

opaco, 

pouco 

brilho 

Cor 

creme, 

opaco, 

brilhoso 

Homogênea 

 

Semelhante 

à da 

“massa de 

vidraceiro”* 

9,05 

C2 

Cor 

branca 

opaco, 

sem 

brilho 

Cor 

branca, 

opaco, 

pouco 

brilho 

Heterogênea Quebradiça 7,75 

 

4. CONCLUSÕES  

Com base nos resultados obtidos, pode-se concluir que os 

materiais possuem propriedades semelhantes entre si, o que 

possibilita a indicação da HAp como alternativa ao MTA, 

especialmente para tratamentos odontológicos na Saúde 

Pública. Porém, é necessário que propriedades como 

consistência e radiopacidade sejam aperfeiçoadas a fim de 

que este material possa ser utilizado em tratamentos 

endodônticos. 
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RESUMO: Os cimentos resinosos são utilizados na 
cimentação das restaurações estéticas. Para que estas 
restaurações tenham uma maior longevidade possível, o 
agente cimentante deveria ser resistente à penetração de 
micro-organismos do biofilme dental, impedindo assim a 
infiltração de bactérias na interface dente/cimento/restauração.  
O presente estudo teve como objetivo analisar a ação 
antibacteriana de cimentos resinosos duais sobre micro-
organismos do biofilme dental. Foram selecionados três 
cimentos resinosos (Panavia® F2.0, Fill Magic Dual Cement® e 
Enforce®) sobre as linhagens bacterianas Streptococcus 
mutans, Streptococcus sanguis, Streptococcus sobrinus e 
Lactobacillus casei. O teste de difusão em ágar, através das 
técnicas do poço e da superfície, foi utilizado com os cimentos 
no estado fresco e fotopolimerizado. Após 24h de incubação, 
foram realizadas as leituras dos halos de inibição. O cimento 
Panavia® F2.0 produziu halos de inibição sobre todas as 
linhagens bacterianas, independente do estado ou da técnica 
empregada. O Fill Magic Dual Cement®, no estado fresco, 
apresentou ação antibacteriana sobre todas as linhagens 
bacterianas e, no estado fotopolimerizado, sobre as linhagens 
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S. sanguis e L. casei. Já o cimento Enforce® não produziu 
halos sobre as linhagens bacterianas. Assim, o Panavia® F2.0 
foi o cimento resinoso que apresentou maior ação 
antibacteriana sobre os micro-organismos estudados. 
Palavras-chave: Cimentos dentários. Biofilme. Streptococcus. 
Lactobacillus.  
 

1 INTRODUÇÃO 

 

Com a evolução dos sistemas adesivos surgiram os 

cimentos adesivos resinosos, que além de apresentarem 

propriedades superiores aos cimentos tradicionalmente 

usados (cimentos de fosfato de zinco e ionômero de vidro), 

permitem a obtenção de uma união química entre a superfície 

dentária e o material restaurador.  

Devido à sua capacidade de aderir-se a múltiplos 

substratos, sua alta resistência, insolubilidade em meio oral e 

potencial para adaptarem-se às diferentes cores do substrato 

dentário, os cimentos resinosos são os materiais preferidos 

para restaurações estéticas livres de metal (BOTTINO, 2001).  

A cimentação da restauração indireta é considerada 

uma das fases mais importantes, o que tem motivado 

pesquisadores a buscarem materiais estéticos, 

biocompatíveis, com propriedades mecânicas favoráveis e 

resistentes às agressões da cavidade bucal.   

Um agente ideal da cimentação deveria ser resistente à 

penetração de micro-organismos, uma vez que a infiltração de 

bactérias na interface dente/cimento/restauração está 

diretamente relacionada com as cáries secundárias, com as 

diversas respostas pulpares e, consequentemente, com a 

redução da longevidade da restauração (KIDD; BEIGHTON, 

1996; FORSS, 1993; TOBIAS, 1988).  



Cimentos Resinosos: Análise da Atividade Antibacteriana sobre Micro-Organismos do Biofilme Dental 

254 
 

O cimento resinoso é geralmente o selecionado para a 

cimentação das restaurações estéticas (próteses fixas, inlay, 

onlay, facetas), pois apresenta propriedades importantes como 

resistência a abrasão, adesão a diferentes substratos, alta 

resistência, melhor retenção, adaptação marginal, 

insolubilidade em meio oral, o que diminui as chances de 

cáries secundárias, além da variabilidade de cores (BANDINI 

et al, 2008; OYAGUE et al, 2009; KITAYAMA et al, 2010). 

Até que um sistema restaurador possa eliminar 

integralmente a microinfiltração, a capacidade de um material 

cimentante atuar como agente antimicrobiano é uma 

consideração importante (PEREIRA; AFONSO; CHAVASCO, 

1998).  

A recidiva de cárie e inflamação pulpar são algumas 

das causas de substituições das restaurações, sejam elas 

diretas ou indiretas. Tais problemas são atribuídos à presença 

de bactérias nas paredes cavitárias após o preparo e/ou 

devido à microinfiltração na interface dente/restauração 

(AFONSO; PIZZOLITTO, 2000). 

O presente estudo teve como finalidade analisar a ação 

antibacteriana de cimentos resinosos sobre micro-organismos 

do biofilme dental, uma vez que a capacidade de eliminar 

micro-organismos do biofilme dental ou inibir seu crescimento 

assume um valor fundamental na utilização dos cimentos 

resinosos na cimentação das restaurações indiretas.  

 

2 MATERIAIS E MÉTODO 

 

Para o estudo foram selecionados três cimentos 

adesivos resinosos de dupla polimerização (dual cure), 

apresentados na tabela 1. 
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Tabela 1: Cimentos adesivos resinosos utilizados no estudo, conforme o 

nome comercial, a composição e o fabricante. 

Nome 

Comercial 
Fabricante Lote 

Panavia® 

F2.0 

Kuraray Medical Inc., 

Okayama, Japão 

Pasta A: 00244F 

Pasta B: 00023D 

Fill Magic 

Dual 

Cement® 

Vigodent, Bonsucesso, 

Brasil 

Pasta Base: 002/07 

Pasta Catalisadora: 128/07 

Enforce® 
Dentisply, Petrópolis, 

Brasil 

Pasta Base: 646173 

Pasta Catalisadora: 639429 

 

A atividade antibacteriana foi determinada pelo método 

de difusão em ágar em meio sólido (BAUER, 1966). Para 

tanto, utilizou-se o meio de cultura Ágar Mueller Hinton (MH) 

(Difco Laboratories Inc., Detroit, Michigan, EUA), que é 

empregado para testes de suscetibilidade antimicrobiana.  

As linhagens bacterianas Streptococcus mutans (ATCC 

25175), Streptococcus sanguis (ATCC 10557), Streptococcus 

sobrinus (ATCC 27609) e Lactobacillus casei (ATCC 7469) 

foram cultivadas em caldo nutritivo Brain Heart Infusion (BHI) 

(Difco Laboratories Inc., Detroit, Michigan, EUA) e incubadas a 

37ºC por 18-20 horas em microaerofilia, através do método da 

chama da vela.  

Os cimentos foram analisados tanto no estado fresco 

(após a sua manipulação) e fotopolimerizado (após a presa) 

sobre as linhagens bacterianas utilizando as técnicas do poço 

e da superfície. O ensaio foi realizado em duplicata a cada 

linhagem bacteriana estudada. 

O método utilizado para a confecção dos corpos-de-

prova dos cimentos foi semelhante ao método empregado por 

Aun et al (2005). Foram confeccionados 48 corpos-de-prova, 

com 2 mm de altura e 6 mm de diâmetro para a análise dos 
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cimentos no estado fotopolimerizado. Para isso foram 

utilizados 48 tubetes de vidro de anestésico infiltrativo local, 

como molde para a inserção dos cimentos.  

Os tubetes foram esvaziados, limpos e esterilizados em 

autoclave. Em seguida, removeu-se o lacre metálico do tubete 

e o êmbolo foi empurrado para a outra extremidade do 

mesmo, deixando-se apenas 2 mm de altura para posterior 

inserção do cimento. Cada cimento foi manipulado de acordo 

com as instruções dos respectivos fabricantes e inserido na 

extremidade do tubete e fotopolimerizado (Figura 1). Para a 

obtenção dos corpos-de-prova, o êmbolo foi empurrado e o 

corpo-de-prova foi expelido do interior do tubete (Figuras 2 e 

3).  

 

 

             

 

 

 

 

 

Figura 1: Inserção de cimento manipulado na extremidade do tubete. 

 
Figura 2: Corpo-de-prova na extremidade do tubete. 
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Figura 3: Corpo-de-prova confeccionado 

Na técnica do poço foram realizadas perfurações de 6 

mm de diâmetro no meio de cultura, respeitando a distância de 

2 cm entre os poços, garantindo assim a não interferência 

entre os halos produzidos no meio de cultura. Em seguida, os 

cimentos foram depositados no estado fresco (Figura 4) e no 

estado fotopolimerizado (corpo-de-prova) no interior dos 

poços. Em relação à técnica da superfície, cada cimento foi 

depositado sobre a superfície do meio de cultura no estado 

fresco (Figura 5) e no estado fotopolimerizado.  

 
Figura 4: Cimento, no estado fresco, depositado no interior do 

poço. 
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Figura 5: Cimento, no estado fresco, depositado na superfície do 

meio de cultura 

 

Após o período de 24h de incubação, foi realizada a 

leitura dos halos de inibição por meio de régua milimetrada. 

Dessa forma, foi considerado como halo de inibição quando o 

mesmo apresentava diâmetro igual ou superior a 12 mm 

(Figura 6) e, quando o halo apresentava diâmetro menor que 

12 mm, foi considerado ausência de halo de inibição. 

 

 
Figura 6: Halo de inibição formado pelo cimento Fill Magic Dual 

Cement® sobre S. sobrinus 

 

Os dados obtidos foram transferidos para o programa 

estatístico Statistical Package for the Social Sciences (SPSS) 

– versão 13.0 (IBM Company, Chicago, Illinois, EUA). A 

avaliação sobre normalidade amostral foi conduzida pelo teste 

Kolmogorov-Smirnov e Teste de Levene para verificar a 
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igualdade de variâncias para comparação de duas amostras 

independentes. O Teste-t de Student foi adotado para duas 

amostras emparelhadas e, para a confirmação dos resultados, 

o teste de associação de Qui-quadrado, adotando um nível de 

significância de 5%.  

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Esta pesquisa foi fundamentada em estudos que 

abordaram a ação antimicrobiana de cimentos odontológicos, 

porém há poucos estudos sobre a atividade antibacteriana de 

cimentos resinosos utilizados em restaurações protéticas. Tal 

fato torna o presente estudo de relevância para a comunidade 

científica, uma vez que, segundo Ozkurt; Kazazoğlu (2010), a 

infiltração de bactérias na interface dente/restauração e, 

consequentemente, o surgimento da cárie secundária é um 

dos principais fatores de insucesso nas restaurações 

protéticas. 

Dos cimentos avaliados, o Panavia® F2.0 foi o que 

apresentou maior ação antibacteriana sobre os micro-

organismos do biofilme dental, independente do estado ou da 

técnica empregada no estudo, seguido do Fill Magic Dual 

Cement®, conforme tabela 2. O cimento Enforce® não 

apresentou ação antibacteriana sobre nenhuma das linhagens 

bacterianas estudadas, sendo este resultado semelhante ao 

obtido por Pereira; Afonso; Chavasco, (1998), que avaliaram a 

atividade antibacteriana de agentes cimentantes sobre S. 

mutans, S.pyogenes, S.aureus, E.faecalis e E.coli,.  

As diferenças observadas na ação antibacteriana de 

materiais verificada em testes de difusão em ágar podem estar 

ligadas a diversos fatores, como por exemplo: os elementos 

da composição química dos materiais; o acréscimo intencional 
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de substâncias antimicrobianas; o pH dos diversos materiais; a 

difusibilidade dos íons ou pequenas moléculas; a grande 

quantidade de flúor liberado e partículas de prata (AFONSO; 

PIZZOLITO, 2000; DAMASCENO; MOREIRA; ABAD, 2008; 

RODRIGUES ET AL, 2012).  

 
Tabela 2: Média (mm) dos halos de inibição sobre as linhagens 

bacterianas de acordo com o cimento, o estado e a técnica utilizada. 

Cimento Técnica 
Estad

o 

  

 Linhagens bacterianas 

S. 

mutans 

S. 

sobrinu

s 

S. 

sangui

s 

L.cas

ei 

Fill 

Magic 

Dual 

Cement® 

 

Superfíci

e 

Fresc

o 16 18 17,5 14 

Foto 0 0 0 0 

Poços 

Fresc

o 13 14,5 15 15 

Foto 0 0 12 12 

Enforce® 

 

Superfíci

e 

Fresc

o 0 0 0 0 

Foto 0 0 0 0 

Poços 

Fresc

o 0 0 0 0 

Foto 0 0 0 0 

Panavia
® F2.0  

Superfíci

e 

Fresc

o 19 16,5 18,5 21 

Foto 14,5 12 14,5 12 

Poços 

Fresc

o 17,5 18,5 19,5 19 

Foto 17,5 17 21,5 0 

 

Quanto à influência da técnica na produção de halos de 

inibição, as técnicas de poços e de superfície apresentaram 

eficiências equivalentes (p-valor > 0,05), conforme tabela 3.  
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Tabela 3: Teste de associação Qui-quadrado entre as técnicas 

empregadas no estudo. 

Linhagens 

Bacterianas 

Técnicas Teste Exato de Fisher 

Superfície Poços 

Qui-

quadrado Significância 

n % n % g.l = 1 p-valor 

S. mutans 2 40 3 60 0,533 0,500* 

S. sobrinus 3 50 3 50 0,000 0,786* 

S. sanguis 3 42,9 4 57,1 1,143 0,500* 

L. casei 3 50 3 50 0,000 0,786* 

   *diferença estatisticamente não significativa 

Em relação à influência do estado dos cimentos na produção 

dos halos de inibição, os cimentos no estado fresco apresentaram 

maiores médias de halos de inibição sobre as linhagens 

bacterianas, independente da técnica empregada (Tabela 4). Esses 

achados concordam com os obtidos por Tobias; Browne; Wilson 

(1985), que observaram que os cimentos resinosos, após a presa, 

tinham a sua atividade antimicrobiana diminuída ou perdida.  

 

Tabela 4: Medidas (mm) dos halos de inibição produzidos pelos cimentos 

de acordo com o estado e a técnica empregada. 

Linhagens 

Bacterianas 

(duplicata) 

Panavia™ F2.0 Fill Magic Dual Cement® 

Superfície Poços Superfície Poços 

Fresco Foto. Fresco Foto. Fresco Foto. Fresco Foto. 

S. mutans 
18 16 17 18 17 0 14 0 

S. mutans 
20 13 18 17 15 0 12 0 

S. sobrinus 
16 12 18 20 17 0 15 0 

S. sobrinus 
17 12 19 14 19 0 14 0 

S. sanguis 
17 15 19 22 15 0 15 12 
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S. sanguis 
20 14 20 21 20 0 15 12 

L. casei 
20 12 18 0 13 0 15 12 

L. casei 
22 12 20 0 15 0 15 12 

Média 18,75 13,25 18,63 14,00 16,38 0,00 14,38 6,00 

 

A linhagem bacteriana mais sensível aos cimentos 

analisados foi o Streptococcus sanguis, o que difere dos 

resultados encontrados por Afonso; Adabo; Pizzolito (1995), 

que verificaram que as linhagens bacterianas S.mutans e 

S.sanguis apresentaram sensibilidade análogas aos cimentos 

de ionômero de vidro. No entanto, em outro estudo (SANDER; 

JANSER; SANTOS, 2002) constatou-se que as linhagens 

bacterianas S.mutans e S.sanguis foram totalmente 

resistentes aos cimentos de ionômero de vidro restauradores.  

  Diante do exposto, considera-se de suma importância o 

estudo da atividade antibacteriana de cimentos resinosos para 

a obtenção de uma maior longevidade das restaurações 

protéticas. Sugere-se ainda que a atividade antibacteriana seja 

um dos critérios de escolha, pelo Cirurgião-Dentista, do agente 

cimentante a ser utilizado na reabilitação oral do paciente. 

 

4 CONCLUSÕES 

 

Considerando-se a metodologia empregada e os 

resultados obtidos neste estudo, pôde-se concluir que o 

cimento Panavia® F2.0 foi o que apresentou maior atividade 

antibacteriana, seguido do Fill Magic Dual Cement® e o 

cimento Enforce® não apresentou nenhuma atividade 

antibacteriana sobre os microorganismos do biofilme dental. 
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RESUMO: O cenário da atenção à saúde ainda se baseia em 
práticas reguladas por um conhecimento unidirecional e 
reducionista. Surge então a discussão da ampliação do 
trabalho multiprofissional pautado no cuidado integral e 
multidisciplinar à saúde. Diante disso, objetivou-se avaliar o 
conhecimento de profissionais intensivistas de João 
Pessoa/PB quanto à importância do cirurgião-dentista nas 
equipes das UTIs e aspectos relacionados à sua atuação nas 
instituições. Realizou-se um estudo descritivo quantitativo 
através da aplicação de questionários em UTIs de dois 
Hospitais públicos este município. Os resultados demonstram 
que quando indagados sobre a importância deste profissional 
efetivamente nas equipes, 94,1% da amostra a consideraram 
necessária, apontando para reflexões da valorização da 
abordagem multidisciplinar ao paciente crítico, uma vez que 
os programas e ações de saúde bucal ainda não estão 
incorporados às rotinas de procedimentos. Portanto, não 
somente a integração do dentista às equipes, mas também o 
desenvolvimento de um protocolo odontológico é essencial 
para se buscar a manutenção da saúde bucal e tratamento de 
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doenças bucais que afetam a saúde geral dos pacientes, 
visando promoção da saúde e melhor qualidade de vida para 
estes.  
PALAVRAS-CHAVE: Unidade Hospitalar de Odontologia. 
Equipe Hospitalar de Odontologia. Equipe de Assistência ao 
Paciente. 
 

1  INTRODUÇÃO 

 

Em Unidades de Terapia Intensiva, tradicionalmente, a 

higiene bucal faz parte da higiene corporal como um todo e 

constitui-se como um importante cuidado, porém, observa-se 

que nem mesmo esta atribuição é priorizada cotidianamente 

(SILVEIRA et al., 2010). Buscando suprir a lacuna gerada 

pela falta de determinados profissionais nessas unidades de 

atenção, o trabalho em equipe multiprofissional alavanca a 

proposta da abordagem total das necessidades dos usuários 

e do cuidado integral à saúde, com ênfase na melhoria da 

qualidade de vida. 

Se a saúde é “direito de todos e ainda, “a saúde bucal 

é parte integrante e inseparável da saúde geral do indivíduo” 

(BRASIL, 1986), deve ser garantida a assistência 

odontológica à beira do leito (ANVISA, 2009), traduzindo-se 

num direito do cidadão, com o objetivo de propiciar um 

diagnóstico e tratamento precoce das doenças odontológicas 

(PASETTI et al., 2013). 

A atuação interdisciplinar em Unidades de Terapia 

Intensiva (UTIs) por meio da presença do cirurgião-dentista 

visa contribuir para a redução da prevalência de morbidade e 

mortalidade e à obtenção de uma melhor qualidade de vida, 

tendo em vista que pacientes internados apresentam maior 
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colonização da cavidade oral por patógenos oportunistas 

e risco aumentado para o desenvolvimento de alterações 

bucais. Assim, esse profissional busca alternativas para 

solucionar as dificuldades inerentes à manutenção da saúde 

bucal e ao tratamento das doenças bucais que afetam a 

saúde geral dos pacientes hospitalizados (ARAÚJO; 

VINAGRE; SAMPAIO, 2009). 

A pneumonia relacionada ao ambiente hospitalar, 

conhecida como pneumonia nosocomial, corresponde em 

torno de 15% das infecções hospitalares e por volta de 25% 

de todas as infecções adquiridas em UTIs, sendo associada à 

ventilação mecânica na maioria dos casos (ANVISA, 2009; 

SILVA, 2009), sendo sua principal causa relacionada à 

aspiração de conteúdo contaminado da cavidade oral. Este 

tipo de pneumonia, além de levar a alta mortalidade (cerca de 

33%) nos indivíduos acometidos (ANVISA, 2009; BARBOSA 

et al., 2010), gera dificuldades na melhora do quadro clínico 

do paciente, prolongando da sua estada na UTI, gerando 

diminuição no número de leitos disponíveis e ocasionando 

maiores custos para a instituição (ANVISA, 2009), podendo, 

por esta razão, ser considerado um problema de saúde 

pública (BENATTI; MONTENEGRO, 2008). 

Este trabalho avaliou o nível de conhecimento das 

equipes intensivistas de dois Hospitais públicos de João 

Pessoa/PB referente à importância do cirurgião-dentista nas 

equipes multiprofissionais das UTIs, e aspectos relacionados 

à sua atuação nas instituições. 

 

2 MATERIAIS E MÉTODOS 
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Realizou-se um estudo descritivo, de natureza 

quantitativa em UTIs de dois Hospitais públicos do município 

de João Pessoa/PB: o Complexo Hospitalar de Mangabeira 

Governador Tarcísio Burity (CHMGTB) e o Hospital 

Universitário Lauro Wanderley (HULW). Essa escolha deu-se 

tendo em vista os locais de atuação da Residência Integrada 

Multiprofissional em Saúde Hospitalar do HULW. Não foi 

possível a obtenção de grupo controle uma vez que, no 

município de João Pessoa, todos os Hospitais da rede pública 

já contam com a presença do cirurgião-dentista como membro 

permanente das equipes multiprofissionais das Unidades de 

Terapia Intensiva de adultos. 

A população de interesse constituiu-se por profissionais 

intensivistas lotados nos Hospitais participantes da pesquisa. 

Deste universo, a amostra foi composta por 51 profissionais e 

obtida por conveniência. 

Como instrumento, foi utilizado um questionário 

estruturado compreendendo perguntas delimitadas ao 

essencialmente necessário para enquadramento no perfil e 

plano amostral e questões relativas ao objeto de pesquisa a 

fim de avaliar os cuidados de saúde bucal, bem como o 

conhecimento acerca da rotina, métodos dispensados, 

implicação na saúde geral dos indivíduos e importância da 

atuação do cirurgião-dentista nas UTIs. 

O questionário foi formulado com questões de múltipla 

escolha, procurando-se fazer menção aos assuntos mais 

significativos. 

A primeira parte do questionário, representada pelos 

dados dos profissionais, teve como objetivo avaliar o perfil da 
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amostra entrevistada quanto à categoria profissional e tempo 

de atuação em Unidades de Terapia Intensiva. 

As demais questões de fizeram referência à 

participação de cirurgiões-dentistas em equipe multidisciplinar 

e ao nível de conhecimento em relação à avaliação da 

cavidade bucal e o nível de conhecimento das inter-relações 

entre uma higiene oral deficiente e patologias sistêmicas 

Para o desenvolvimento da pesquisa obedeceram-se 

os aspectos éticos e legais da pesquisa envolvendo seres 

humanos, preconizados pela Resolução Nº 466/12 do 

Conselho Nacional de Saúde (BRASIL, 2012), após a 

obtenção do parecer favorável do Comitê de Ética em 

Pesquisa do Hospital Universitário Lauro Wanderley. 

Para a coleta de dados, cada participante da pesquisa 

recebeu o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, 

autorizando sua participação voluntária. Depois de 

preenchidos, os questionários foram guardados sem 

identificação do profissional que o respondeu.  

Os dados coletados foram digitados e analisados por 

meio do software SPSS na versão 18.0, sendo feita uma 

análise exploratória descritiva, com o cálculo das frequências 

absolutas e relativas de cada variável, e ainda a utilização do 

teste do qui-quadrado para verificar as possíveis divergências 

entre as frequências observadas e esperadas para um certo 

evento e avaliar se as proporções observadas mostram ou 

não diferenças significativas. O teste t de Student foi aplicado 

para verificação de significância entre diferentes variáveis. 

considerados estatisticamente significantes quando ρ < 0,05. 

Os resultados foram analisados à luz da literatura pertinente. 
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3 RESULTADOS E DISCUSSÃO  

 

Complicações de ordem local e de ordem sistêmica 

podem surgir decorrentes da manutenção da saúde bucal em 

condições precárias de pacientes na UTI (ARAÚJO; 

VINAGRE; SAMPAIO, 2009). Além disso, são reconhecidas 

pela comunidade científica as manifestações bucais de 

diferentes condições sistêmicas, bem como a associação das 

doenças periodontais com o estado de saúde geral. 

Participaram desta pesquisa 51 profissionais, sendo 25 

(49%) do HULW e 26 (51%) do CHMGTB (Figura 1). Destes, 

a amostra foi composta por 7 médicos (13,7%), sendo 3 do 

HULW e 4 do CHMGTB; 8 fisioterapeutas (15,7%), sendo 4 

de cada hospital; 12 enfermeiros (23,5%), sendo 6 de cada 

hospital, e 24 técnicos em enfermagem (47,1%), sendo 12 de 

cada instituição.  

 
Figura1:Profissionais participantes do estudo 

 

O tempo médio de atuação em Unidades de Terapia 

Intensiva (em anos) foi de 9,44, com mediana de 8,55 anos. 

Os profissionais que apresentaram maior tempo de serviço 
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em UTIs foram os médicos, com média de 16,75 anos, 

seguido dos fisioterapeutas 10,5 e técnicos em enfermagem 

7,6. Os enfermeiros apresentaram o menor tempo médio de 

atuação nessas unidades 6,6 (Figura 2). 

Figura 2: Tempo médio de atuação dos profissionais participantes da 

pesquisa 

 

Quando indagados sobre a importância do cirurgião 

dentista efetivamente nas equipes, 94,1% (48) da amostra a 

consideraram necessária, sendo este dado estatisticamente 

relevante (Figura 3).  

Várias pesquisas apresentam resultados semelhantes 

a este estudo, demostrando que os demais profissionais 

concordam que deveria haver sua integração junto à equipe 

hospitalar (ARAÚJO et al., 2009; ARAÚJO; VINAGRE; 

SAMPAIO, 2009; BELLO; CASOTTI; SOUZA, 2010) 

realizando capacitação para equipe de enfermagem e 

atuando nos casos onde houvesse envolvimento 

odontológico. Compreende-se também que a formação de 
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uma equipe multiprofissional viabilizaria a troca de 

conhecimento entre os diversos profissionais envolvidos na 

assistência ao paciente e diminuiria a sobrecarga de serviços 

para a equipe de enfermagem, trazendo um significativo 

ganho na atenção ao usuário (BELLO; CASOTTI; SOUZA, 

2010). 

Desde a década de 1980, quando os princípios da 

organização, eficácia, otimização e eficiência marcaram o 

funcionamento dos sistemas de saúde, a noção de 

humanização da atenção à saúde fincou suas raízes. Com o 

advento do SUS, somaram-se a isso as ideias de qualidade, 

equidade, satisfação e autonomia do usuário. Nesse contexto, 

a importância do trabalho em equipe multiprofissional ganha 

destaque como uma das condições essenciais para a eficácia 

da prática humanizada, uma vez que a exacerbada 

especialização e tecnificação dos atos realizados por 

profissionais de saúde resultaram em progressivo 

afastamento destes, diminuindo, dessa forma, o vínculo nas 

relações com os usuários, tornando-as mais distantes, e 

impessoais. Assim, na composição da equipe, todos os 

elementos deverão estar envolvidos nos cuidados aos 

pacientes e empenhados sempre em prover melhor atenção a 

estes (LEITE; VILA, 2005). 

Visando corrigir a grande limitação que temos no 

cuidado aos pacientes críticos, a atuação da equipe 

multiprofissional trará ao paciente uma gama muito maior de 

informações com enfoques diferentes, cujo benefício será 

também estendido a toda a equipe de saúde que será muito 

enriquecida pela troca de informações, reforços mútuos e 

estímulos trazidos pelo sucesso alcançado. 
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A integração de cirurgiões dentistas às equipe de 

assistência ao paciente é essencial para que se possa buscar 

uma solução para as dificuldades inerentes ao diagnóstico de 

alterações bucais no momento da internação, ao tratamento 

de doenças bucais que afetam a saúde geral dos pacientes 

internados nessas unidades e à manutenção da saúde bucal, 

uma vez que cada profissional atua na sua área com o intuito 

de melhorar o quadro de saúde do paciente, visando à 

promoção da saúde e obtenção de melhor qualidade de vida 

para estes (ARAÚJO; VINAGRE; SAMPAIO, 2009). 

Quanto à avaliação da cavidade bucal quando da 

admissão do paciente nas UTIs, dados de ambos os hospitais 

mostraram que 23,5% dos profissionais interrogados 

responderam que ela ocorre; 43,1% afirmaram que a mesma 

não ocorre; 25,5% relataram que a avaliação é realizada às 

vezes, e 7,8% não souberam informar (Figura 3). 

Nos hospitais pesquisados, a avaliação da cavidade 

bucal quando da admissão do paciente não está instaurada 

dentro de um protocolo, sendo realizada pelo cirurgião-

dentista no momento de sua primeira visita ao paciente 

internado ou ainda por outros profissionais quando julgam 

necessária. Assim considerou-se como correta para fins de 

análise dos dados, a resposta “ás vezes”. 

Questionados sobre a aplicação de um protocolo de 

higiene oral (HO) nas UTIs, apenas 39,2% (FIGURA 3) 

responderam que havia sua implementação.  

A maioria dos estudos realizados com as equipes 

intensivistas acerca da existência de um protocolo de controle 

de infecção oral em UTI mostram resultados insatisfatórios 

(ARAÚJO et al., 2009; ARAÚJO; VINAGRE; SAMPAIO, 2009; 
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BELLO; CASOTTI; SOUZA, 2010; CALDEIRA; COBUCCI, 

2011; GOMES et al., 2009; KAHN et al., 2010; SILVA et al., 

2012; SLAWSKI et al., 2012), mostrando que não existe 

qualquer protocolo para prevenção de infecções. 

Considerando que as medidas que compõem os 

cuidados em saúde bucal são extremamente simples, a 

implementação de uma linha de cuidado que se baseie no 

controle do biofilme bacteriano e na remoção de focos 

infecciosos tem sido fortemente recomendada (ANVISA, 

2009), pelo potencial preventivo que representa na instalação 

de alterações orgânicas ou do seu agravo. Mesmo 

desprovidos de qualquer orientação formal, alguns 

profissionais até estabelecem e mantêm rotinas de cuidado 

bucais aos seus pacientes. Dessa forma, o estabelecimento 

de uma política que garanta a adoção de protocolos de saúde 

bucal nos hospitais e a inserção do odontólogo na equipe 

estabelecendo comunicação e troca com os demais 

profissionais, torna-se primordial (BELLO; CASOTTI; SOUZA, 

2010). 

Contudo, observa-se que nos serviços de alta 

complexidade, seja em enfermarias ou UTIs, os cuidados, 

programas e ações de saúde bucal ainda não estão 

incorporados às rotinas de procedimentos (ARAÚJO; 

VINAGRE; SAMPAIO, 2009; BELLO; CASOTTI; SOUZA, 

2010), mesmo em hospitais que apresentam serviço de 

Odontologia. Esses dados revelam uma precariedade de 

políticas institucionais que promovam a instalação de rotinas 

de cuidado, além de alertar para uma carência na própria 

formação odontológica voltada para o cuidado hospitalar. Isso 

ocorre a despeito das conclusões de vários estudos que 
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revelam a associação entre os problemas de saúde bucal e 

possíveis alterações sistêmicas, revelando não só um 

desconhecimento como também um distanciamento das 

áreas odontológica e médica e a segmentação disciplinar na 

formação dos profissionais de saúde (BELLO; CASOTTI; 

SOUZA, 2010). 

Assim, é mister a realização de uma higienização bucal 

de forma criteriosa além do acompanhamento odontológico 

constante, a fim de se procurar opções capazes de tornar 

mínimos os efeitos da terapia medicamentosa e do estado 

sistêmico de saúde para a cavidade bucal desses pacientes 

mirando aperfeiçoar a qualidade da assistência prestada e 

promover melhor qualidade de vida, bem como a redução do 

risco de pneumonia (ROGÉRIO; KALLÁS; GOMES, 2009). 

 

Figura 3. Importância da presença do Cirurgião dentista na UTI/ Avaliação 

oral quando da internação e Aplicação de protocolo de higienização oral 

Dos que afirmaram que a avaliação é feita sempre ou 

às vezes, quando perguntados sobre quem realizaria tal 

avaliação, o cirurgião-dentista foi citado por 19 profissionais 

(76%), o enfermeiro por 13 (52%), o técnico em enfermagem 
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por 5 (20%), o médico por 4 (16%) e 1 profissional (4%) 

relatou que essa avaliação poderia ser realizada por qualquer 

membro da equipe multiprofissional intensivista (Figura 4). 

Vale salientar que a essa pergunta, mais de uma alternativa 

poderia ser citada. Dois médicos, 6 enfermeiros, 3 técnicos e 

1 fisioterapeuta afirmaram realizar avaliação bucal do 

paciente quando da sua admissão. 

Aos que responderam “às vezes”, foi questionado sob 

que condições era realizada essa avaliação. Foram 

mencionados: avaliação de foco infeccioso; proteção de via 

aérea; intubação de emergência e presença de sangue. Além 

disso, alguns profissionais relataram realização da avaliação 

apenas quando da presença do CD na UTI no momento da 

admissão. 

Kahn el al. (2010) em estudo com médicos 

cardiologistas e intensivistas encontraram resultados similares 

ao nosso estudo, cuja maioria da amostra afirmou ser a 

avaliação da cavidade bucal uma conduta condicional. Dentre 

as causas mais relevantes citadas como condição para a 

coleta de informações em relação à saúde bucal foram 

observados: pacientes com doenças orovalvares, casos ou 

suspeita de endocardite, necessidade de suporte ventilatório, 

presença de sangramento oral, alterações na cavidade bucal 

e queixa do paciente. Ainda quanto à finalidade da inspeção 

intraoral dentre aqueles que afirmaram realizá-la foram 

citados a procura por dentes cariados, presença de 

abscessos ou doenças gengivais, presença de próteses e 

evidências de ferimentos. 

O diagnóstico de patologias orais apresenta-se como 

fator de extrema relevância em Unidades de Terapia 
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Intensiva, visto que é comum em pacientes internados nessas 

unidades a higiene bucal deficiente, condição bucal que 

resulta em alta concentração de patógenos na saliva, com 

risco de ser aspirado para o pulmão em abundância. O 

biofilme bucal, pelas suas características próprias, também é 

capaz de abrigar patógenos pulmonares e promover seu 

crescimento. Ainda, os patógenos periodontais poderiam 

promover a colonização das vias aéreas superiores por 

patógenos pulmonares. Esta condição em pacientes críticos é 

passível de desencadear desde problemas focais como 

gengivites, periodontites, cáries, até comprometimento 

sistêmico como otites, faringites, sinusites e, xerostomia, 

levando a um risco aumentado de infecções que promovem a 

pneumonia nosocomial (PASETTI et al., 2013). 

 

 
Figura 4 - Quem realiza a avaliação da cavidade oral 

 

Um último questionamento foi feito a fim de investigar o 

conhecimento dos participantes da pesquisa em relação às 

patologias que poderiam relacionar-se a uma higiene bucal 

deficiente (Figura 5). 
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Figura 5- O conhecimento dos participantes da pesquisa em relação às 

patologias que poderiam relacionar-se a uma higiene bucal deficiente 

A pneumonia nosocomial foi citada por 56,86% da 

amostra, seguida pelas doenças cardiovasculares (49,02%), 

diabetes mellitus (9,8%), doenças gestacionais (5,88% e 

acidente vascular encefálico (3,92%); 11,8% não souberam 

responder ou não consideraram relação entre os fatores. 

Uma comprovação desse distanciamento da área 

odontológica da médica foi que apenas um profissional da 

amostra, médico, considerou a relação de uma higiene bucal 

deficiente com as citadas patologias, ou seja, houve apenas 

uma resposta totalmente correta para essa questão (Figura 

5).  

Corroborando a esta pesquisa, estudos realizados com 

as equipes intensivistas sobre a implicação da saúde bucal na 

saúde geral demonstram uma precariedade no conhecimento 

sobre esta importante relação (ARAÚJO et al., 2009; 

ARAÚJO; VINAGRE; SAMPAIO, 2009; BELLO; CASOTTI; 

SOUZA, 2010; CALDEIRA; COBUCCI, 2011; GOMES et al., 

56,86%
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49,02%

3,92% 5,88% 11,80%
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2009; KAHN et al., 2010; SILVA et al., 2012; SLAWSKI et al., 

2012; SOUZA; PEREIRA; SILVA, 2014). 

A principal fonte das pneumonias hospitalares tem sido 

descrita como a aspiração do conteúdo da orofaringe. Assim, 

compreende-se a necessidade de uma descontaminação 

eficiente da cavidade oral dos indivíduos em cuidado intensivo 

a fim de reduzir a colonização pulmonar por patógenos orais e 

consequentemente as taxas de incidência da citada doença 

(AMARAL; CORTÊS; PIRES, 2009; ANVISA, 2009). A 

realização de criteriosa higiene oral com clorexidina (0,12% 

ou 0,2%) tem sido aludida na redução das pneumonias 

nosocomiais (ANVISA, 2009; SNYDERS; KHONDOWE, 

2011). Por esta razão, é fortemente recomendada a aspiração 

da secreção subglótica rotineiramente e higiene oral com este 

antisséptico para a prevenção de pneumonias (ANVISA, 

2009). 

Ainda dentro deste contexto, a medicina periodontal 

surge como um ramo da periodontia que estuda as relações 

biológicas entre a doença periodontal como um processo 

inflamatório-imunológico de origem infecciosa que promove 

alterações vasculares e a produção de mediadores químicos 

que serão liberados para a corrente sanguínea, a partir dos 

tecidos periodontais (RORIZ; BOAVENTURA; DALBELLO, 

2014). As bactérias e os produtos das reações inflamatórias e 

imunológicas dos tecidos periodontais podem, além de 

contribuir para infecções respiratórias, também exercer 

influências em condições sistêmicas como o diabetes mellitus, 

doenças cardiovasculares e cerebrovasculares e riscos para 

parto prematuro e nascimento de bebês de baixo peso. 
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As evidências biológicas entre doença periodontal e 

doença cardiovascular, e entre doença periodontal e controle 

glicêmico em pacientes diabéticos se dão pela associação de 

fatores de risco comuns entre a doença periodontal e estas 

patologias sistêmicas, assim como pela liberação de bactérias 

e marcadores químicos vasculares que vão promover reações 

nos mecanismos patológicos destas doenças sistêmicas 

(LALLA, 2007). Para a relação entre doença periodontal e 

riscos para parto prematuro e nascimento de bebês de baixo 

peso enfatiza-se a participação de bactérias 

periodontopatogênicas, predominantemente anaeróbias gram-

negativas que estimulam, via resposta inflamatória-

imunológica, a produção de prostaglandinas e citocinas pró-

inflamatórias importantes na iniciação do processo de trabalho 

de parto (WILLIAMS et al., 2005). 

Estudos têm apontado para a existência de associação 

entre a periodontite e o risco de AVE. Os mecanismos 

fisiopatológicos envolvidos nesta possível relação não estão 

ainda perfeitamente elucidados, mas é evidenciada a ação 

direta dos microorganismos, a predisposição genética, o 

mimetismo molecular e a hiperlipidemia. Sugere-se que a 

exposição sistêmica a patógenos periodontais por longos 

períodos favoreça o acesso de bactérias e suas toxinas à 

corrente circulatória, contribuindo diretamente para o 

processo ateromatoso e trombótico; assim como alguns 

fatores sistêmicos poderiam alterar o processo inflamatório 

envolvido em ambas as doenças quando da presença do 

fenótipo monocítico hiperinflamatório (TEIXEIRA; PINHO, 

2011). 
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4 CONCLUSÕES 

 

Os dados encontrados abrem caminhos para reflexões 

acerca da valorização da abordagem multidisciplinar ao 

paciente crítico e maior necessidade de conhecimento sobre 

as inter-relações entre saúde bucal e sistêmica para toda a 

equipe de saúde. 

Salienta-se a necessidade dos cirurgiões-dentistas que 

já atuam em terapia intensiva buscarem alternativas para 

divulgar a importância do trabalho desta categoria entre os 

profissionais intensivistas, bem como a sua relevância frente 

ao quadro clínico dos pacientes internados, uma vez que é 

sabida a relação entre saúde bucal e saúde geral. 

O tratamento odontológico específico deve buscar a 

manutenção da higiene bucal e a saúde do sistema 

estomatognático do paciente durante sua internação, através 

do controle do biofilme, bem como da prevenção e tratamento 

da doença periodontal, estomatites e outros problemas 

bucais, visando sempre à promoção de uma melhor qualidade 

de vida ao paciente. 
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RESUMO: A integração entre a odontologia restauradora e a 
periodontia é dinâmica, além de ser um dos temas mais 
discutidos na área odontológica. O objetivo desse trabalho foi 
de apresentar e discutir um caso clínico em que foi indicada a 
cirurgia periodontal para aumento de coroa clínica, para 
melhorar o acesso à higiene oral e para recuperar o espaço 
biológico previamente ao procedimento restaurador. Paciente 
gênero masculino procurou a Clínica de Integração de 
Odontologia da UFPB, com queixa de dores nos dentes 
posteriores e sangramento gengival. O tratamento integrado 
foi realizado através uma cirurgia periodontal para 
recuperação do espaço biológico na face mesial e aumento 
de coroa clínica na face palatina para facilitar a higienização 
no referido dente. Após 45 dias da cirurgia periodontal, foi 
realizada a restauração com resina composta, que foi 
realizada após correto preparo cavitário, proteção do 
complexo dentinopulpar, condicionamento ácido e aplicação 
de sistema adesivo. As ações integradas da periodontia e da 
dentística proporcionaram sucesso ao caso clínico com a 
realização da restauração restabelecendo a saúde e a função 
do elemento dentário bem como os princípios biológicos do 
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periodonto, garantindo assim o sucesso de um tratamento 
integrado multidisciplinar na Odontologia.  
Palavras-chave: Especialidades odontológicas. Cirurgia 
Periodontal. Odontologia Restauradora. 
 
1 INTRODUÇÃO 

 

Nos dias atuais, é recomendado o abandono da postura 

tradicional do cirurgião-dentista, de analisar apenas o dente 

ou a solicitação específica do paciente, em favor do exame 

multidisciplinar de suas possíveis necessidades e, 

consequentemente, das alternativas de tratamento integrado 

(FRANCISCHONE et al., 2003; SILVA et al., 2013). 

A reabilitação compreende muitos aspectos clínicos que 

dependem diretamente da habilidade manual do profissional, 

assim como de sua perspectiva visual e conhecimento 

científico para indicar o melhor tratamento para cada caso. 

Em algumas situações clínicas, se faz necessária a utilização 

da interdisciplinaridade (SOUSA et al., 2010).  

A integração entre a odontologia restauradora e a 

periodontia é dinâmica, além de ser um dos temas mais 

discutidos na área odontológica (MELO, 2004). 

Independentemente do material restaurador a ser utilizado, a 

adequada relação entre procedimentos restauradores e a 

saúde periodontal é essencial. Dessa forma, essa conduta 

possui um significado biológico responsável pelo sucesso do 

tratamento restaurador em longo prazo (CUNHA et al., 2013).  

A presença de restaurações subgengivais, excessos ou 

falta de materiais restauradores, bem como a dificuldade para 

o acesso à higienização são fatores que facilitam o acúmulo 

de biofilme, sendo locais para a instalação da doença 
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periodontal (MELO, 2004). Procedimentos periodontais 

prévios, como raspagens e cirurgias periodontais, muitas 

vezes são fundamentais para o restabelecimento da saúde 

periodontal e para o preparo para uma condição biológica 

ideal para a realização da restauração (CUNHA et al., 2013). 

O periodonto de proteção apresenta estruturas anatômicas 

que são fundamentais para a preservação da saúde 

periodontal. Estas estruturas foram descritas por GARGIULO, 

WENTZ e ORBAN, desde 1961, sendo representadas pelo 

sulco gengival, epitélio juncional e inserção conjuntiva, e se 

constituem nas distâncias biológicas. Os procedimentos 

restauradores devem se limitar à área do sulco gengival 

histológico, havendo a preservação da área do epitélio 

juncional que forma uma aderência epitelial à superfície do 

dente, e da área da inserção conjuntiva onde se inserem as 

fibras do tecido conjuntivo gengival à superfície radicular 

acima da crista óssea. Esta área formada pelo epitélio 

juncional e pela inserção conjuntiva é definida como espaço 

biológico, sendo responsável pelo vedamento biológico do 

periodonto de proteção, impedido que bactérias tenham 

acesso às estruturas do periodonto de sustentação formada 

por cemento radicular, ligamento periodontal e osso alveolar 

(FESTUGATTO; DAUDT; ROSING, 2000). Nos 

procedimentos restauradores, o espaço biológico deve ser 

mantido livre de invasão bacteriana, visando o equilíbrio 

biofuncional do periodonto. (GUENES et al., 2006). 

Quando nos procedimentos restauradores há a 

necessidade de aprofundar o limite cervical do preparo, se faz 

necessário o estabelecimento dos níveis marginais do preparo 

que deve permanecer, quando subgengival, dentro da área do 
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sulco gengival histológico, respeitando assim o espaço 

biológico. Para diminuir o risco de doença periodontal, o ideal 

são os términos supragengivais que permitem acesso para a 

realização da restauração e posteriormente, a higienização e 

o controle do biofilme pelo próprio paciente. Porém, a 

presença de situações clínicas desfavoráveis como cáries, 

fraturas ou mesmo necessidades de retenção para prótese, 

podem resultar em um preparo dental que invada a região do 

espaço biológico. Nestes casos, são indicados a correção do 

espaço biológico que pode ser apenas os procedimentos 

cirúrgicos para a recuperação desse espaço, ou através de 

tracionamento coronário do dente envolvido, criando 

condições adequadas a um procedimento restaurador que 

restabeleça as características anátomo-funcionais dos dentes 

e não favoreça o desenvolvimento da doença periodontal 

(GUENES et al., 2006). 

O objetivo desse trabalho foi de apresentar e discutir um 

caso clínico em que foi indicada a cirurgia periodontal para 

aumento de coroa clínica, para melhorar o acesso à higiene 

oral e para recuperar o espaço biológico previamente ao 

procedimento restaurador. 

 

2 MATERIAIS E MÉTODO 

 

Paciente gênero masculino procurou a Clínica de 

Integração de Odontologia da UFPB, com queixa de dores 

nos dentes posteriores e sangramento gengival. 

No exame clínico foram observados sinais clínicos de 

inflamação gengival, acúmulo de biofilme e cálculo, e 

restaurações defeituosas. O tratamento integrado foi iniciado 
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com orientação de higiene oral, remoção de fatores de 

retenção de biofilme, raspagem e alisamento corono-radicular, 

e remoção de restaurações defeituosas seguido de 

restaurações provisórias com cimento de ionômero de vidro, 

para posteriormente serem substituídas por restaurações em 

resina composta.      

                                                                                          
Fig. 1 – Aspecto clínico inicial da área dos molares superiores direito 

 

 
          

Fig. 2 – Imagem radiográfica dos molares superiores direito 

 

No elemento dentário 27 houve invasão do espaço 

biológico pela extensão da cárie na parede cervical do 

preparo por mesial, sendo indicada uma cirurgia periodontal 

para recuperação do espaço biológico na face mesial e 

aumento de coroa clínica na face palatina para facilitar a 

higienização no referido dente.   
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Fig. 3 – Aspecto clínico do elemento dentário 27 com restauração provisória de 

ionômero de vidro 

 

Após a anestesia infiltrativa terminal por vestibular e 

complementação nas proximais, foi realizado o planejamento 

da gengivectomia interna por palatina com auxílio de uma 

sonda milimetrada UNC, cujo objetivo foi aumentar a coroa 

clínica do dente. A incisões executadas com lâmina de bisturi 

15C foram bisel interno intra-sulcular por vestibular para 

preservar mucosa ceratinizada, e bisel interno paramarginal 

com remoção da quantidade de gengiva planejada por 

palatina. Em seguida, foi realizado o descolamento do retalho 

por palatina e remoção do tecido palatino da gengivectomia 

com curetas. 

   
Figs. 4 e 5 – Planejamento e desenho das incisões para a gengivectomia interna na 

palatina. 
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Figs. 6 e 7  – Execução das incisões bisel interno intrasulcular na vestibular e bisel 

interno paramarginal na palatina. 

 

   
Figs. 8 e 9 - Descolamento do retalho por palatina e remoção do tecido palatino da 

gengivectomia. 

 

Com o acesso visual da região palatina e mesial 

constatou-se a invasão do espaço biológico na face mesial 

pela proximidade da margem do preparo com a crista óssea. 

Optou-se pela técnica de osteotomia com ponta diamantada 

esférica HL1014, seguido de acabamento da margem óssea 

com cinzel de weldestaed cirúrgico. Estes procedimentos 

foram repetidos até a correção do espaço de 

aproximadamente 3 mm da margem do preparo até a crista 

óssea. O procedimento cirúrgico foi finalizado com sutura em 

alças para reposicionamento do retalho, sendo a sutura 

mantida por um período de 7 dias.  
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Fig. 10 – Invasão do espaço biológico na face mesial. 

 

   
Figs. 11 e 12 – Osteotomia com ponta diamantada e acabamento da margem óssea 

com cinzel. 

 

 
Fig. 13 – Correção do espaço biológico na face mesial. 

 

 
Fig. 14 – Suturas para estabilização do retalho. 
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Passados 45 dias da cirurgia periodontal, foi realizada 

a restauração com resina composta. Primeiramente, a 

restauração provisória de cimento de ionômero de vidro foi 

removida, assim como o preparo foi finalizado após a 

remoção do tecido cariado exposto após a cirurgia. 

 

 

 

 

 
Fig. 15 – Preparo realizado e sistema matriz/cunha em posição. 

  

O campo operatório foi isolado de forma absoluta, a 

cavidade foi lavada com solução de clorexidina. Em seguida, 

foi realizada a proteção do complexo dentina/polpa com 

cimento de ionômero de vidro para forramento 

 A restauração de resina composta nanohíbrida foi 

confeccionada após o condicionamento ácido total (30 

segundos no esmalte e 15 na dentina) e aplicação de duas 

camadas de sistema adesivo. A inserção do compósito 

restaurador (cor A3,5) foi de forma incremental. Cada camada 

foi fotoativada pelo tempo recomendado pelo fabricante com 

LED de intensidade de luz de 800 mW/cm2.  
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Fig. 16 – Aplicação do sistema adesivo. 

 

 
Fig. 17 – Restauração concluída. 

 

O ajuste oclusal foi orientado através de papel articular 

e o acabamento e polimento, com borrachas abrasivas e 

discos de feltros, finalizaram a restauração. 

 

 
Fig. 18 – Aspecto imediato. 
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3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

O estreito relacionamento entre os procedimentos 

restauradores e a manutenção da saúde periodontal consiste 

no conhecimento da anatomia dental e periodontal, bem como 

nos fatores que desencadeiam o processo degenerativo do 

periodonto (GUENES et al., 2006). Conforme Cueva (2000), a 

dentística e a periodontia estão intimamente relacionadas, de 

forma que o sucesso do tratamento integrado depende da 

execução de procedimentos respeitando os princípios 

biofuncionais da restauração e do periodonto, isso determina 

a harmonia entre procedimentos restauradores e o 

periodonto, bem como a manutenção biofuncional do dente. 

Para que os trabalhos restauradores realizem suas 

funções, deve-se antes de executá-los, certificar acerca da 

saúde dos tecidos periodontais, pois isto é decisivo tanto para 

a preservação da dentição natural, assim como para o 

sucesso dos procedimentos restauradores (MELO, 2004).  

Neste caso clínico, portanto, foi utilizada cirurgia 

periodontal para aumento de coroa clínica e restabelecimento 

da distância biológica com o propósito de possibilitar a 

execução da restauração, seguindo os princípios biológicos 

do periodonto quanto ao limite cervical do preparo, e ainda 

permitir acesso para a higienização pelo paciente. Assim 

fazendo, previne o aparecimento de doença periodontal, e 

também a infiltração na restauração. 

Essa foi executada corretamente com o auxílio de matriz e 

cunha de madeira. A correta adaptação e contorno das 

restaurações são mais decisivas na saúde periodontal que  o 
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posicionamento das margens restauradoras, dentro do limite 

aceitável (MELO, 2004). 

 A integração dos conhecimentos das diversas 

especialidades da odontologia tornou-se indispensável para o 

correto diagnóstico, planejamento e execução dos 

tratamentos integrados multidisciplinares, consolidando-se 

como os três pilares, na busca pelos objetivos de um plano de 

tratamento integrado que são o restabelecimento da saúde, 

função e estética nesta ordem de prioridades (DECÚRCIO, 

2012). 

A interrelaçao da Odontología Restauradora com a 

Periodontia se faz necessária no planejamento e execução do 

aumento das coroas clínicas, bem como para se obter uma 

relaçâo normal da margem gengival com a junção cemento-

esmalte (QUEIROZ et al., 2010). 

 

4 CONCLUSÕES 

 

As ações integradas da periodontia e da dentística 

proporcionaram sucesso ao caso clínico com a restauração 

da saúde e da função do elemento dentário, garantindo o 

sucesso de um tratamento integrado multidisciplinar na 

Odontologia. 
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RESUMO: A lombalgia é considerada um sério problema de 
saúde pública. Na Atenção Primária a Saúde até 70% das 
pessoas com mais de 40 anos apresentam algum problema de 
coluna, e esse número sobe para 80% a 90% na população 
acima de 50 anos. O objetivo desse estudo foi conhecer as 
topologias mais comuns de dor na Atenção Primária. Trata-se 
de uma pesquisa documental realizada em uma unidade de 
saúde da família do município de Tupanatinga Pernambuco. A 
amostra foi constituída por prontuários de usuários (adultos) 
cadastrados na Unidade. Foram analisados 1.071 prontuários.  
Os resultados perante o registro de dor nos prontuários 
mostrou que a topologia mais referida foi à dor na região 
lombar perfazendo um percentual de 24,2% dos registros de 
queixas. É importante considerar que frequentemente o 
paciente recorre à atenção primária em busca de tratamento 
para a dor lombar e que essa queixa deve ser considerada de 
extrema importância clínica devido à importância do 

mailto:simoninhabarros2010@hotmail.com
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diagnóstico diferencial para doenças graves, infecções e/ou 
encaminhamento ao serviço especializado quando necessário, 
bem como tratamento cooperativo de núcleos de apoio a 
saúde da família perante o diagnóstico de lombalgia. 
Palavras-chave: Dor. Topologia. Diagnóstico. 
 

1. INTRODUÇÃO 

 

A lombalgia é considerada um sério problema de saúde 

pública, pois afeta uma grande parte da população 

economicamente ativa, incapacitando-a temporária ou 

definitivamente para as suas atividades profissionais diárias 

(WEINER et al., 2006).      

 A coluna vertebral constitui o eixo central do corpo 

humano. Para o funcionamento correto deste eixo é 

necessário o equilíbrio das peças que o constitui. Entretanto, 

como a coluna está constantemente submetida às mudanças 

posturais e ao suporte de diferentes cargas, o desalinhamento 

dessas peças ocorre com frequência, o que caracteriza a 

grande incidência de dores na coluna (FERREIRA; NAVEGA 

2010).         

 No entanto, a lombalgia refere-se a um conjunto de 

manifestações dolorosas que acometem a região lombar da 

coluna vertebral, mais precisamente entre a parte mais baixa 

do dorso e a prega glútea, podendo irradiar-se para os 

membros inferiores. Essa patologia é popularmente conhecida 

como dor nas costas, e é uma das grandes causas de 

morbidade e incapacidade funcional (MACEDO; BRIGANÓ, 

2009).         

 De acordo com a Classificação Internacional de 

Comprometimentos, Incapacidades e Deficiências da 

Organização Mundial de Saúde, a lombalgia é classificada da 
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seguinte forma: comprometimento que revela perda ou 

anormalidade da estrutura da coluna lombar de etiologia 

psicológica, fisiológica ou anatômica ou, deficiência que traduz 

uma desvantagem que limita ou impede o desempenho pleno 

de atividades físicas (MEDEIROS; PINTO, 2014).   

 Além da dor, múltiplos aspectos da funcionalidade 

desses pacientes vêm sendo descritos com relação a 

limitações às atividades diárias e repercussões sobre a vida 

de relacionamento pessoal, social e profissional (RIBERTO, 

2011).         

 A lombalgia é uma condição clínica que afeta 90% da 

população em algum momento da vida e na sua forma crônica 

está associada a uma prevalência de cerca de 10% em 

estudos populacionais, sendo mais prevalente em alguns 

grupos populacionais e profissionais (RIBERTO, 2011).  

 No Brasil, as patologias da coluna vertebral constituem 

em um importante fator responsável pelo afastamento do 

trabalho. Os dados mais recentes do Instituto Nacional do 

Seguro Social (INSS) demonstram que no ano de 2012 foram 

registrados 503.890 acidentes de trabalho, dentre os quais, 

mais de 16.118 foram relacionados com a região da coluna 

vertebral, sendo que aproximadamente 50% desses acidentes 

foram cadastrados no INSS como dor nesse segmento 

corporal (MEDEIROS; PINTO, 2014).     

 Ainda no Brasil, aproximadamente 10 milhões de 

pessoas são incapacitadas ao trabalho por conta da lombalgia 

e 70% da população sofrerá algum episódio de dor lombar 

durante a vida (ZAVARIZE; WECHSLER, 2010).  

 De acordo com os dados da Fundação de Segurança e 

Medicina do Trabalho de São Paulo, as dores de coluna são a 

segunda maior causa aposentadoria por invalidez, perdendo 
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somente para acidentes de trabalho em geral (COSTA; 

PALMA, 2005). 

Nos Estados Unidos, a dor lombar é a causa mais 

comum de limitação de atividade entre pessoas com menos de 

45 anos, é a segunda razão mais frequente para visitas 

médicas, a terceira causa de procedimentos cirúrgicos e a 

quinta de internação hospitalar (SILVA; FASSA; VALLE, 

2004).        

 Contudo, a lombalgia não deve ser analisada tão 

somente como uma questão médica, mas, também, como uma 

questão socioeconômica 

(HELFENSTEIN JUNIOR; GOLDENFUM; SIENA, 2010).  

No Brasil, não há consenso sobre qual seria a 

resolutividade esperada dos serviços de Atenção Primária a 

Saúde (APS), mas estudos sobre esse nível de assistência 

caracterizam a resolutividade da APS em 80%. Já que essa 

tem a função de principal porta de entrada e serviço de uso 

regular (ALMEIDA; FAUSTO; GIOVANELLA, 2011).   

 Para tanto, acredita-se ser na APS o nível de 

assistência à saúde de maior responsabilidade para o 

diagnóstico e tratamento da lombalgia, uma vez que é a porta 

de entrada preferencial do Sistema Único de Saúde (SUS)? 

Segundo o Caderno de Atenção Básica sobre queixas 

mais comuns na Atenção Primária a Saúde até 70% das 

pessoas com mais de 40 anos apresentam algum problema de 

coluna, e esse número sobe para 80% a 90% na população 

acima de 50 anos.  97% dos casos de dor lombar têm origem 

musculoesquelética na APS (BRASIL, 2013).  

Na prática da Atenção Primária à Saúde muitos dos 

problemas novos apresentados pelos pacientes são 

caracterizados por condições agudas, autolimitadas e, muitas 

vezes, os agravos relacionados a essas condições se 
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apresentam em um estágio muito precoce (CAMPOS, 2013). 

 É importante salientar que a falta de diagnóstico e 

tratamento adequado na fase aguda pode favorecer a 

cronificação da dor e o agravamento da apresentação clínica 

(RUVIARO; FILIPPIN, 2012).     

 Contudo é na APS que a equipe multiprofissional deve 

ter atenção redobrada para toda pessoa com lombalgia. O 

essencial do atendimento de urgência à lombalgia é avaliar a 

gravidade, descartar doenças potencialmente graves 

(bandeiras vermelhas), resolver a dor (se possível) e 

referenciar ao especialista quando indicado (BRASIL, 2013). 

 Nos casos de dor crônica, é importante que a equipe de 

saúde da família discuta o caso com o Núcleo de Atendimento 

a Saúde da Família (NASF), pois muitas vezes a melhora da 

dor depende de trabalho multiprofissional (fisioterapeuta, 

acupunturista, educador físico, terapeuta ocupacional etc.) 

(BRASIL, 2013).        

 Diante dessa perspectiva o objetivo desse estudo foi 

conhecer as topologias mais comuns de dor na Atenção 

Primária, uma vez que será de grande relevância para 

evolução do cuidado. 

 

2. MATERIAIS E MÉTODO 

 

Foi realizada uma Pesquisa Documental. Tendo como 

campo de pesquisa a Unidade de Saúde da Família do 

Povoado Cabo do Campo município de Tupanatinga. Esse 

município está localizado a 304 km a Oeste da cidade de 

Recife, na mesorregião Agreste Pernambucano e microrregião 

Vale do Ipanema. Possui uma população 24.703 habitantes 

segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística. (IBGE, 2013).       



Lombalgia na Atenção Primária a Saúde: um importante problema clínico, socioeconômico e de saúde pública 

302 
 

 A amostra foi constituída por prontuários de usuários 

cadastrados na Unidade de Saúde da Família. Optou-se em 

selecionar-se 50% dos prontuários de usuários adultos (20 a 

59 anos) adscritos a Unidade de Saúde. O que representou 

um quantitativo de 1.071 prontuários analisados.                          

A coleta deu-se após a aprovação do comitê de ética. 

Mediante a análise dos prontuários de adultos.                                                               

Este estudo foi submetido ao Comitê de Ética em 

Pesquisa da Faculdade da Associação Caruaruense de 

Ensino Superior de Caruaru Pernambuco e aprovado através 

do Parecer CEP- 900.126 em 05 de dezembro de 2014. 

Ainda foi solicitada a autorização formal a Coordenação 

de Atenção Básica do município para realização da pesquisa 

na Unidade de Saúde. 

Foi também solicitado ao coordenador do Comitê de 

Ética através de um Termo de Autorização para não utilização 

do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido. Por tratar-se 

de pesquisa com dados secundários (prontuários). 

Os pesquisadores têm a responsabilidade de 

cumprirem fielmente as diretrizes regulamentadoras 

emanadas da Resolução nº 466/2012 do Conselho Nacional 

de Saúde/Ministério da Saúde, visando assegurar os direitos e 

deveres que dizem respeito à comunidade científica, aos 

sujeitos da pesquisa e ao Estado. 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Foram coletadas informações dos prontuários de 1.071 

usuários da unidade de saúde da família, dos quais 55,6% 

eram do sexo feminino.      

 A faixa etária mais prevalente foi a de 50 a 59 anos com 

37% dos pesquisados, enquanto que 31,9% tinham idade 
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entre 40 e 59 anos, 17,6% tinham entre 30 e 39 anos e 13,5% 

idade abaixo de 30 anos.      

 Quanto à escolaridade, 34,8% dos pesquisados eram 

analfabetos, 13,5% tinham o ensino fundamental, 31,9% o 

ensino médio e 19,7% o ensino superior. A maioria dos 

usuários tinha emprego (62,1%), enquanto que 30,1% eram 

aposentados e 7,8% tinham outras ocupações (Tab. 1).  
 Tabela 1. Características demográficas e socioeconômicas dos 

usuários da Unidade de Saúde da Família do Povoado de Cabo do Campo, 

Tupanatinga, Pernambuco.  

Características  Número (%) 

Sexo  

Feminino 596 (55,6%) 

Masculino 475 (44,4%) 

Faixa etária  

20 a 29 145 (13,5%) 

30 a 39 188 (17,6%) 

40 a 49 342 (31,9%) 

50 a 59 396 (37,0%) 

Escolaridade  

Analfabeto 373 (34,8%) 

Ensino fundamental 145 (13,5%) 

Ensino médio 342 (31,9%) 

Ensino superior 211 (19,7%) 

Ocupação  

Trabalha 665 (62,1%) 

Aposentado 322 (30,1%) 

 Outras 84   (7,8%) 

Total 1.071 (100%) 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

De acordo com os registros de dor nos prontuários dos 

usuários dos 1.071 pesquisados 24,2% deles tinham o registro 
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de lombalgia. Sendo a lombalgia a topologia prevalente. A 

frequência de dor em membros superiores e inferiores foram 

de 17,8% e 13,9%, respectivamente, 14% referiram cervicalgia 

e 9,1% cefaleia. Em 21% dos prontuários a dor em outras 

localidades (Fig. 1). 

 

 
Figura 1. Distribuição do local da dor descrita nos prontuários dos usuários 

da Unidade de Saúde da Família do Povoado de Cabo do Campo, 

Tupanatinga, Pernambuco. 

 

Karahan e colaboradores (2009) realizaram na Turquia 

um estudo envolvendo 1.600 trabalhadores de hospitais, esse 

mostrou que 65,8% deles tinham dor lombar.    

 Outro estudo descritivo baseado em uma revisão da 

literatura realizado no período de maio de 2011 a novembro de 

2012 mostrou que a  lombalgia afeta em torno de 80% dos 

indivíduos da população geral (MOTA; SOUZA, 2013). 

 Uma pesquisa transversal National Health and Wellness 

Survey de 2011 feita no Brasil de uma amostra estratificada e 

aleatória de adultos (n = 12.000) mostrou  que a lombalgia foi 

a condição dolorosa mais comum perfazendo um percentual 

de12% (GOREN et al, 2012).     

 No estudo de Cipriano e colaboradores (2011) sobre o  

perfil do paciente com dor crônica em uma grande cidade do 
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Sul do Brasil mostrou  que a topologia mais prevalente foi a 

lombalgia (21,1%).       

 Estudo realizado na Bahia, que incluiu 2.297 pessoas, 

evidenciou que a dor lombar estava presente em 14,7% das 

pessoas (CIPRIANO; ALMEIDA;  VALL, 2011).  

 Outro estudo que analisou uma população adulta de 

3.182 no Sul do Brasil mostrou que a dor lombar é mais 

frequente e ela está presente principalmente nas mulheres 

(COZZENSA; GASTAL; JORGE, 2004).  

 Contudo, percebe-se que a lombalgia é a condição 

dolorosa das mais referida em estudos significativos 

realizados no Brasil corroborando com os dados desta 

pesquisa. Porém conclui-se que na literatura recente não há 

estudos direcionados a lombalgia na APS limitando a 

comparação direta com esse nível de assistência.  

 

4. CONCLUSÕES  

 

A lombalgia tem sido caracterizada como uma patologia 

capaz de causar sérios impactos socioeconômicos, físicos e 

até psicológicos. O estudo mostrou que a lombalgia na 

atenção primária é prevalente em detrimento as demais 

topologias de dor referida. Contudo, o controle da dor torna-se 

uma prática de saúde pública indispensável, especialmente na 

atenção básica de saúde, ainda é importante considerar o fato 

que a queixa de lombalgia  se apresenta sem diagnóstico no 

âmbito de APS o que se torna ainda mais importante o 

primeiro contato com o  usuário para determinar o diagnóstico 

e em algumas situações  encaminhamento ao especialista, 

uma vez que a lombalgia pode ter relação com uma doença 

grave, como  tumor ou infecção. É preciso também, ressaltar 

que a APS nesse contexto da clínica deve potencializar seus  
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esforços para que a queixa de lombalgia tenha um olhar 

diferenciado da equipe multiprofissional, haja vista, que no 

contexto da APS a lombalgia é a queixa mais prevalente. 

Como ainda, ressalta-se a importância de novas pesquisas 

sobre lombalgia na APS, uma vez que pouco se sabe como a 

equipe multiprofissional lida com essa queixa comum e de 

significado importante. 
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RESUMO: Estudos indicam que a desidratação do esmalte 
dental à temperatura ambiente ocorre da superfície ao esmalte 
mais interno, porém não existem dados que mostrem o 
mapeamento da desidratação em tempo real. Informação esta 
relevante para o estudo do transporte de materiais no esmalte. 
O objetivo deste estudo foi mapear bidimensionalmente a 
variação da perda de água no esmalte dental em função da 
distância da superfície do esmalte bem como a birrefringência 
observada (BRobs). Oito amostras foram analisadas 
microscopicamente e a desidratação foi observada usando o 
single polscope. Fizemos pontos histológicos ao longo da 
trajetória dos prismas e a direção do fluxo de água durante a 
desidratação e o tempo para estabilizá-la foi observado. 
Analisou-se a desidratação em função da distância da 
superfície do esmalte e do tempo. Fizemos gráficos com a 
birrefringência em água e em ar das amostras e os dados 
mostraram o esperado, os valores em ar menos negativos que 
aqueles em água. Verificou-se uma grande variação no 
mapeamento da desidratação, apenas parte das amostras 
apresentou uma dependência da distância da superfície do 
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esmalte para se alterar. Concluímos que apenas em parte das 
amostras ocorreu a estabilização da desidratação variando em 
função da distância da superfície do esmalte. 
Palavras Chave: Histologia; Esmalte Dentário; Birrefringência 
 
1    INTRODUÇÃO 

 

O esmalte dental é o tecido mais mineralizado e mais 

duro do corpo humano, recobre a coroa dentária e é composto 

de mineral, água estrutural (firmemente aderida ao mineral) e 

água adsorvida (removida com mais facilidade) e matéria 

orgânica (CARLSTROM et al. 1963) (ANGMAR-MANSSON, 

1971). Sem vasos sanguíneos e células e apresentando 

cristais minerais alongados (que vão da junção com a dentina 

até a superfície do esmalte) com largura média de 68 nm e 

espessura média de 26 nm, compactados em colunas 

definidas como prismas (largura de ~ 5 µm), separadas por 

esmalte interprismático (largura de ~ 1 µm), o esmalte 

apresenta poros com diâmetros de 2-3 nm (no interior dos 

prismas) e 4-6 nm (nos arredores de cada prisma; bainhas) 

(ORAMS et al., 1974) através dos quais ocorre o transporte de 

materiais. Num corte transversal, todos os poros se 

interconectam, criando nanocanais laminares (SHELLIS & 

DIBDIN, 2000). Entretanto, os poros das bainhas não se 

interconectam no corte transversal. 

O transporte de materiais no esmalte exerce papel 

central no processo carioso, no tratamento com flúor, e na 

hibridização do esmalte (VAN DIJK et al., 1983; SHELLIS & 

DIBDIN, 2000; DIBDIN, 1993; DE MUNCK et al., 2005). 

Devido ao diâmetro reduzido dos poros do esmalte, o principal 

processo de transporte é difusão (SHELLIS & DIBDIN, 2000).  

Evidências indicam que as paredes dos poros do 
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esmalte são negativamente carregadas (NEIDERS et al., 

1970). Uma aplicação específica do transporte por difusão no 

esmalte é na hibridização, que consiste na formação de uma 

camada de união entre uma resina fluida e um tecido dental 

duro (BUONOCORE, 1955). A superfície do esmalte é atacada 

por um ácido a fim de criar microporosidades na superfície e 

alargar os nanoporos internos para facilitar a infiltração por 

difusão de uma resina fluida. Após infiltrada, a resina é 

polimerizada, se entremeando com os cristalitos do esmalte e, 

assim, formando uma camada híbrida. Este procedimento é 

amplamente usado na Odontologia em vários procedimentos 

clínicos: restauração dental com resinas compostas, 

colocação de braquetes ortodônticos, adesão de fragmento 

dental, etc. O esmalte é unido mecanicamente à resina fluida e 

esta se une quimicamente à resina composta restauradora. A 

difusão do ácido e da resina fluida se dá pelas bainhas dos 

prismas, de modo que, em decorrência da não interconexão 

destas, a camada híbrida não confere proteção mecânica 

lateral. Com uma profundidade de penetração de ~ 10 µm 

(MIYAZAKI et al., 2003)  a camada híbrida pode ser removida 

com relativa facilidade de uma superfície de esmalte se for 

exposta à função mastigatória. Uma nova abordagem de 

hibridização que produzisse uma camada híbrida profunda, 

promovesse proteção lateral e envolvesse todos os poros do 

esmalte teria aplicações em procedimentos restauradores, 

clareamente de dentes e poderia tornar o esmalte 

impermeável aos agentes de causam cárie e erosão dentais.  

Com um projeto em andamento, aprovado por comitê 

de ética (CAAE nº) e com financiamento do CNPq (edital 

Universal 2012; processo nº), nosso grupo já teve sucesso em 

hibridizar esmalte dental com FEC em dentes permanentes 

extraídos (in vitro) (dados não publicados). Ao caracterizar o 
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esmalte hibridizado, o grupo constatou a necessidade de 

testar o transporte de materiais no esmalte hibridizado e no 

não hibridizado (controle) para melhor contrastá-los. Uma vez 

que os poros no esmalte hibridizado são supostamente 

menores que os do esmalte controle, o material ideal a ser 

testado deveria ter moléculas relativamente pequenas. Assim, 

decidimos por testar a desidratação (substituição de água por 

ar nos nanocanais) através de um mapeamento espacial e 

temporal em cortes histológicos. Tal mapeamento será 

referido neste projeto como perfil histológico de desidratação 

do esmalte. 

Com base neste contexto e, considerando a ausência 

de dados do perfil histológico de desidratação do esmalte 

controle na literatura, o objetivo deste estudo é o de obter 

estes últimos dados. Eles serão muito importantes para 

contrastar o esmalte hibridizado do controle.  

 

2. MATERIAIS E MÉTODO 

 

Este estudo foi laboratorial, experimental, longitudinal, 

quantitativo, com análise descritiva com técnica de observação 

direta. Todo o procedimento experimental foi realizado no 

laboratório de microscopia e imagem biológica (Lamib) da 

UFPB. Todos os custos do projeto foram cobertos por verbas 

já aprovadas pelo edital CNPq Universal 2012 (processo nº 

480455/2012-0). 

A amostra foi composta por oito dentes humanos 

permanentes hígidos obtidos por doação de voluntários (faixa 

etária de 18 a 45 anos) que assinaram o termo de 

consentimento livre e esclarecido aprovado (em 30/06/2012) 

pelo comitê de ética em pesquisa em seres humanos (CEP) 

do Hospital Universitário da UFPB (CAAE nº 
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01476812.0.0000.5183), termo este que já inclui autorização 

para eventuais estudos adicionais (complementares ao estudo 

principal) considerados necessários dentro do prazo de 3 

anos.  

Preparamos cortes histológicos por desgaste de 

esmalte. Os cortes foram submetidos a desgaste com jig de 

lapidação e lixas d’água até uma espessura final de 

aproximadamente 0,1 mm. A espessura da amostra foi medida 

ao microscópio de luz polarizada equipado com uma retícula 

na ocular.   

A desidratação do esmalte resulta em alterações no 

retardo de fase. O retardo de fase se estabiliza quando toda a 

água fracamente aderida é removida. Analisamos o retardo de 

fase usando um microscópio óptico (modelo BA300, Motic, 

Canadá) equipado com o sistema conhecido como single 

polscope, que consiste nos seguintes itens (SHRIBAK, 2011): 

filtro verde de interferência de 546 nm (±10 nm), gerador de 

estados de polarização (polarizador + filtro de retardo de cristal 

líquido + filtro de ¼ de lambda) e um analisador giratório de 

polarização (filtro de 2/4 de lambda e polarizador). Utilizamos 

a opção do algoritmo de quatro ângulos de polarização, 

gerados por aplicação de diferentes tensões com uso de um 

gerador de funções (modelo AFG3021, Agilent, EUA). 

Fotomicrografias das amostras foram obtidas com câmera 

digital Nikon D7000. No campo de visão (objetiva de 5x) de 4 

mm de diâmetro analisamos concomitantemente todos os 

pontos histológicos que fizemos. As amostras foram 

analisadas hidratadas e durante a desidratação (a 25 ºC e 

50% de umidade relativa do ar) nos seguintes intervalos de 

tempo: de 0 a 30 minutos com intervalos de 5 minutos; de 30 a 

120 minutos com intervalos de 10 minutos; e em seguida até o 

tempo final da desidratação com intervalos de 1 h.  
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Em cada amostra, as variações no retardo de fase 

foram acompanhadas ao longo de uma linha transversal que 

seguia a trajetória dos prismas do esmalte e se estendia da 

superfície do esmalte até uma distância que não apresentasse 

prismas com longo eixo perpendicular àquele dos prismas da 

região mais externa. Esta mudança era verificada pela 

presença de uma banda escura de Hunter-Schreger. Neste 

contexto, o comprimento da linha e o tempo total de 

desidratação, que depende da distância da superfície, 

variaram de amostra para amostra. 

Através da análise dos gráficos 3D (retardo de fase x 

distância da superfície x tempo de desidratação) obtidos foi 

verificado se ocorreu ou não variação da estabilização da 

desidratação em função da distância da superfície do esmalte.  

O retardo de fase foi dividido pela espessura da 

amostra (medida seguindo a metodologia descrita em 

MEDEIROS et al, 2013) e multiplicado pelo sinal da 

birrefringência (dado pelo método de SHRIBAK, 2011), 

resultando na birrefringência observada (BRobs). Os dados 

foram analisados qualitativamente quanto à ocorrência de 

desidratação variando em função da distância na superfície do 

esmalte e do tempo. 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Durante a análise das amostras, percebemos que havia 

amostras em que a estabilização da desidratação variava em 

função da distância da superfície enquanto que em outras a 

desidratação se estabilizava independentemente da distância 

da superfície, mesmo quando eram amostras do mesmo 

dente. Este achado indica que os cortes dos dentes deveriam 

ser feitos de maneira paralela à trajetória dos prismas para 
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obter o corte histológico por desgaste, caso contrário poderia 

impedir a observação do fenômeno que nos propomos a 

apresentar. Neste plano, preparamos vinte amostras usando 

como equipamento de corte disco diamantado montado em 

micromotor de baixa rotação controlado manualmente. Destas, 

em apenas oito foi observado o fenômeno da estabilização da 

desidratação variando em função da distância da superfície do 

esmalte em parte da amostra.  

As linhas transversais contendo os pontos histológicos 

analisados foram traçadas até uma distância da superfície do 

esmalte que apresentasse prismas com longo eixo paralelo ao 

longo eixo do corte histológico, evitando regiões de bandas de 

Hunter-Schreger com prismas com longo eixo perpendicular 

ao longo eixo do corte histológico. A figura 1 mostra um 

exemplo de uma amostra com a linha transversal traçada, 

seguindo a trajetória dos prismas, indo da superfície do 

esmalte até logo antes de uma banda escura de Hunter-

Schreger (com prismas perpendiculares ao longo eixo da 

amostra). 

Os dados que aqui estão relatados se referem aos 

mapeamentos bidimensionais da perda de água durante a 

desidratação e as BRobs em água e ar (após completar a 

desidratação) e estão mostrados nos gráficos de 1 a 16.  
 

Figura 1 - Imagem de uma amostra de esmalte dental obtida com o single 

polscope. Os níveis de cinza representam o retardo de fase da amostra 

imersa em água. O mapeamento da 

desidratação foi feito ao longo da linha 

transversal.  

 

Alguns comportamentos 

distintos foram observados: 

estabilização da desidratação 
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variando em função da distância da superfície do esmalte 

(Gráficos 1 e 5) e estabilização de todos os pontos da linha 

transversal ocorrendo ao mesmo tempo (Gráfico 3). Em 

algumas amostras, a variação em função do tempo ocorreu 

em apenas parte da linha transversal. Estes dados indicam 

que os prismas não estavam exatamente paralelos ao eixo 

dos cortes por desgaste, de modo que a desidratação nem 

sempre iniciava e terminava nas extremidades das linhas 

traçadas. Com a desidratação o retardo de fase diminui, assim 

como a birrefringência negativa. Com um tempo o retardo (que 

informa o deslocamento da água) depois de diminuir, torna a 

subir. Isso ocorre porque a birrefringência se torna positiva, 

mas como o retardo de fase continua diminuindo pela perda 

de água, o retardo se torna positivo, visto que o retardo de 

fase é a birrefringência dividida pela espessura da amostra. 

Os dados da BRobs em água e ar mostraram o 

comportamento esperado, com os valores em ar sendo menos 

negativos que aqueles em água, conforme estudos prévios 

(MEDEIROS et al., 2013; MACENA et al., 2014). Devido à 

grande variação nos resultados, não foi possível classificar as 

amostras de acordo com a direção do fluxo de água, como 

inicialmente previsto. Entretanto, apesar dos problemas 

técnicos, algumas amostras mostraram uma desidratação 

variando em função da distância superfície do esmalte, 

corroborando os achados de Medeiros et al (2013). Isto tem 

uma importante implicação no transporte de materiais no 

esmalte dental. Estudos recentes mostraram que existe o 

volume orgânico do esmalte apresenta um gradiente crescente 

da superfície do esmalte até a junção amelo-dentinária 

(DUSEVICH et al, 2012; MACENA et al, 2014). Se existe este 

gradiente, uma pressão osmótica deve existir atraindo água 

para o esmalte interno. As implicações disto são, muito 



Mapeamento da Variação do Retardo de Fase do Esmalte Normal durante Desidratação 

316 
 

provavelmente, as que seguem. Quando a água está 

disponível na superfície, α2 é continuamente deslocada da 

superfície para o esmalte interno. Quando existe ar no lugar 

de água, o ar vai substituindo α2 a partir da superfície até o 

esmalte interno, numa taxa de difusão de 3,47 cm2/s 

(MEDEIROS et al., 2013). Se ácido, causador de cárie e/ou 

erosão, for aplicado na superfície do esmalte, é possível que 

parte desse ácido se desloque através de α2 até o esmalte 

interno, onde então poderá se difundir em direção às paredes 

de hidroxiapatita e causar uma desmineralização no esmalte 

interno e/ou na dentina mais externa. Assim, o ácido pode 

causar um efeito externo (na superfície do esmalte) e um 

interno (no esmalte interna e/ou na dentina externa), com 

esmalte normal entre essas duas regiões. Essa hipótese vale 

à pena ser testada em estudos futuros. 
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Gráfico 1 e 2, respectivamente – 1. Variação do retardo de fase do 

esmalte dental (eixo Y) em vários pontos ao longo de uma linha transversal 

(eixo X, de 50 a 700 µm da superfície do esmalte) em função do tempo de 

desidratação (eixo Z, ao longo de um período de 0 a 72 horas) da amostra 

01. 2. Dados de BRobs em água e ar (após estabilização de desidratação) 

de todos os pontos histológicos contidos na linha traçada na amostra 01. 
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Gráfico 3 e 4, respectivamente – 3. Variação do retardo de fase do 

esmalte dental (eixo Y) em vários pontos ao longo de uma linha transversal 

(eixo X, de 50 a 600 µm da superfície do esmalte) em função do tempo de 

desidratação (eixo Z, ao longo de um período de 0 a 72 horas) da amostra 

02. 4. Dados de BRobs em água e ar (após estabilização de desidratação) 

de todos os pontos histológicos contidos na linha traçada na amostra 02. 
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Gráfico 5 e 6, respectivamente – 5. Variação do retardo de fase do 

esmalte dental (eixo Y) em vários pontos ao longo de uma linha transversal 

(eixo X, de 50 a 1300 µm da superfície do esmalte) em função do tempo de 

desidratação (eixo Z, ao longo de um período de 0 a 60 horas) da amostra 

03. 6. Dados de BRobs em água e ar (após estabilização de desidratação) 

de todos os pontos histológicos contidos na linha traçada na amostra 03. 
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Gráfico 7 e 8, respectivamente – 7. Variação do retardo de fase do 

esmalte dental (eixo Y) em vários pontos ao longo de uma linha transversal 

(eixo X, de 50 a 1000 µm da superfície do esmalte) em função do tempo de 

desidratação (eixo Z, ao longo de um período de 0 a 72 horas) da amostra 

04. 8. Dados de BRobs em água e ar (após estabilização de desidratação) 

de todos os pontos histológicos contidos na linha traçada na amostra 04. 
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Gráfico 9 e 10, respectivamente – 9. Variação do retardo de fase do 

esmalte dental (eixo Y) em vários pontos ao longo de uma linha transversal 

(eixo X, de 50 a 1200 µm da superfície do esmalte) em função do tempo de 

desidratação (eixo Z, ao longo de um período de 0 a 60 horas) da amostra 

05. 10. Dados de BRobs em água e ar (após estabilização de 

desidratação) de todos os pontos histológicos contidos na linha traçada na 

amostra 05. 
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Gráfico 11 e 12, respectivamente – 11. Variação do retardo de fase do 

esmalte dental (eixo Y) em vários pontos ao longo de uma linha transversal 
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(eixo X, de 50 a 650 µm da superfície do esmalte) em função do tempo de 

desidratação (eixo Z, ao longo de um período de 0 a 72 horas) da amostra 

06. 12. Dados de BRobs em água e ar (após estabilização de 

desidratação) de todos os pontos histológicos contidos na linha traçada na 

amostra 06. 
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Gráfico 13 e 14, respectivamente – 13. Variação do retardo de fase do 

esmalte dental (eixo Y) em vários pontos ao longo de uma linha transversal 

(eixo X, de 50 a 1100 µm da superfície do esmalte) em função do tempo de 

desidratação (eixo Z, ao longo de um período de 0 a 72 horas) da amostra 

07. 14. Dados de BRobs em água e ar (após estabilização de 

desidratação) de todos os pontos histológicos contidos na linha traçada na 

amostra 07. 
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Gráfico 15 e 16, respectivamente – 15. Variação do retardo de fase do 

esmalte dental (eixo Y) em vários pontos ao longo de uma linha transversal 

(eixo X, de 50 a 600 µm da superfície do esmalte) em função do tempo de 

desidratação (eixo Z, ao longo de um período de 0 a 72 horas) da amostra 

08. 16. Dados de BRobs em água e ar (após estabilização de 

desidratação) de todos os pontos histológicos contidos na linha traçada na 

amostra 08. 

 

4. CONCLUSÕES  
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Com base em nossos resultados, podemos concluir que 

a desidratação resultou em redução da birrefringência 

negativa e que em apenas parte das amostras o tempo para 

estabilizar a desidratação variou em função da distância da 

superfície. Isto demonstra que a análise desidratação do 

esmalte dentário pode ser influenciada pelo corte das 

amostras, visto que os prismas não estavam exatamente 

paralelos ao eixo dos cortes por desgaste. Sugerimos que os 

cortes sejam preparados em máquinas de corte com disco 

diamantado sustentado pelo diâmetro externo, que podem 

produzir cortes paralelos ao longo eixo da coroa, possibilitando 

que os prismas fiquem paralelos ao longo eixo dos cortes por 

desgaste. 
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RESUMO: Odontoma Dilatado é a variação mais grave do 
dente invaginado, anomalia do desenvolvimento dentário 
caracterizada por dobramento do órgão do esmalte no sentido 
interno da papila dentária antes da fase de mineralização do 
dente, a patogênese desta lesão está relacionada ao trauma 
local, infecção e fatores genéticos. Paciente do gênero 
feminino, 7 anos, leucoderma, procurou o cirurgião-dentista 
queixando-se de alteração de cor na mucosa vestibular do 
dente 61, a mesma não possui alteração de ordem sistêmica. 
Ao exame físico intraoral, observou-se um leve aumento de 
volume, com coloração pálida, localizada na região da mucosa 
alveolar vestibular, na área correspondente ao dente 61.  A 
radiografia panorâmica dos maxilares revelou agenesia do 
dente 22 e uma imagem radiolúcida unilocular, de formato 
circular com contornos regulares e delimitada por um halo 
radiopaco. Na tomografia computadorizada de feixe cônico da 
região correspondente aos dentes 21 e 22, principalmente nos 
cortes parassagitais, observa-se um arranjo de estruturas com 
radiodensidade semelhante ao esmalte dentário e no centro 
uma imagem radiolúcida mimetizando a câmara pulpar. O 
diagnóstico estabelecido foi de Odontoma Dilatado. Através da 
tomografia também é possível observar o processo de rizólise 
da raiz do dente 63 e o deslocamento apical do dente 23.  
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Palavras-chave: Diagnóstico por imagem; Dens in dente; 
Exodontia. 
 

1. INTRODUÇÃO 

 

As anomalias dentárias consistem em distúrbios no 

desenvolvimento ou crescimento das estruturas dentárias 

resultando em um ou mais elementos dentários diferentes do 

grau de normalidade. Estas alterações podem estar 

relacionadas com o número, tamanho, posição (ou erupção), 

constituição e forma dos elementos dentários. Dentre as 

anomalias que afetam a forma normal dos dentes, 

encontramos o chamado dente invaginado, também conhecido 

como dens in dente, o qual é uma rara anomalia do 

desenvolvimento dentário que apresenta um grande espectro 

de variações morfológicas e graus de acometimento 

(CRINCOLI et al., 2010; CUKOVIC-BAGIC et al., 2010).  

O dente invaginado pode ser dividido em dois grupos: 

tipo coronal, mais prevalente, e o tipo radicular (HEYDARI E 

RAHMANI, 2015). De acordo com Oehlers (1957) o tipo 

coronal do dente invaginado pode ser dividido em relação ao 

grau de acometimento da lesão na estrutura dentária. Essa 

classificação é possui três categorias: tipo I, tipo II e tipo III, 

sendo esta última podendo apresentar uma forma mais 

severa, na qual todo o elemento dentário encontra-se 

morfologicamente alterado, apresentando na imagem 

radiográfica, uma forma circular radiopaca, constituída pelos 

tecidos dentários calcificados, circundando uma região 

radiolúcida central, correspondente a polpa dentária. A 

descrita manifestação desta anomalia recebe o nome de 

Odontoma Dilatado (SEDANO et al., 2009; MISHRA S, 

MISHRA L, SAHOO, 2012; CAPAR et al., 2015). 
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O Odontoma Dilatado é descrito como a variação mais 

grave do dente invaginado e é caracterizado por um 

dobramento do órgão do esmalte no sentido interno da papila 

dentária antes da fase de mineralização do dente 

(MATSUSUE et al., 2011). A ocorrência na maxila do 

odontoma dilatado tem sido relatada com maior frequência, 

podendo estar associado a um elemento dentário normal da 

série permanente, ou mesmo constituir a anomalia associada 

a um elemento supranumerário, ou ainda ocorrer associada a 

um odontoma composto (HEYDARI E RAHMANI, 2015). 

         Estudos anteriores relataram que o Odontoma Dilatado 

ainda apresenta etiologia desconhecida, mas alguns fatores 

têm mostrado um papel importante na sua patogênese como o 

trauma local, a infecção, e a genética (SEDANO et al., 2009). 

No entanto, outros fatores também podem estar relacionados 

como a erupção retardada ou a impactação dos dentes 

(MATSUSUE et al., 2011; LAWAL, ADISA, OLUSANYA, 

2013). 

Nos casos relatados por Matsusue et al., (2011); 

Cukovic-Bagic et al., (2010) observa-se que nos exames intra 

e extra-orais os pacientes não apresentaram queixa de dor, 

problemas sistêmicos, edemas, nem alterações da mucosa 

regional correspondente.  No entanto, o exame radiográfico 

evidenciou um dente extremamente deformado, possuindo 

uma lesão radiopaca oval com seu interior radiolúcido na 

região de dente não erupcionado. 

        Por ser uma patologia assintomática e de crescimento 

lento, muitas vezes esta lesão é descoberta através de 

exames de imagem de rotina ou na pesquisa de um dente não 

irrompido ou mesmo em planejamento de tratamentos para 

implantodontia (DECURCIO et al., 2011). Portanto, os exames 

imaginológicos têm função importante na identificação, 
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diagnóstico e plano de tratamento do mesmo (CUKOVIC-

BAGIC et al., 2010; KAYA-BÜYÜKBAYRAM et al., 2014).  Os 

exames de imagem mais utilizados para o diagnóstico e 

posteriormente, a localização e extensão do Odontoma 

Dilatado são, inicialmente uma radiografia periapical ou a 

radiografia panorâmica dos maxilares e posteriormente, a qual 

fornece imagens com maior detalhe, a tomografia 

computadorizada (CAPAR et al., 2015). 

     Independentemente da localização do elemento 

acometido, o Odontoma Dilatado necessita normalmente de 

intervenção, geralmente é de natureza cirúrgica, a qual 

consiste na maioria das vezes a excisão da lesão (Kharangate 

et al., 2015).  

Este tipo de anomalia dentária é uma condição rara, e 

poucos estudos são relatados sobre esta lesão 

especificamente. Portanto, este trabalho objetivou relatar um 

caso de Odontoma Dilatado severo em maxila. Além disso, os 

autores realizaram uma breve revisão da literatura sobre esta 

lesão, abordando suas características clínico-radiográficas e o 

tratamento indicado. 

 

2. MATERIAIS E MÉTODO 

 

Paciente do gênero feminino, 7 anos de idade, 

leucoderma, a família procurou o cirurgião-dentista, 

queixando-se da alteração de cor na mucosa vestibular do 

dente 61. Durante a anamnese, a família da paciente relatou 

que a mesma não possuia qualquer alteração de saúde de 

ordem sistêmica.  

Ao exame físico extraoral, o paciente não apresentava 

linfonodos cervicais alterados à palpação. Ao exame físico 

intraoral, observou-se um leve aumento de volume, com 
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coloração alterada (pálida), localizada na região da mucosa 

alveolar vestibular, na área correspondente ao dente 61 

(Figura 1 e 2). Não foi visualizado nenhuma alteração na 

mucosa palatina (Figura 3). 

Após o exame clínico, foi requisitada a radiografia 

panorâmica dos maxilares e a mesma revelou agenesia do 

dente 22 e uma imagem radiolúcida unilocular, de formato 

circular de contornos regulares e delimitada por um halo 

radiopaco, a mesma se apresentava mais radiopaca próxima à 

coroa do dente 21. 

Para obter uma imagem mais detalhada da 

anormalidade e sua relação com as estruturas adjacentes, foi 

requisitado a tomografia computadorizada de feixe cônico da 

região correspondente aos dentes 21 e 22. Nos primeiros 

cortes parassagitais, também chamados de transaxiais, 

localizados mais próximos da coroa do dente 21, observa-se 

um arranjo de estuturas com radiodensidade semelhante ao 

esmalte dentário e no centro uma imagem radiolúcida 

mimetizando a câmara pulpar (Figura 4A e 4B). O diagnóstico 

foi então estabelecido, Odontoma Dilatado, a variante mais 

severa do dente invaginado. 

Através dos cortes parassagitais é possível observar 

que a alteração está localizada por palatino da raiz do dente 

63, o qual já está em processo de rizólise. A mesma se 

extende até a face distal do dente 24, deslocando o dente 23 

apicalmente, próximo ao assoalho do seio maxilar (Figura 5). 

Analisando os cortes axiais, observa-se que a anomalia de 

desenvolvimento está por palatino dos dentes 21, 62 e 63 

(Figura 6). Em região mais apical, o Odontoma Dilatado está 

entre as raízes dos dente 21 e 24, confirmando o 

deslocamento apical do dente 23 (Figura 6). 
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Figura 1. Aspecto clínico intraoral da lesão na face 

vestibular correspondente aos dentes 21 e 22. 

 

 

 
Figura 2. Aspecto clínico intraoral da lesão, região vestibular. 

Observa-se um leve aumento e alteração na coloração da 

mucosa em região correspondente ao dente 21. 
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Figura 3. Aspecto clínico intraoral da lesão, região palatina. 

Nenhuma alteração na mucosa é observada. 

 

 
Figura 4. Radiografia panorâmica dos maxilares evidenciando 

agenesia do dente 22 e uma imagem radiolúcida de formato 

circular, com contornos regulares, delimitada por um halo 

radiopaco. Observa-se uma apresentação mais radiopaca 

próxima à coroa do dente 21. 
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Figura 4. A) Reconstrução panorâmica a qual revela a 

imagem radiolúcida e a agenesia do denre 22. B) Cortes 

parassagitais (transaxiais). 

 

 
Figura 5. Cortes coronais. 

 

A 

B 
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Figura 6. Cortes axiais. 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

            Dente invaginado é um distúrbio de desenvolvimento 

dentário, resultante de uma morfodiferenciação alterada 

(CRINCOLI, 2010). Dentre os tipos de graus de acometimento 

de invaginação, estudos têm mostrado que os graus de 

invaginação do tipo I e II são mais frequentes e apresentam 

formas menos agressivas do que o grau do tipo III (SEDANO 

et al., 2009).  Contudo, pode-se observar que esta anomalia, 

de maneira geral, possui uma baixa incidência independente 

da alteração na estrutura dentária. 

            Embora este tipo de patologia ocorra com maior 

frequência nos incisivos superiores permanentes (EBENEZER 

e RAMALINGAM, 2010; GÜNDÜZ et al., 2013). No nosso 
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estudo verificamos que os casos relatados na literatura são 

em maior frequência na região posterior de mandíbula 

(MATSUMOTO E SETO 1996; YAMAMOTO et al., 1999; 

SEDANO et al., 2009; CUKOVIC-BAGIC et al., 2010; 

MATSUSUE et al, 2011). Além disso, a maioria destes 

possuíam um grau de acometimento mais severo.  

            Canger, Kayipma e Celenk (2009) afirmam que o 

Odontoma invaginado pode ocorrer unilateralmente e bilateral. 

Crincoli et al., (2010) citam que o Odontoma invaginado 

apresenta uma predominância para os casos unilateral e 

apenas em 15,7% são bilaterais. Neste estudo observamos 

que houve casos em que a lesão acometia tanto 

unilateralmente como bilateral não havendo predileção para 

esta ocorrência. 

         De acordo com Osterne et al., (2011), os Odontomas 

Dilatados, de modo geral, apresentam uma maior proporção 

de casos em pacientes masculinos que femininos.  Neste 

estudo observamos que os casos relatados envolvendo o 

gênero feminino (SEDANO et al., 2009; MATSUSUE et al., 

2011; SEBASTIAN et al., 2013) é maior do que o número de 

casos do Odontoma Dilatado com o gênero masculino 

(YAMAMOTO et al., 1999; MUPPARAPU & SINGER, 2004; 

CUKOVIC-BAGIC et al., 2010; DECURCIO et al., 2011) 

apesar de que a quantidade de casos não foi suficiente para 

estabelecer uma condição precisa para predominância de 

gênero. 

            O dente invaginado geralmente é detectado na 

segunda década de vida (ALANI, BISHOP, 2008). A causa 

provável para identificação dessas lesões se dá pelo 

acometimento de dentes permanentes já erupcionados que 

apresentavam aspectos clínicos anatômicos diferenciados dos 

demais (cíngulo pronunciado) e, às vezes, teste de vitalidade 
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pulpar negativo, pela presença de lesões cariosas associadas. 

Nos casos onde os Odontomas Dilatados foram 

diagnosticados, nota-se que houve uma oscilação nas idades, 

variando entre 14 anos (MATSUSUE et al., 2011) a 60 anos 

(MATSUMOTO & SETO, 1996), observando que nas idades 

mais elevadas a sintomatologia esteve ausente permitindo um 

diagnóstico mais tardio dos casos. 

 O tratamento do Odontoma Dilatado geralmente é a 

excisão cirúrgica, mas se o mesmo for descoberto em estágios 

iniciais a terapia endodôntica é indicada (HEYDARI E 

RAHMANI, 2015; Kharangate et al., 2015). No presente caso, 

como a anomalia já se encontrava em estágio avançada foi 

optado pela excisão cirúrgica. 

           Devido à ausência da sintomalogia em pacientes com 

dente invaginado, muitos estudos indicaram a utilização dos 

exames radiográficos para identificação dessas lesões 

(DECURCIO et al., 2011; MISHRA S, MISHRA L, SAHOO, 

2012). As radiografias periapicais e panorâmicas foram as 

mais utilizadas para o diagnóstico (MATSUMOTO & SETO, 

1996; SEDANO et al., 2009; SEBASTIAN et al., 2013) onde se 

revelou a presença de lesão periapical inflamatória com 

origem de necrose pulpar associada à lesão cariosa 

acometendo o dente envolvido, pela facilidade de 

desenvolvimento da mesma na região da invaginação. 

Enquanto que o exame de TC foi utilizado como meio auxiliar 

de diagnóstico em 02 casos clínicos de Odontoma Dilatado 

permitindo indicar a presença da invaginação (dobramento) 

para o interior da lesão e a localização desta no espaço.  

Muppa et al. (2014), Vier-Pelisser et al. (2014) e 

Kharangate et al. (2015) destacaram a importância da 

tomografia computadorizada para o diagnóstico do dente 

invaginado, pois fornece detalhes sobre a anatomia incomum 
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do dente afetado. O presente estudo corrobora com esta 

afirmação, pois a partir das imagens tomográficas foi possível 

obter o diagnóstico preciso da anomalia e determinar a 

severidade da mesma a partir da anatomia dentária 

apresentada no exame tomográfico. 

             Assim, é de fundamental importância que o cirurgião-

dentista detenha o conhecimento clínico e radiográfico sobre 

essa anomalia para a obtenção do diagnóstico, 

estabelecimento do plano de tratamento bem como realizar o 

devido acompanhamento do paciente. 

 

4. CONCLUSÕES  

 

Diante do caso clínico apresentado, pôde-se concluir que: 

1) O Odontoma Dilatado representa uma variante rara do 

dente invaginado, no seu grau mais severo de 

acometimento; 

2) Esta anomalia é representada radiograficamente como 

uma estrutura de aspecto imaginológico amorfo, 

semelhante a um anel radiopaco, com imagem interna 

radiolúcida, geralmente localizada na região anterior de 

maxila.  

3) O mesmo necessita de um cuidadoso exame 

imaginológico (radiográfico ou tomográfico) para 

determinar toda sua extensão e relacionamento com as 

estruturas adjacentes; 

4) O profissional deve ter o conhecimento das variações 

anatômicas que os dentes acometidos por esta 

anomalia podem se apresentar, a fim de realizar um 

diagnóstico correto e, consequentemente, um 

tratamento bem sucedido. 
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RESUMO: Lesões do complexo buco-maxilo-facial, de origem 
traumática ou patológica, são evidenciadas pela literatura com 
peculiar importância, principalmente porque são responsáveis 
por grande parte dos atendimentos efetuados nos centros de 
urgência e traumatismo. Este trabalho se propôs a traçar o 
perfil dos pacientes atendidos pelo Serviço de Cirurgia e 
Traumatologia Buco Maxilo Facial do Hospital Regional Felipe 
Tiago Gomes de Picuí-PB, durante o período de janeiro de 
2012 a outubro de 2014. O estudo foi do tipo observacional, 
epidemiológico, através da análise de 344 prontuários de 
pacientes com lesões buco-maxilo-faciais. O gênero masculino 
foi mais prevalente em 53,5%, e faixa etária de 21 a 30 anos 
foi a mais acometida (28,8%). As lesões patológicas foram o 
principal agente etiológico (41,3%). A fratura zigomático-orbital 
foi a mais prevalente dos traumatismos faciais (26,9%). Das 
lesões patológicas, 29,6% corresponderam a tumores 
benignos, destacando-se a hiperplasia fibrosa. A maioria dos 
pacientes vítima de acidente de trânsito não fizeram uso de 
E.P.I. (29,7%) e alegou ter ingerido algum tipo de droga lícita 
ou ilícita (22,4%). Espera-se que esta pesquisa possa 
contribuir como subsídio para formular políticas públicas de 
prevenção à população. 
Palavras-chave: Traumatismos maxilofaciais; Doenças da 
boca; Epidemiologia. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

O complexo buco-maxilo-facial é formado por distintas 

estruturas que mantém correlações diretas e indiretas entre si. 

O conhecimento das lesões buco-maxilo-faciais por meio de 

estudos epidemiológicos desempenha um importante papel na 

Saúde Pública, revelando com precisão a prevalência desses 

agravos, permitindo, ainda, uma distribuição dessas lesões 

dentro de características próprias, revelando perfil 

socioeconômico, fatores de risco, genéticos e ambientais 

associados e o agente etiológico propriamente dito a fim de 

compreender, estudar, tratar e combater não somente com 

abordagens terapêuticas, mas, sobretudo preventivas (LOPES 

et al., 2011; AUSTREGÉSILO et al., 2013). 

Assim como as neoplasias e as doenças 

cardiovasculares, os traumatismos estão entre as principais 

causas de morte e morbidade no mundo (CARVALHO et al., 

2010). Dentre os diversos tipos de traumatismos que 

acometem o corpo humano, o traumatismo de face é 

evidenciado pela literatura com peculiar importância. As 

injúrias ocasionadas pelo traumatismo de face são 

responsáveis por grande parte dos atendimentos efetuados na 

emergência e da morbi mortalidade nos centros de 

traumatismos, o que na maioria das vezes modifica o 

direcionamento das políticas públicas em saúde que passam a 

dar maior prioridade à atenção secundária e terciária, ao invés 

de cuidar de programas preventivos para essa população 

(PORTO et al.,2011). 

Nesse âmbito, tem sido extensamente relatado na 

literatura que os traumatismos faciais são mais correntes no 

gênero masculino, na faixa etária de 21 a 30 anos. Também 

está esclarecido que fatores como o consumo de bebidas 
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alcoólicas, a violência urbana e o desrespeito às normas de 

trânsito contribuem sobremaneira para aumentar as 

estatísticas dos traumatismos faciais (BRASILEIRO et al., 

2010; CAVALCANTI et al., 2012;). 

Todavia, estudos epidemiológicos realizados nas 

diversas regiões do país e do mundo apontam divergência 

quanto à etiologia mais prevalente dos traumatismos e o tipo 

de fratura mais diagnosticada. Alguns relatam os acidentes de 

trânsito como o principal agente etiológico dos traumatismos 

faciais, outras etiologias principais citadas incluem a agressão 

física e queda da própria altura. Já com relação às fraturas 

faciais, as regiões anatômicas mais incidentes incluem nariz, 

complexo zigomático e mandíbula (MARTINS JÚNIOR, KEIM, 

HELENA, 2010; LOPES et al., 2011; PORTO et al., 2011; 

CAVALCANTI et al., 2012). 

Portanto, baseado no exposto acima, este trabalho tem 

como propósito traçar o perfil epidemiológico dos pacientes 

com lesões buco-maxilo-faciais atendidos no Hospital 

Regional Felipe Tiago Gomes de Picuí-PB, durante o período 

compreendido entre janeiro de 2012 a outubro de 2014. 

 

2. MATERIAIS E MÉTODO 

 

O estudo foi do tipo observacional, epidemiológico e 

retrospectivo, utilizando procedimento comparativo e 

estatístico descritivo, sendo uma pesquisa documental, com 

método de abordagem a observação indireta, através da 

análise de 344 prontuários médico-hospitalares de pacientes 

atendidos pelo Serviço de Cirurgia e Traumatologia Buco 

Maxilo Facial, disponíveis no SAME (Serviço de Arquivo 

Médico) do Hospital Regional Felipe Tiago Gomes de Picuí-

PB, durante o período compreendido entre janeiro de 2012 a 
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outubro 2014. A pesquisa foi submetida ao Comitê de Ética 

em Pesquisa da Universidade Estadual da Paraíba, aprovada 

e devidamente registrada no SISNEP (CAAE 

37341314.2.0000.5187). Os dados foram armazenados, 

organizados e tabulados com o Software Microsoft Excel 

(2010) e submetidos à análise estatística com o auxílio do 

programa SPSS 18.0 (2010), através do teste qui-quadrado de 

Pearson, tomando como base um nível de significância de α = 

0,05. 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

3.1 Perfil dos Pacientes 
Tabela 1: Gênero, Faixa Etária e Cor da Pele 

FAIXA ETÁRIA (ANOS) n % 

0 A 10 33 9,6 

11 A 20 61 17,7 

21 A 30 99 28,8 

31 A 40 57 16,6 

41 A 50 35 10,2 

51 A 60 30 8,7 

ACIMA DE 60 29 8,4 

TOTAL DE PACIENTES 344 100,0 

GÊNERO n % 

MASCULINO 184 53,5 

FEMININO 160 46,5 

TOTAL DE PACIENTES 344 100,0 

COR DA PELE n % 

LEUCODERMA 171 49,7 

FEODERMA 107 31,1 

MELANODERMA 66 19,2 

TOTAL DE PACIENTES 344 100,0 

Fonte: Hospital Regional Felipe Tiago Gomes, Picuí – PB. 2012-2014. 

 

A literatura aponta uma tendência maior para o gênero 

masculino estar mais envolvido na etiologia das lesões buco-

maxilo-faciais, principalmente o traumatismo de face. Isso se 

deve, principalmente, pelo fato de este ter participação mais 

intensa na vida social, na violência urbana, nos acidentes de 
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trânsito, no consumo de drogas, entre elas, o álcool. Na 

pesquisa realizada (Tabela 1), o gênero masculino apresentou 

53,5% e o feminino 46,5%, numa relação de 1:1, dados que se 

aproximam dos de Cavalcante et al., (2009); Cavalcanti et al., 

(2012) e Porto et al., (2011). 

A faixa etária de 21 a 30 anos segue esse mesmo 

paradigma em relação à idade de maior comprometimento das 

lesões buco-maxilo-faciais (Tabela 1), concordando com os 

trabalhos de Raimundo et al., (2008), Oliveira et al., (2008), 

Xavier et al., (2009). No dizer de Lopes et al., (2011), é 

possível que no ímpeto de participar mais da vida moderna, 

esses adultos jovens têm se lançado arbitrariamente no 

consumo de bebidas alcoólicas e na imprudência no trânsito. 

A maioria dos pacientes atendidos pelo serviço foi da 

cidade de Picuí (53,5%). Em sua maioria eram leucodermas 

(49,7%) e agricultores (32,3%), concordando com Vieira et al., 

(2010); Silva et al., (2011). Este fato pode ser observado pelas 

próprias características geoeconômicas do Seridó paraibano 

onde a agricultura ainda continua sendo a principal fonte de 

renda da maioria da população (AUSTREGÉSILO et al., 

2010).  
 

a. Perfil do Atendimento 
 

Tabela 2: Agente etiológico por Gênero e Faixa Etária 

ETIOLOGIA 

GÊNERO (%) 

TOTAL 

(%) MASC FEM 

p 

VAL

OR(2

) 

ACIDENTE DE MOTO 40,2 16,3 29,1 
0,00

0 

QUEDA DA PRÓPRIA ALTURA 10,9 11,9 11,3 
0.76

9 

AGRESSÃO FÍSICA 8,2 6,9 7,6 
0,65

5 



Perfil dos Pacientes com Lesões Buco-Maxilo-Faciais Atendidos em Serviço de Urgência e Trauma da Paraíba 

341 
 

ACIDENTE  ESPORTIVO/ 

RECREATIVO 
6,0 2,5 4,4 

0,11

5 

LESÃO PATOLÓGICA 27,2 57,5 41,3 
0,00

0 

OUTROS ACIDENTES DE 

TRÂNSITO(1) 
3,8 3,1 3,5 

0,73

2 

ACIDENTE DE TRABALHO 3,7 1,8 2,8 
0,28

8 

TOTAL 100,0 100,0 100,0 

TOTAL DE PACIENTES 184 160 344 

 

FAIXA ETÁRIA (ANOS) (%) 
TOTAL 

(%) 

0 a 10 
11 a 

20 

21 a 

30 

31 a 

40 

41 a 

50 

51 a 

60 

Acima 

de 60 
 

p 

VALOR(2

) 

ACIDENTE 

DE MOTO 

3,0 34,4 39,4 29,8 37,1 23,3 6,9 29

,1 

0,000 

QUEDA DA 

PRÓPRIA 

ALTURA 

33,3 3,3 _ 7,0 17,1 10,0 44,8 11

,3 

0,000 

AGRESSÃO 

FÍSICA 

3,0 14,8 9,1 5,3 11,4 _ _ 7,

6 

0,066 

ACIDENTE  

ESPORTIVO/ 

RECREATIV

O 

12,1 6,6 4,0 _   8,

7 

0,265 

LESÃO 

PATOLÓGIC

A 

42,4 37,7 36,4 50,9 28,6 56,7 44,8 41

,3 

0,179 

OUTROS 

ACIDENTES 

DE 

TRÂNSITO(1) 

6,2 3,2 4,0 1,8 2,9 6,7 _ 3,

5 

0,778 

ACIDENTE 

DE 

TRABALHO 

_ _ 7,1 3,5 _ 3,3 _ 2,

9 

0,091 

TOTAL 100,0 100,0 100,0 100,

0 

100,

0 

100,

0 

100,0 10

0,

0 

TOTAL DE 

PACIENTES 

33 61 99 57 35 30 29 34

4 

Fonte: Hospital Regional Felipe Tiago Gomes, Picuí – PB. 2012-2014. 

(1) – Foram citados na categoria OUTROS ACIDENTES DE TRÂNSITO: 

acidente de automóvel, atropelamento, acidente de bicicleta.  

(2) – Para α = 0,05; temos p ≤ 0,05 = Existe associação entre as variáveis; p 
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> 0,05 = Não existe associação entre as variáveis.  

No que concerne à etiologia das lesões buco-maxilo-

faciais, neste estudo (Tabela 2), observa-se que as lesões 

patológicas são, efetivamente, o principal agente etiológico 

dos atendimentos em nossa região (41,3%), dados que são 

concordantes com os de Vieira et al., (2010), Silva et al., 

(2011), Dias Neto (2012) e divergentes dos reportados por 

Xavier et al., (2009), Raimundo et al., (2008), Porto et al. 

(2011) que consideram os acidentes de trânsito como os mais 

prevalentes. Dos acidentes de trânsito encontrados no estudo 

realizado, a maioria (29,1%) foi ocasionada por acidente 

motociclístico, semelhante aos dados de Cavalcante et al., 

(2009) e Cavalcanti et al., (2012).  

Pode-se considerar como justificativa plausível para o 

aumento de acidentes envolvendo motociclistas nas 

estatísticas apresentadas, o crescente número desse meio de 

transporte que circula no trânsito, em especial, na região do 

Curimataú e Seridó, associa-se ainda a imprudência, 

relacionada ao consumo de bebidas alcoólicas e o desrespeito 

às leis de trânsito desses condutores, onde a fiscalização é 

mais precária e a Lei Seca ainda não tem se mostrado efetiva. 

 
Tabela 3: Diagnóstico por Gênero e Faixa Etária 

DIAGNÓSTICOS(1) 
GÊNERO (%) TOTAL 

(%) MASC FEM p VALOR(2) 

PROCESSOS 

PATOLÓGICOS(3) 
18,6 43,9 29,8 

0,000 

FRAT. DE OSSOS 

PRÓPRIOS DO NARIZ 
15,3 14,6 15,0 

0,842 

FRAT. DO COMPLEXO 

ZIGOMÁTICO-

ORBITAL(4) 

34,0 18,1 26,9 

0,000 

FRATURA DE 

MANDÍBULA 
5,6 2,9 4,4 

0,206 
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FERIMENTO EM FACE 10,7 3,5 7,5 0,008 

OUTROS(5) 9,3 14,6 11,7 0,106 

TOTAL 100,0 100,0 100,0 

TOTAL DE PACIENTES 215 171 386 

 

FAIXA ETÁRIA (ANOS) (%) TOTAL (%) 

0 

a 

10 

11 

a 

20 

21 

a 

30 

31 a 

40 

41 

a 

50 

51 a 

60 

Aci

ma 

de 

60 

 

p 

V

AL

O

R(2

) 

PROCESSOS 

PATOLÓGICOS(3) 

39

,4 

28

,8 

26

,5 

36,1 10

,0 

41,2 

34,4 

29

,8 

0,

04

1 

FRAT. DE OSSOS 

PRÓPRIOS DO NARIZ 

18

,2 

19

,2 

14

,2 

9,8 15

,0 

17,6 12,5 
15

,0 

0,

81

6 

FRAT. DO COMPLEXO 

ZIGOMÁTICO-

ORBITAL(4) 

3,

0 

19

,2 

31

,9 

27,9 55

,0 

23,5 18,8 
26

,9 

0,

00

0 

FRATURA DE 

MANDÍBULA 

9,

1 

6,

8 

5,

3 

4,9 _ _ _ 
4,

4 

0,

24

6 

FERIMENTO EM FACE 

_ 17

,8 

8,

0 

3,3 _ 8,8 6,3 
7,

5 

0,

00

4 

OUTROS(5) 

18

,2 

4,

1 

9,

7 

14,8 17

,5 

5,9 21,9 
11

,7 

0,

06

1 

TOTAL 10

0,

0 

10

0,

0 

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

TOTAL DE PACIENTES 33 73 113 61 40 34 32 386 

Fonte:  Fonte: Hospital Regional Felipe Tiago Gomes, Picuí – PB. 2012-2014. 

(1) – Um paciente pode apresentar mais de um diagnóstico. 

(2) –  Para α = 0,05; temos p ≤ 0,05 = Existe associação entre as variáveis; p > 0,05 = 

Não existe associação entre as variáveis. 

(3) – Foram citados na categoria PROCESSOS PATOLÓGICOS: processos inflamatórios 

(cisto, abscesso, granuloma e osteomielite), tumores e neoplasias.  

(4) – Complexo zigomático-orbital: abrangendo órbita, corpo, pilar e arco zigomáticos. 

(5) –   Foram citados na categoria OUTROS: Síndrome do ardor bucal, trauma fechado de 

face, factiniorragia, DTM e corpo estranho. 

 

Quanto aos diagnósticos (Tabela 3), as fraturas faciais 

somaram 46,3% dos casos. Destas, 60,8% foram fraturas 
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isoladas (fratura de apenas um osso) e 10,3% fraturas 

múltiplas (mais de um osso fraturado), resultados semelhantes 

encontrados por Cavalcanti et al., (2012) e Porto et al (2011), 

7,5% dos diagnósticos corresponderam a traumatismos 

envolvendo apenas tecidos moles da face (ferimentos), em 

concordância com os apontamentos de Lopes et al., (2011) e 

Cavalcante et al., (2009). 

 

Tabela 4: Distribuição dos traumatismos faciais 

DIAGNÓSTICO n % 

FRATURA DO COMPLEXO ZIGOMÁTICO-

ORBITAL(1) 104 50,0 

FRATURA DE OSSOS PRÓPRIOS DO NARIZ 58 27,9 

FERIMENTO EM FACE 29 13,9 

FRATURA DE MANDÍBULA 17 8,2 

TOTAL 208 100 

Fonte: Hospital Regional Felipe Tiago Gomes, Picuí – PB. 2012-2014. 

 (1) – Complexo zigomático: corpo, pilar e/ou arco zigomático. 

 (2) – Fraturas múltiplas de face: quando envolve mais de um osso da 

face. 

As fraturas do complexo zigomático-orbital foram o 

diagnóstico mais prevalente dos traumatismos faciais (26,9%) 

e predominantemente no gênero masculino (34%) e em 

praticamente todas as idades, com destaque para a faixa 

etária de acima de 41 a 50 anos, em que obtiveram o maior 

predomínio (55,5%). Esses resultados (Tabela 4) se 

aproximam dos encontrados por Lopes et al.,(2011), 

Cavalcante et al., (2009) e Porto et al., (2011) e divergentes 

dos achados de Oliveira et al., (2008) que encontraram as 

fraturas de nariz e do trabalho de Raimundo et al., (2008) que 

encontraram maior prevalência nas fraturas de mandíbula.  
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Tabela 5: Distribuição das lesões patológicas 
DIAGNÓSTICO n % 

PROCESSOS INFECCIOSOS(1) 28 24,3 

NEOPLASIA 6 5,2 

CISTO ODONTOGÊNICO(2) 24 20,9 

TUMORES BENIGNOS(3) 34 29,6 

PROCESSOS INFLAMATÓRIOS(4) 14 12,2 

PATOLOGIA DE GLÂNDULA SALIVAR(5) 9 7,8 

TOTAL 115 100 

Fonte: Hospital Regional Felipe Tiago Gomes, Picuí – PB. 2012-2014. 

 (1) abscesso dentário, celulite, pericoronarite e osteomielite. 

 (2) cisto periapical, cisto residual e cisto dentígero. 

 (3) fibroma, lipoma, odontoma e osteoma. 

 (4) pulpite, granuloma piogênico, queilite actínica 

 (5) rânula, mucocele, sialólito. 

 

Entre as patologias diagnosticadas na pesquisa 

realizada (Tabela 5), os tumores benignos, particularmente os 

fibromas, foram os mais prevalentes (29,6%), achados 

corroborados por Xavier et al., (2009), Silva et al., (2011), Dias 

Neto (2012) e refutados por Vieira et al., (2010), em que as 

estomatites foram o diagnóstico mais prevalente. As 

neoplasias atingiram 5,2%, essencialmente do tipo carcinoma 

espinocelular, concordando com os estudos de Dias Neto 

(2012). Para o gênero feminino, os processos patológicos 

foram os mais diagnosticados (43,9%), sobretudo na faixa 

etária de 51 a 60 anos (41,2%), corroborando com Silva et al., 

(2011); Dias Neto (2012) e divergindo com Vieira et al., (2010) 

que obtiveram maioria na faixa etária de 18 a 50 anos. 

Na tentativa de justificar a divergência entre os autores 

em relação aos apontados no estudo realizado, corrobora-se 

com a opinião de Cavalcanti et al., (2012), ao salientarem que 

as influências ambientais, culturais, étnicas e sócio 

econômicas, a amostra e o período do estudo podem afetar 

sensivelmente o perfil epidemiológico das lesões buco-maxilo-

faciais tanto em relação à etiologia, quanto ao diagnóstico 
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mais prevalente. Isso ainda somado às características de cada 

região do país estudado, sobretudo, quando se trata do Brasil, 

um país de dimensões continentais, em que existem 

disparidades físicas, sociais, econômicas e culturais 

marcantes de uma região para outra. 

Tabela 6: Uso de E.P.I. e Consumo de Álcool/Drogas 
USO DE EPI1 n % 

SIM 17 4,9 

NÃO 102 29,7 

NÃO SE APLICA2 225 65,4 

Total 344 100 

CONSUMO DE ÁLCOOL/DROGAS   

ÁLCOOL/DROGAS 77 22,4 

NÃO 64 18,6 

NÃO SE APLICA1 203 59,0 

Total 344 100,0 

   Fonte: Hospital Regional Felipe Tiago Gomes, Picuí – PB. 2012-2014 

(1) Equipamento de proteção individual 

(2) O uso de EPI foi considerado apenas para as seguintes etiologias: ACIDENTE DE MOTO, 

OUTROS ACIDENTES DE TRÂNSITO E ACIDENTE DE TRABALHO. As demais etiologias 

foram consideradas na categoria “NÃO SE APLICA”. 

(3) O uso de consumo de álcool/drogas não foi encontrado nas seguintes etiologias: 

ACIDENTE ESPORTIVO OU RECREATIVO, LESÃO PATOLÓGICA E ACIDENTE DE 

TRABALHO. Portanto, estas etiologias foram consideradas na categoria “NÃO SE APLICA”.  

 

Dos 119 pacientes atendidos vítimas de acidente de 

trânsito, apenas 4,9% utilizaram algum E.P.I., tal como 

capacete ou cinto de segurança, enquanto que a maioria 

(29,7%) não fizeram uso (Tabela 6), resultados compartilhados 

com aqueles encontrados nos trabalhos de Cavalcante et al., 

(2009) e Porto et al., (2011). 

A maioria dos pacientes com traumatismos faciais 

(22,7%) alegou ter ingerido algum tipo de bebida alcoólica ou 

além de ter consumido bebida alcoólica, confessou ter 

associado com alguma droga ilícita (como crack ou cocaína). 
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Esses achados sustentam-se naqueles obtidos por Lopes et 

al., (2011). 

Os traumatismos faciais foram mais prevalentes nos 

finais de semana (29,1%), com destaque para o domingo 

(16,3%), resultados semelhantes aos achados de Cavalcante 

et al., (2009) e Porto et al., (2011). Isso pode ser atribuído, no 

dizer de Lopes et al., (2011) que é no final de semana que as 

pessoas se envolvem mais aos fatores de risco, participando 

de festas, bares, etc., e quando é comum o uso de drogas, 

entre elas, o álcool. Oliveira et al., (2008) não observaram 

diferença das estatísticas no sábado, domingo e segunda 

feira.  

O período da tarde (das 12h01 a 18h) foi o de maior 

ocorrência dos traumatismos faciais (24,7%), sendo o horário 

de maior pico das 16h01 às 18h (34,2%), corroborando com a 

opinião de Raimundo et al., (2008) e divergindo do reportado 

por Oliveira et al., (2008) os quais consideraram o período 

noturno como o de maior prevalência dos traumatismos faciais 

sustentando que é a noite reconhecidamente o período de 

maior envolvimento social dos indivíduos e exposição aos 

agentes etiológicos. 

O tempo médio de internação foi de 3 dias, resultado 

que se aproxima do encontrado por Porto et al., (2011). Em 

alguns casos, esse tempo pode ser aumentado, no dizer de 

Oliveira et al., (2008), em virtude da gravidade do 

traumatismo, muitas vezes havendo politraumatismo, 

comprometimento neurológico, necessidade de terapia 

intensiva e também devido à dificuldade de encaminhamento e 

transporte do paciente do local do traumatismo até o hospital 

onde ele receberá o atendimento definitivo. 
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4. CONCLUSÕES  

 

Diante dos resultados obtidos, pôde-se verificar que a 

maioria dos pacientes atendidos pelo serviço são de adultos 

jovens; do gênero masculino e leucodermas; vítimas de 

acidente de trânsito, em especial, acidente de moto; 

diagnosticados com fratura zigomático-orbital; que tenham 

ingerido algum tipo de droga lícita ou ilícita, sem uso de 

equipamento de proteção individual. Desta forma, órgãos 

públicos como as Secretarias Municipais e Estadual de Saúde, 

Departamento de Trânsito podem se subsidiar dos resultados 

observados em nossa pesquisa a fim de melhor direcionar a 

orientação das políticas públicas e a gestão dos recursos no 

sentido aprimorar a efetividade do atendimento a esta 

população. 
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RESUMO: O objetivo desta pesquisa foi avaliar as alterações 
no complexo craniofacial e nas funções orais de pacientes 
com Mucopolissacaridose (MPS), para identificação das 
principais oclusopatias presentes e sua relação com fatores 
associados, e investigação da idade cronológica e idade óssea 
destes indivíduos, mediante radiografias de mão e punho. 
Realizou-se um estudo observacional, avaliando 17 pacientes 
com MPS (MPS IV= 8, MPS VI= 8 e MPS I= 1) com idades 
entre 3 e 32 anos, de ambos os gêneros. A pesquisa foi 
realizada no serviço de genética médica do Hospital 
Universitário Alcides Carneiro (HUAC) em Campina Grande. A 
avaliação consistiu de exames clínicos intrabucais e exames 
radiográficos de mão e punho. Os resultados mostraram que 
60% dos pacientes com MPS apresentaram maloclusão de 
classe I de Angle com biprotrusão, 25% apresentaram 
maloclusão de classe II de Angle, 12,5% maloclusão de classe 
III de Angle, 37,5% mordida aberta anterior, 12,5% mordida 
cruzada anterior, 50% mordida cruzada posterior, sendo 25% 
para o tipo bilateral e 25% para unilateral. Ao analisar a idade 
cronológica e a idade óssea, os pacientes que não se 
encontram em tratamento de reposição enzimática 
apresentaram a idade óssea com uma diferença significante 
de aproximadamente 2 anos para mais.  
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Palavras chave: Maloclusão, Morfologia craniofacial, 
Respiração oral. 
 

1. INTRODUÇÃO 

 

Pacientes com necessidades especiais (PNE) são 

aqueles indivíduos que apresentam qualquer tipo de condição 

ou doença que necessitam de atendimento diferenciado por 

apresentarem alterações mentais, físicas, orgânicas, sociais 

e/ou comportamentais (SANTOS; SABBAGH-HADDAD, 2003). 

A necessidade de atendimento diferenciado para estes 

pacientes pode ser por um período ou por toda sua vida 

(CARACUSANSKY, 2001). 

Neste contexto, os pacientes acometidos pela 

mucopolissacaridose correspondem a uma parcela de 

pacientes com necessidades especiais, pois apresentam 

aspectos comprometedores da qualidade de vida, como 

envolvimento cardíaco, manifestações ósteo-articulares e 

respiratório-obstrutivas, necessitando de atenção particular e 

abordagens específicas por período indefinido em suas vidas 

(GOMES et al., 2011). 

As mucopolissacaridoses (MPS) são um grupo 

heterogêneo de doenças de depósito lisossomal causada pelo 

acúmulo de substâncias incompletamente catabolizadas nos 

tecidos conjuntivos, os glicosaminoglicanos (GAG’s). As MPS 

são portanto doenças causadas pela atividade deficiente de 

enzimas que degradam os GAG’s, e que ocasionam seu 

acúmulo dentro dos lisossomos (BECK, 2007). 

As MPS associam-se a uma grande heterogeneidade 

clínica. Em todos os tipos é frequente a ocorrência de 

deformidades ósseas e articulares, dismorfia facial, pêlos 

espessados, macrocefalia, hepatoesplenomegalia, hérnia 
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umbilical e inguinal, displasia óssea, atraso no 

desenvolvimento motor, hipoacusia, dificuldade respiratória, 

alterações faciais e dentárias, língua volumosa, cardiopatia e 

limitação da mobilidade articular (CARDOSO-SANTOS et al., 

2008; ASHWORTH, 2006). 

 
Figura 1. Pacientes com MPS com padrões típicos da doença: baixa estatura, 

anormalidades articulares e esqueléticas e faces com traços grosseiros. 

 

Ao considerar-se a MPS e o grande número de 

alterações de ordem geral, mental, orofacial e dentária que a 

população afetada apresenta, essa questão torna-se ainda 

mais evidente, estando a odontologia exercendo um papel 

importante dentro do plano de tratamento das MPS, no 

diagnóstico e tratamento das regiões e estruturas afetadas. 

Essas alterações implicam em dificuldades na alimentação, no 

sono, na respiração e na fala. 

São escassos os estudos que remetem aos estudos 

craniofaciais em indivíduos com MPS. Este estudo tem como 
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objetivo avaliar os parâmetros fisiológicos e morfológicos 

craniofaciais em pacientes com MPS. 

 

2. MATERIAIS E MÉTODO 

 

Foram convidadas a participar deste estudo todas as 

27 crianças e adolescentes registradas no estado da Paraíba 

com MPS e atendidas no Hospital Universitário Alcides 

Carneiro (HUAC), na especialidade de Endocrinologia, com 

autorização prévia da direção do hospital para realização da 

pesquisa.  

O tipo de estudo desenvolvido na pesquisa foi 

observacional e classificado de natureza prática (ou de ação), 

descritiva (os fatos foram observados, registrados, analisados, 

classificados e interpretados) e exploratória (fornecendo um 

diagnóstico). Ainda, segundo Andrade (2009), numa pesquisa 

descritiva, não deve haver interferência do pesquisador e deve 

ser caracterizada pela técnica padronizada de coleta dos 

dados. 

A amostra foi identificada mediante levantamento no 

setor de atendimento aos pacientes com MPS no HUAC, onde 

se encontravam as fichas clínicas de todos os pacientes com 

MPS cadastrados no estado da Paraíba. 

Os parâmetros fisiológicos em questão nesta pesquisa 

envolveram a aplicação de um questionário estruturado com 

cinco perguntas sobre a respiração, aplicado para os 

responsáveis dos pacientes com MPS. A avaliação dos 

pacientes foi realizada no ambulatório odontológico do HUAC, 

após agendamento de uma consulta com o paciente e seu 

responsável.  

O exame clínico extrabucal foi realizado com os 

pacientes sentados na cadeira odontológica, e foram avaliados 



Perfil Epidemiológico Acerca da Prevalência de Maloclusões em Pacientes com Mucopolissacaridose 

354 
 

o tipo de respiração e análise do perfil facial dos pacientes 

com MPS, sendo avaliado da seguinte forma:  

I. Para o diagnóstico da respiração foi solicitada ao 

paciente que permanecesse por 3 minutos com água na boca 

e com os lábios selados. a) Respiração Nasal: Aqueles 

pacientes que conseguirem permanecer por 3 minutos com a 

água na boca e com os lábios selados; b) Respiração Bucal: 

Aqueles pacientes que não conseguirem permanecer por 3 

minutos com a água na boca e com os lábios selados. 

II. Para a realização do exame clínico com finalidade de 

estabelecer se a maxila e a mandíbula estavam 

proporcionalmente posicionadas no plano ântero-posterior do 

espaço, de forma clínica e subjetiva, foi necessário que o 

paciente estivesse com a cabeça em posicionamento natural, 

com as pupilas no centro do olho e o indivíduo olhando reto 

em direção ao horizonte (VEDOVELLO et al., 2001). Como 

referência horizontal, o plano de Frankfurt foi considerado 

confiável, tendo sido considerado que sua reprodutibilidade 

não é difícil. Foi observada a relação entre as duas linhas, a 

primeira traçada da crista do nariz até a base do lábio superior 

e a segunda estendendo-se deste ponto até o queixo. Para 

tanto foram tomados os seguintes perfis: a) Perfil reto: Estes 

segmentos de linhas devem quase formar uma linha reta;  

b) Perfil convexo: Um ângulo agudo entre as linhas indica 

convexidade do perfil (proeminência da maxila em relação ao 

queixo); c) Perfil côncavo: Um ângulo obtuso entre as linhas 

indica concavidade do perfil (maxila atrás do queixo). 

No exame clínico intrabucal (Figuras 2 a e b), foram 

observados os seguintes aspectos: 
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Figura 2a e 2b – Exame clínico intrabucal – relação molar, trespasse 

horizontal e vertical e mordida cruzada posterior. 

 

I. Relação Molar: A relação anteroposterior da maxila com 

a mandíbula foi  registrado de acordo com a classificação 

preconizada por Angle (1907), baseando-se no 

posicionamento dos primeiros molares permanentes 

superiores e inferiores, avaliando da seguinte maneira: a) 

Classe I: Quando a cúspide mesiovestibular do primeiro molar 

superior ocluir com o sulco mesiovestibular do primeiro molar 

inferior; b) Classe II: Quando ocorre a distoclusão do primeiro 

molar inferior em relação ao primeiro molar superior;  

c) Classe III: Quando ocorre a mesioclusão do primeiro molar 

inferior em relação ao primeiro molar superior.   

II. Trespasse Horizontal: É decorrente do distanciamento 

vestíbulolingual dos incisivos superiores e inferiores 

(MOYERS, 1991). O trespasse horizontal foi registrado da 

seguinte maneira: a) Normal: Quando a distância da borda 

incisal do incisivo superior à borda incisal do incisivo inferior 

for de 0 a 3 mm; b)  Aumentado ou Overjet: Quando a 

distância da borda incisal do incisivo superior à borda incisal 

do incisivo inferior for maior que 3 mm; c) Mordida cruzada 

anterior: Quando a distância da borda incisal do incisivo 
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superior à borda incisal do incisivo inferior for menor que 0 

mm.  

III. Trespasse Vertical: É decorrente do distanciamento 

cervicoclusal dos incisivos superiores e inferiores (MOYERS, 

1991). O trespasse vertical foi registrado da seguinte maneira:  

a) Normal: Quando a distância da borda incisal do incisivo 

superior cobrir a face vestibular do incisivo inferior até 3 mm; 

b) Mordida profunda ou Overbite: Quando a distância da borda 

incisal do incisivo superior cobrir a face vestibular do incisivo 

inferior ultrapassando 3 mm; c) Mordida Aberta: Quando a 

distância da borda incisal do incisivo superior com a borda do 

incisivo inferior for negativa, ou seja, inexistindo contato 

oclusal na região anterior. 

IV. Mordida Cruzada Posterior: É identificada quando os 

dentes inferiores estão em posição vestibular com relação aos 

dentes superiores no plano transversal (PROFFIT, 2007) a 

mordida cruzada posterior foi registrada da seguinte maneira: 

a) Ausente: Quando a maxila encontrava-se com perfeito 

engrenamento com a mandíbula; b) Unilateral: Quando for 

encontrado cruzamento da mordida na hemiarcada direita ou 

esquerda; c) Bilateral: Quando for encontrado cruzamento da 

mordida em ambas hemiarcadas maxilares. 

Quanto a idade óssea, esta pode ser determinada por 

comparação com padrões preestabelecidos, e de serem estes 

geralmente os apresentados por Greulich & Pyle, foi que nesta 

pesquisa o estabelecimento da idade óssea em questão foi 

realizada pela tabela estabelecida pelos referidos autores, 

considerando 30 centros de ossificação da mão e do punho 

para tal análise (Figura 3). 
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Figura 3  – Exame Radiográfico de mão e punho esquerdo para análise da 

idade óssea. 

Os dados foram agrupados em uma tabela do 

programa Microsoft Excel e posteriormente foi exportada para 

o programa SPSS® para a realização da análise dos dados. O 

software utilizado para digitação dos dados e obtenção dos 

cálculos estatísticos foi o software Statistical Package for 

Social Science – SPSS® (v.18.0). 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Dos 27 pacientes convidados a participar do estudo, 

06 pacientes com MPS III apresentaram dificuldades para 

realização das tomadas radiográficas devido ao 

comprometimento neurológico e, portanto sem condições de 

posicionamento dos mesmos no equipamento pelo tempo 

necessário para a tomada radiográfica, 03 pacientes com MPS 

IV estavam em tratamento em outros centros e 01 paciente 

com MPS II, com idade de 2 anos, não possibilitou a 

realização das tomadas radiográficas. 
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A tabela 1 apresenta a distribuição do gênero dos 

indivíduos estudados, onde é possível verificar a 

predominância do sexo feminino com 11 indivíduos (64,7%). A 

média de idade foi de 13,29 anos, compreendidas na faixa 

etária de 3 a 32 anos.  
Tabela 1 – Avaliação do gênero dos pacientes com MPS. Campina Grande-

Paraíba. 2011. 
  

Gênero 
      Pacientes com 

MPS 
 

 n %   
     

Feminino 11 64,7   

Masculino 6 35,3   

TOTAL 17 100,0   

 

A Tabela 2 é possível verificar nas questões relativas 

à respiração, que foram observadas respostas positivas 

significantes nos seguintes itens: “fica durante o dia com a 

boca aberta” (p<0,05), “dorme com a boca aberta” (p<0,05) e 

“baba no travesseiro” (p<0,05), para os indivíduos com MPS 

no grupo dos casos fica evidente a dificuldade de respiração 

predominantemente pelo nariz, refletindo na postura da 

posição dos lábios durante o dia e também quando dorme, 

com o resultado de p<0,05 na questão “baba no travesseiro” 

aquele que se apresentou com valores mais representativos 

segundo cada questão da respiração avaliada (p=0,009), ou 

seja dos 17 indivíduos avaliados, 14 (82,4%) babam no 

travesseiro. 
 

Tabela 2 – Avaliação das questões relativas ao sono. Campina 

Grande-Paraíba. 2011. 
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 Respiração MPS Valor de p 

 n %  

• Questões relativas à respiração    

 Fica durante o dia com a boca 

aberta  
   

Sim 12 70,6 p (1) = 0,013* 

Não 5 29,4  

 Dorme com a boca aberta     

Sim 13 76,5 p (1) = 0,011* 

Não 4 23,5  

 Ronca a noite    

Sim 3 16,6 p (1) = 0,117 

Não 14 82,4  

 Baba o travesseiro     

Sim 14 82,4 p (1) = 0,009* 

Não 3 17,6  

 Tomou algum medicamento para 

melhorar a respiração  
   

Sim 10 58,8 p (1) = 0,761 

Não 7 41,2  

TOTAL 17 100,0  

(*): Diferença significativa a 5,0%. 

(1): Através do teste de Mantel – Haenszel. 

Com relação à distribuição dos indivíduos segundo o 

gênero, os resultados deste estudo demonstraram prevalência 

de indivíduos do gênero feminino, em relação aos indivíduos 

do gênero masculino. Este fato pode estar relacionado com 

um número maior de casos de MPS VI, onde houve 
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predomínio do gênero feminino (MPS VI= 6 feminino e 3 

masculino) já os indivíduos com MPS IV, houve um equilíbrio 

entre os gêneros (MPS IV= 4 feminino e 4 masculino) e para 

os indivíduos com MPS I, que existe apenas um caso 

diagnosticado na Paraíba e que é do gênero feminino.  

Estudo realizado por John (2011), numa amostra de 28 

pacientes com MPS, mostrou 50% da amostra com indivíduos 

do sexo feminino, ficando mais condizente com os resultados 

desta pesquisa.  

Presença de alterações graves do trato respiratório foi 

encontrado em 84% de uma amostra de 52 indivíduos com 

MPS (YOUNG; HARPER, 1983) dados estes que confirmam 

as condições encontradas na presente pesquisa com uma 

diminuição considerável das dimensões da nasofaringe. 

Marioti et al., (2003) avaliou 3 pacientes com MPS e 3 

pacientes saudáveis observando o sono dos mesmos durante 

48 horas com o registro dos eventos ocorridos, concluiu que 

pacientes com MPS apresentam alta prevalência de distúrbios 

do sono, corroborando com a presente pesquisa que mostrou 

quase a totalidade dos pacientes com MPS acordam e voltam 

a dormir, refletindo numa interrupção do sono durante, não 

sendo identificado neste estudo qual ou quais distúrbios levam 

estes indivíduos a acordar e voltar a dormir . 

McGovern et al., (2010) avaliou 25 pacientes com MPS 

e encontrou dentre outras alterações, inúmeras anomalias 

oclusais, incluindo: mordida aberta, classe III esquelética, 

evidenciando diferentemente da presente pesquisa que 

encontrou a classe I com alterações dentárias anteriores de 

biprotrusão, sendo que a mordida também foi encontrada 

nesta pesquisa, corroborando com os achados do referido 

autor.  
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4. CONCLUSÕES  

 

Mediante a pesquisa realizada no estudo de casos e 

controles, foi possível concluir que: Indivíduos com MPS 

apresentam alterações na morfologia craniofacial, 

possivelmente manifestada pelas características fenotípicas e 

genotípicas peculiares da doença; A incompetência muscular 

com a rotação no sentido horário da mandíbula pode ser 

responsável pelo modo oral de respiração encontrado nestes 

indivíduos; Os parâmetros morfológicos craniofaciais 

demonstraram comprometimento de tecidos duros e moles 

nos indivíduos com MPS comparados a indivíduos normais, 

com predomínio dos tecidos moles; O erro vertical na face dos 

indivíduos com MPS foi verificado, apresentando morfologia 

no padrão facial dolicocefálico, com maior rotação no sentido 

horário; Essas características morfológicas e espaciais 

acarretam alterações sagitais e verticais no esqueleto 

craniofacial e alterações verticais dentoalveolares, 

predominantemente e mais severamente na mandíbula. 
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RESUMO: Objetivou-se verificar a conduta clinica dos 

cirurgiões-dentistas que atendem nas Unidades de Saúde da 

Família (USF’s) dos Distritos Sanitários II e IV da cidade de 

João Pessoa – PB com relação ao tratamento escolhido para 

as lesões cariosas em seus diferentes estágios de 

desenvolvimento. Estudo observacional, transversal, utilizando 

como instrumento para coleta de dados um formulário com 

questões abertas e fechadas. Do universo de 61 cirurgiões – 

dentistas distribuídos entre os distritos sanitários II e IV da 

cidade de João Pessoa, 50 compuseram a amostra: 28 do 

Distrito Sanitário II e 22 do Distrito Sanitário IV. Observou-se 

que o método de remoção do tecido cariado mais utilizado e 

indicado pelos profissionais, no caso da cárie proximal, foi a 

broca em alta rotação, com 78% da preferência e dentre os 

que optaram pelo material restaurador, o ionômero de vidro foi 
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o mais indicado (47%). Diante dos resultados encontrados, 

verificou-se que a maioria dos profissionais soube tratar a 

cárie dentária de acordo com seu padrão de atividade, no 

entanto, os que não agiram dessa maneira, praticaram uma 

conduta extremamente invasiva. Também se observou 

diferença no tratamento da cárie proximal entre os distritos II e 

IV, tendo o primeiro utilizado uma conduta terapêutica mais 

apropriada. 

Palavras-chave: Cárie-Dentária; Tratamento; Invasivo 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

A cárie dentária resulta de um processo dinâmico em 

que a presença do biofilme sobre a superfície dos dentes pode 

levar a um desequilíbrio entre a fase mineral do mesmo e o 

meio bucal circundante decorrente da produção de ácidos pela 

microbiota. Quando não tratada, pode progredir até a 

destruição total do elemento dentário. Existe uma variedade 

de fatores sociais, culturais e comportamentais envolvidos 

nesse processo, entre eles, o tipo de dieta e os hábitos de 

higiene. No entanto, a presença do biofilme é o fator essencial 

para sua ocorrência (CONCEIÇÃO, 2007; MARSH; NYVAD, 

2005).  

Noro et al. (2008) pesquisaram o acesso aos serviços 

odontológicos das crianças de cinco a nove anos de idade na 

cidade de Sobral – Ceará e observaram que 50,9% das 

crianças tiveram acesso a serviço dentário pelo menos uma 

vez na vida. Desse total, 65,3% o realizaram no decorrer do 

último ano pesquisado, sendo que 85,4% na rede pública. 

Concluíram que apesar da necessidade de aumento da 

cobertura, pode-se observar a importância do Sistema Único 
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de Saúde na resposta ao acesso aos serviços odontológicos 

no município, considerando ser a grande maioria dos 

atendimentos realizada neste segmento.  

O tratamento da cárie baseado apenas no reparo das 

cavidades não é a forma ideal para se obter a cura da doença. 

O surgimento de materiais e ferramentas modernas para o seu 

tratamento é importante, no entanto, o mesmo deve estar 

enquadrado em um programa educativo e preventivo, 

visualizando o paciente como um ser humano, considerando 

sua individualidade (ARDENGHI; IMPARATO, 2002). 

Com o conhecimento mais apurado da etiologia da 

cárie, vêm se buscando desenvolver uma abordagem 

terapêutica mais conservadora. A odontologia minimamente 

invasiva compreende o correto diagnóstico da atividade de 

doença do paciente, o seu tratamento (não necessariamente 

invasivo) e também as estratégias de prevenção e 

manutenção da saúde dentária. Quando é necessário um 

tratamento restaurador, em lesões profundas em dentina, a 

remoção de tecido cariado é uma etapa altamente significante. 

A preservação de maior quantidade de tecido sadio possível e 

a utilização de materiais restauradores com durabilidade são 

imperativas nesse tratamento, uma vez que a mínima remoção 

de tecido cariado também previne o risco de exposições 

iatrogênicas ao órgão pulpar (FRANZON, 2007).  

Historicamente, a conduta dos cirurgiões dentistas 

frente ao controle das lesões cariosas tem sido a avaliação 

clínica e radiográfica, seguida de intervenção cirúrgica para 

remover e restaurar os tecidos dentários afetados. Ao longo 

dos anos, pequenas alterações surgiram nesse contexto: Além 

do tratamento restaurador já existente, passou-se a considerar 
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a idade da criança, o risco de cárie, a localização e extensão 

da lesão (TINANOFF; DOUGLASS, 2001).  

Portanto, são necessários estudos que demonstrem 

quais as abordagens reabilitadoras que os dentistas da rede 

pública estão utilizando, com o intuito de unificá-las e criar 

protocolos clínicos visando à melhoria da saúde do paciente.  

Esta pesquisa tem por objetivo verificar a conduta 

clínica dos cirurgiõesdentistas que atendem nas Unidades de 

Saúde da Família (USF’s) dos Distritos Sanitários II e IV da 

cidade de João Pessoa – PB quanto ao tratamento da lesão 

cariosa em diferentes estágios de desenvolvimento. 

 

2. MATERIAIS E MÉTODO 

 

Tratou-se de um estudo observacional, transversal, 

baseado em investigações que observam o fator e o efeito no 

mesmo momento histórico (SCHMIT, DUNCAN, 1999).  

A atual pesquisa foi descritiva com análise quantitativa. 

O projeto foi encaminhado para análise da Comissão de 

Avaliação de Projetos (CAP) do Departamento de Clínica e 

Odontologia Social (DCOS), sendo dado parecer favorável a 

realização da pesquisa e depois ao Comitê de Ética em 

Pesquisas (CEP) do Centro de Ciências da Saúde da 

Universidade Federal, sendo aprovado sob o protocolo 

número 210. Ademais, foi solicitada a autorização da 

Secretaria de Saúde e dos diretores dos Distritos Sanitários II 

e IV. Após aprovações, um termo de consentimento livre e 

esclarecido foi apresentado a cada profissional, informando 

aos mesmos sobre os objetivos e benefícios do estudo, caso 

optassem por participar da pesquisa, responderiam ao 

formulário. O município de João Pessoa – PB é dividido em 
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cinco Distritos Sanitários (DS) com suas respectivas Unidades 

de saúde da família (USF´s) Para fins deste trabalho sorteou - 

se dois: o DS II e IV, o restante faz parte de uma pesquisa 

semelhante em andamento com maior durabilidade de tempo. 

Verificou-se que os DS II e IV apresentavam 35 e 26 unidades, 

respectivamente. Do universo de 61 USF’s, totalizou-se uma 

amostra composta por 50, na qual 28 pertenciam ao Distrito 

Sanitário II e 22 ao Distrito IV. Em cada USF trabalhava um 

cirurgião-dentista. Estes profissionais foram escolhidos de 

forma aleatória, podendo apresentar qualquer idade, gênero, e 

o único critério de inclusão foi atender crianças dentro da área 

adscrita da sua Unidade de Saúde. Para participar do estudo 

foi solicitada prévia assinatura do Termo de Consentimento 

Livre e Esclarecido (TCLE). 

Para a coleta de dados foi utilizado um formulário 

elaborado pela pesquisadora, baseado no apresentado por 

Medeiros e Rosenblatt (2007) cuja metodologia foi similar, 

contendo questões abertas e fechadas, envolvendo o tema. 

Os casos clínicos foram selecionados do arquivo da Clínica de 

Odontopediatria da Universidade Federal da Paraíba, os 

critérios de inclusão para seleção do caso foram: A ficha 

clínica da criança conter uma radiografia inicial das lesões 

cariosas, o banco de dados da clínica de Odontopediatria 

possuir foto intra-oral da mesma e ter o termo de autorização 

de tratamento e utilização do material didático assinado pelos 

pais. 

CASO CLÍNICO 1 – Paciente A, de 9 anos de idade, 

sexo masculino, elemento dentário 74. O paciente não fazia 

uso do fio dental, escovava os dentes duas vezes ao dia 

sozinho. Sensibilidade dolorosa a mastigação. Consistia em 

uma lesão na face distal do elemento. 
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CASO CLÍNICO 2 – Paciente B, de 9 anos de idade, 

sexo feminino, elemento dentário 85. O paciente apresentava 

boa higiene oral, consumia pouco carboidrato, escovava os 

dentes três a quatro vezes ao dia, não fazia uso do fio dental. 

Ausência de sensibilidade dolorosa nos dentes. Consistia 

lesão cariosa crônica, restrita ao esmalte oclusal. 

CASO CLÍNICO 3 – Paciente C, 8 anos de idade, sexo 

masculino, elemento dentário: molares inferiores decíduos. O 

paciente apresentava uma dieta com alto consumo de 

sacarose, fazia uso de mamadeira noturna. Escovava os 

dentes duas vezes ao dia sem auxilio, não utilizava o fio 

dental. Relatava dor espontânea ao mastigar. Consistia em 

lesões cariosas agudas com envolvimento pulpar em todos os 

molares inferiores decíduos. 

O formulário foi preenchido pela pesquisadora com os 

dados obtidos na entrevista com o profissional. Os dentes 

foram classificados de acordo com os critérios de Miller (1959) 

(Quadro 1), critérios estes, escolhidos devido a sua 

praticidade, serem, ainda hoje, mundialmente utilizados para o 

diagnóstico clínico da atividade das lesões cariosas em 

dentina e para posterior comparação entre trabalhos 

(MEDEIROS; ROSENBLATT, 2007). 
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Quadro 1 - Critérios utilizados para a identificação da lesão de cáries 

crônica e ativa em dentina (MILLER, 1959) 

 
Os dados foram pré-codificados, registrados em um 

banco de dados. O software utilizado para a obtenção dos 

cálculos estatísticos foi o programa Microsoft Excel. Os 

indicadores foram os métodos de tratamento utilizados e 

indicados em relação às lesões de cárie proximal, oclusal 

crônica e oclusal aguda. Apresentou-se os dados em tabelas 

de contingência, e as associações entre variáveis foram 

avaliadas pelo teste de não paramétrico de Spearman. O nível 

de significância adotado foi 5%. 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Analisando a totalidade da amostra, observou-se que a 

grande maioria constituiu-se de profissionais do gênero 

feminino (76%), que trabalhavam apenas na rede pública 

(78%), formados em instituição federal (96%) e há mais de 20 

anos (78%) (Tabela 1). 
Tabela 1 – Caracterização da amostra por Distrito Sanitário quanto ao 

gênero, tipo de trabalho, faculdade de graduação e tempo de formado. 
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A pesquisa sobre a conduta terapêutica dos três casos 

clínicos foi dividida basicamente em dois itens: o tratamento 

utilizado, ou seja, o que de fato o profissional praticava em sua 

Unidade Básica de Saúde; e o tratamento indicado, em que o 

profissional relatava ser a postura terapêutica mais coerente 

com o caso, no entanto nem sempre possível de ser realizada. 

Com relação ao caso clínico I, entre os métodos de tratamento 

o mais utilizado e igualmente indicado foi o uso da broca para 

remoção do tecido cariado (Figura 1) 

 
FONTE: Primária 
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Figura 1: Distribuição da amostra de acordo com o procedimento a 

ser realizado nas USF’s em relação à cárie proximal. 

 

Dentre os 40 profissionais que optaram pelo tratamento 

restaurador, 80% da amostra, o amálgama de prata e o 

cimento de ionômero de vidro foram os materiais mais 

utilizados e indicados (Figura 2). 

 
FONTE: Primária 
Figura 2 – Material restaurador utilizado pelos profissionais que 

praticariam à restauração da cárie proximal. 

 

Pela figura 3, verificou-se a conduta terapêutica 

praticada pelos cirurgiões dentistas para lesão cariosa crônica, 

restrita ao esmalte oclusal (caso clínico II). A maioria dos 

profissionais (68%) realizaria um tratamento invasivo com 

broca de alta rotação. 

 
FONTE: Primária 
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Figura 3– Distribuição da amostra de acordo com o procedimento 

reabilitador a ser realizado nas USF’s em relação à cárie inativa. 

 

Dentre os 49 entrevistados, 98% da amostra, que 

optaram pelo tratamento restaurador, uma grande parte (35%) 

utilizou o amálgama de prata como material restaurador 

(Figura 4) 

 
FONTE: Primária 

Figura 4 – Distribuição da amostra de acordo com o material 

restaurador utilizado nas USF’s em relação à cárie inativa. 

 

O caso clínico III correspondia a lesões cariosas agudas 

com envolvimento pulpar em todos os molares inferiores 

decíduos. A maior parte dos profissionais optou pela 

realização de tratamento endodôntico (pulpotomia) 56% 

(Figura 5). 

 
FONTE: Primária 

Figura 5 – Distribuição da amostra de acordo com o procedimento 

reabilitador a ser utilizado nas USF’s em relação à cárie ativa. 
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Entre os 11 cirurgiões-dentistas, 22% da amostra, que 

responderam qual material restaurador utilizariam, 65% 

preferiram o cimento de ionômero de vidro (Figura 6) 

 
FONTE: Primária 

Figura 6 – Distribuição da amostra de acordo com o material 

restaurador utilizado nas USF’s em relação à cárie ativa. 

 

No presente estudo, a maioria dos profissionais utilizou 

e indicou o uso da broca de alta rotação para remoção do 

tecido cariado e posterior restauração com ionômero de vidro 

para a lesão cariosa proximal. Christensen (1996), em seu 

trabalho, destacou as vantagens da utilização da broca em 

alta rotação como os cortes precisos e a facilidade de controle 

visual, tão importantes na remoção de tecido cariado em 

regiões difíceis de serem acessadas. Devido à localização da 

lesão cariosa, radiograficamente visualizava-se envolvendo a 

dentina, a restauração se torna essencial para evitar 

progressão em direção à polpa dentária e também a perda de 

espaço (TIANOFF, DOUGLASS, 2001). 

A escolha do material restaurador ser o cimento de 

ionômero de vidro está de acordo com a literatura que relata 

que o amálgama de prata vem caindo em desuso, sendo 

substituído por materiais adesivos estéticos, e na 

odontopediatria principalmente pelo cimento de ionômero de 

vidro (CHRISTENSEN, 2001; BERG, 2002; DONLY, K, 2002; 
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TRAN; MASSER, 2003). Todavia, o segundo material de 

escolha dos cirurgiões dentistas pesquisados foi o amálgama 

de prata, diferentemente do que é recomendado na Europa e 

Austrália (MEJÀRE; SUNDBERG; ESPELID et al, 1999; 

TRAN; MASSER, 2003). Provavelmente essa diferença se 

deveu ao fato da real diferença sócio-econômica entre a rede 

pública desses países de primeiro mundo e a do Brasil. 

Em relação ao caso clínico II, o qual apresentava uma 

cárie crônica restrita ao esmalte oclusal, mais da metade dos 

profissionais optaram por um tratamento cirúrgico restaurador 

através da utilização da broca (68%) e subseqüente 48 

restauração em amálgama (34%). A maioria desses 

profissionais justificou a sua conduta invasiva através do perfil 

dos pacientes que não possuíam uma higiene adequada e não 

costumavam ir ao consultório odontológico para consultas 

periódicas de proservação e aplicação tópica de flúor. Esse 

resultado corroborou com o estudo de Coelho (2007), em que 

20 professores e 10 que estão ingressando no mercado de 

trabalho (alunos concluintes do curso de Odontologia da 

UFRN) responderam 18 casos clínicos referentes à cárie 

oclusal não cavitada e adotaram predominantemente a 

conduta invasiva como forma de tratamento para esse tipo de 

lesão, o que reflete a presença marcante da filosofia 

restauradora. 

Resultados semelhantes foram encontrados na 

pesquisa de Medeiros (2003) em que 76% dos 

Odontopediatras Recifenses realizariam tratamento invasivo 

em lesões crônicas, ou seja, o profissional utilizou a broca 

para a remoção total da cárie e/ou a realização de tratamento 

endodôntico. Nesta pesquisa, não houve diferença 

estatisticamente significante entre o tempo de formado e o 
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diagnóstico e o tratamento eleitos pelos Odontopediatras para 

a cárie oclusal crônica, o que está de acordo com os 

resultados de Silva (2002) e Mejàre, Sundberg, Espelid et al. 

(1999)  

O caso clínico III apresentava lesões cariosas agudas 

com envolvimento pulpar em todos os molares inferiores 

decíduos, mas a polpa ainda encontrava-se viva. Apesar do 

caso clínico III envolver um maior nível de complexidade e 

dentre os entrevistados nenhum ser odontopediatra, a maioria 

optou pela realização da pulpotomia. Quando foram 

questionados qual material restaurador utilizariam, o ionômero 

de vidro deteve a preferência. O cimento de ionômero de vidro 

tem ganhado atenção na odontopediatria devido suas 

características de adesividade, biocompatibilidade, liberação 

de flúor, expansão térmica similar ao dente é considerado um 

material alternativo ao amálgama nas classes I e II de molares 

decíduos, principalmente em crianças com alto risco de cárie 

(CHRISTENSEN, 2001; BERG, 2002; DONLY, K, 2002). 

 

4. CONCLUSÕES  

 

A partir da análise dos resultados, pode-se 

concluir que: 

a) A maioria dos profissionais soube tratar 

adequadamente a cárie dentária aguda, no entanto foram 

invasivos na conduta clínica para a cárie crônica; 

b)  A amostra se mostrou mais familiarizada com os 

métodos de tratamento da cárie tradicionais, destacando-se o 

uso da broca em alta rotação associada à restauração com 

cimento de ionômero de vidro ou amálgama;  
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c) Os critérios mais utilizados para a determinação 

de um plano de tratamento de cárie dentária foram a extensão 

da lesão, idade do paciente e a higiene oral. 
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RESUMO: A procura por um sorriso harmônico e restaurações 
estéticas tem refletido na ampla utilização de materiais 
cerâmicos livre de metais, o que ocorre devido à suas 
excelentes propriedades e estética satisfatória. Este capítulo 
tem como objetivo descrever um caso clínico de reabilitação 
em dentes anteriores com coroas e facetas fixas de dissilicato 
de lítio. O paciente procurou atendimento odontológico para 
realização de tratamento estético, pois queixava-se da 
aparência do seu sorriso. Para resolutividade do caso, foi 
sugerido a confecção de coroas totais unitárias para os 
elementos 11, 12, 21 e 22 e facetas para os elementos 13 e 
23, ambas de dissilicato de lítio e livres de metal, visto que o 
maior objetivo a ser alcançado era a estética. Pode-se concluir 
que a confecção de coroas e facetas em dissilicato de lítio 
apresentou-se como uma excelente opção de tratamento 
estético e reabilitador. O resultado final demonstrou um 
aspecto natural e função adequada, garantindo a satisfação do 
paciente 
Palavras-chaves: Prótese dentária; Estética; Facetas 
dentárias. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A constante busca por um sorriso harmônico e 

restaurações estéticas tem refletido no contínuo 

desenvolvimento de materiais cerâmicos odontológicos, o que 

ocorre devido à suas excelentes propriedades, a exemplo da 

estabilidade química, biocompatibilidade e capacidade de 

imitar os tecidos dentais. Além disso, as restaurações 

cerâmicas possuem boa resistência à compressão, resistência 

à abrasão, lisura superficial, brilho e promovem pouco 

acúmulo de placa bacteriana (DELLA BONA et al., 2008; 

SOARES et al., 2014). 

Restaurações protéticas utilizando coroas totais e 

facetas vêm sendo amplamente utilizadas para tratamento de 

dentes anteriores. Para confecção de uma coroa total, é 

necessária a modificação de todas as faces do dente, 

possibilitando condições para o assentamento correto da peça 

protética e promovendo proteção ao remanescente dental. 

Enquanto para a faceta, não é necessário à modificação de 

todas as faces do elemento, sendo realizada a substituição 

apenas da porção visível do esmalte, pela peça protética, 

sendo, portanto, mais conservadora (CARDOSO et al, 2011). 

 O sucesso clínico das restaurações cerâmicas resultou 

no desenvolvimento de diversos sistemas cerâmicos. Dentre 

estes sistemas, estão Empress 1 (E1) (cerâmica de vidro 

reforçada com leucita) e Empress 2 (E2) (cerâmica de vidro 

com dissilicato de lítio) (ALBAKRY et al, 2004). Outro sistema 

hoje utilizado, é o IPS e.max, também constituído por 

cerâmica de vidro com dissilicato de lítio, porém, apresenta 

melhor estética quando comparado ao Empress 2 (SULAIMAN 

et al., 2015). O desenvolvimento de cerâmicas odontológicas 

com alta resistência e tenacidade, como a cerâmica de vidro 
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com dissilicato de lítio, contribuiu para o aumento da 

popularidade restaurações de cerâmica pura. Sua 

microestrutura é constituída de aproximadamente 70% de 

dissilicato de lítio (Li2Si2O5) e outros cristais contendo SiO2, 

K2O, MgO, Al2O3, P2O5, além de óxidos, o que oferece uma 

boa durabilidade com excelente estética e resistência 

mecânica melhorada (PENG et al., 2015). 

 Este capítulo tem por objetivo demonstrar por meio da 

apresentação de um caso clínico, uma reabilitação estética do 

sorriso através da confecção de coroas totais e facetas 

laminadas com materiais cerâmicos na região ântero-superior 

da boca utilizando-se o sistema IPS e.max Press (Ivoclar 

Vivadent, Liechtenstein). 

 

2 MATERIAIS E MÉTODO 

 

Paciente de 65 anos, sexo feminino, procurou 

atendimento odontológico na Clínica de Integração da 

Universidade Federal da Paraíba procurando tratamento 

estético nos elementos dentários ântero-superiores. Ao exame 

clínico inicial, observou-se saúde periodontal, visto que a 

gengiva possuía coloração rosa-pálido, textura normal, 

consistência firme e ausência de sangramento. Os elementos 

11, 12, 21 e 22 possuíam coloração mais escurecida e com 

extensas restaurações de resina composta envolvendo as 

faces vestibular, palatina e proximais, com aspecto rugoso e 

coloração amarelada, além de estarem desgastados e 

menores que o ideal, evidenciando necessidade de 

procedimento restaurador estético. Os elementos 13 e 23 

apresentavam-se menos restaurados, porém com desgaste 

incisal, que desagradava a paciente. Todos os dentes 

apresentavam vitalidade pulpar. (Figura 1 e 2) 
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Figura 2: Aspecto clínico inicial  
 

Desta forma, foi proposto à paciente a realização de 

próteses fixas unitárias para a reabilitação, sendo coroas totais 

nos elementos dentários 11, 12, 21 e 22 e facetas nos 

elementos 13 e 23, ambas utilizando o IPS e.max Press 

(Ivoclar Vivadent, Liechtenstein).constituído por cerâmica de 

vidro com dissilicato de lítio (Ivoclar. Após a realização de 

moldagem de estudo com alginato (Jeltrate, Dentsply, York, 

EUA) e vazamento em gesso tipo IV (Durone, Dentsply, York, 

EUA), os modelos de estudo foram montados em articulador 

semi-ajustável (JP30, Gnatus, Brasil) e enviados para a 

realização de enceramento diagnóstico.  

A partir do enceramento diagnóstico obteve-se guias de 

silicone por condensação (Perfil, Vigodent, Brasil), que 

serviram como guias de preparo e para confecção de 

provisórios. Os incisivos centrais e laterais foram preparados 

com término cervical em chanfro largo (pontas diamantadas 

3227-4138, KG Sorensen, Brasil) e confeccionou-se 

provisórios com facetas de dentes de resina acrílica em resina 

acrílica (Biotone, modelo A25, cor 66, Dentsply, Brasil). Os 

provisórios passaram pelo processo de acabamento e 

polimento e foram cimentados com cimento provisório à base 

de hidróxido de cálcio (Figuras 3 e 4). 
 

Figura 2: Vista aproximada 
dos dentes 
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Na sessão clínica seguinte realizou-se o afastamento 

gengival com fio retrator (Ultrapack 00, Ultradent, EUA) 

impregnado com solução hemostática à base de cloreto de 

alumínio a 25% (Viscostat  clear, Ultradent, EUA). A  

moldagem dos preparos dos incisivos centrais e laterais foi 

realizada com silicone de  adição nas consistências putty e 

leve (Elite, Zhermack, Itália) pela técnica simultânea (Figura 

5).  O molde foi enviado ao laboratório para vazamento e 

confecção dos copings em dissilicato de lítio. (Figura  6). 
 

 
 

 

 Na sessão clínica posterior, os copings foram provados 

e observou-se adequada adaptação marginal dos mesmos. A 

partir daí realizou-se a colocação de fio retrator (Ultrapack 00, 

Ultradent, EUA) impregnado com solução hemostática à base 

de cloreto de alumínio a 25% (Viscostat  clear, Ultradent, EUA) 

Figura 3: Conferência das 
dimensões dos preparos com guia 
de silicone. 

Figura 4: Provisórios instalados. 

Figura 5: Molde dos preparos. Figura 6: Copings no modelo. 
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nos caninos (13 e 23). O preparo para facetas foi realizado 

com pontas diamantadas 2135 (KG Sorensen, Brasil), 

utilizando a guia de preparo como referência de espaço. 

(Figura 7). Os provisórios para as facetas foram 

confeccionados em resina acrílica (Dencrilay Speed, cor 66, 

Dencril, Brasil), através da matriz de silicone pela técnica da 

moldagem. 

Após isso realizou-se a moldagem dos preparos das 

facetas (13 e 23)  associada à moldagem de transferência dos 

copings de coroas totais dos demais elementos 11, 12, 21 e 

22, utilizando-se silicone de adição (Elite, Zhermack, Itália). O 

objetivo desse procedimento foi obter um modelo único para 

aplicação simultânea da cerâmica de recobrimento das coroas 

e das facetas. (Figura 8). Foi feito o registro da cor A2 (terço 

incisal), A3 (terço médio) e A3,5 (cervical) com auxílio de uma 

escala (Escala Vita Clássica, Alemanha). A moldagem foi 

então enviada ao laboratório para aplicação da cerâmica de 

recobrimento. 

 

 
 

 

As coroas e facetas finalizadas encontram-se nas 

figuras 09 e 10. 
 

Figura 7: Avaliação das 
dimensões do preparo das 
facetas. 

Figura 8: Molde de trabalho 
(facetas) e de transferência dos 
copings. 
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 Realizou-se a prova estética e funcional das coroas e 

facetas concluídas. Os contatos proximais foram marcados, 

utilizando carbono oclusal (Contacto 19µm, Angelus, Brasil)e o 

ajuste realizado com brocas diamantadas em baixa rotação. 

Para verificar possível influência da cor do cimento na estética 

final das facetas, utilizou-se a prova estética com a pasta 

hidrossolúvel try-in do cimento fotopolimerizável  Rely-X 

Venner cor A1 (3M do Brasil, São José dos Campos, Brasil) 

(Figura 11), simulando-se o padrão de cor que seria obtido 

pós-cimentação, que mostrou-se bem favorável.(Figura 12) 

 

 
 

 

 Pelo fato do dissilicato de lítio ser uma cerâmica 

possível de ser condicionada, foi realizado o tratamento de 

Figura 9: Vista oclusal das 
facetas e coroas no modelo. 

Figura 10: Vista frontal das 
facetas e coroas concluídas. 

Figura 11: Cimento selecionado 
para as facetas. 

Figura 12: Prova do cimento com 
a pasta try-in. 
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superfície interno das coroas e facetas e dos elementos 

dentários conforme CORTELLINI & CANALE (2012) e 

FRANÇA (2013): 

 

 Tratamento superficial das peças cerâmicas: Proteção das 

faces lisas com uma muralha de silicone de condensação para 

evitar possíveis danos ao glaze. Condicionamento com ácido 

fluorídrico a 10% (Condac 10%, FGM, Brasil) por 20 

segundos, seguido de lavagem abundante com água por 1 

minuto. Após secagem aplicou-se o silano (Ceramic Primer, 

3M do Brasil, São José dos Campos, Brasil) por 1 minuto. 

(Figuras 13 e 14) 

 
 

 

 Tratamento dos remanescentes dentários e cimentação 

o Coroas totais: elementos 11, 12, 21 e 22: Sob isolamento 

relativo foi realizada a limpeza do remanescente coronário 

com pasta de pedra-pomes e Escova de Robison em baixa 

rotação. Após lavagem e secagem com água, foi realizada a 

manipulação do cimento resinoso auto-adesivo dual Rely-X 

U200 (3M do Brasil, São José dos Campos, Brasil), cor A2,  o 

qual foi inserido no interior das coroas previamente tratadas. 

Após assentamento no preparo, removeu-se os excessos com 

o uso de fio dental e sonda exploradora, e fotopolimerizou-se 

cada face por 30 segundos. 

Figura 13: Condicionamento com 
ácido fluorídrico por 20 segundos. 

Figura 14: Aplicação do silano. 
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o Facetas laminadas (elementos 13 e 23): realizou-se o 

protocolo tradicional de condicionamento ácido com ácido 

fosfórico a 37% por 15 segundos (Condac 37%, FGM, Brasil), 

lavagem abundante e secagem com papel absorvente, 

seguida da aplicação de primer por 20 segundos (Scotchbond, 

3M do Brasil, São José dos Campos, Brasil), jato suave de ar 

e aplicação do sistema adesivo (Scotchbond, 3M do Brasil, 

São José dos Campos, Brasil), com jateamento suave para 

espalhar bem o adesivo, o qual não foi imediatamente 

polimerizado. A seguir foi feita a inserção do cimento resinoso 

fotopolimerizável  Rely-X Venner (3M do Brasil, São José dos 

Campos, Brasil), cor A1, o qual foi inserido no interior das 

facetas previamente tratadas. Após assentamento no preparo, 

removeu-se os excessos com o uso de fio dental e sonda 

exploradora, e fotopolimerizou-se cada face por 30 segundos. 

Após a remoção dos excessos, avaliou-se os contatos 

oclusais com carbono Contacto 19µm (Angelus, Brasil) em 

máxima intercuspidação habitual e nos movimentos 

excêntricos realizando os ajustes oclusais necessários com 

ponta diamantada 2135 FF (KG Sorensen, Brasil) e 

acabamento e polimento final com sistema de borrachas intra-

oral para cerâmica (Labordental, EUA), em baixa rotação. 

Verificou-se grande melhoria na estética alcançada pelo 

tratamento, satisfazendo os anseios estéticos da paciente. As 

figuras 15, 16 e 17 apresentam a comparação do caso inicial 

com os resultados finais obtidos.  



Reabilitação estética em dentes anteriores com coroas totais e facetas em dissilicato de lítio - Relato de caso clínico 

387 
 

 
 

 
 

 

 
 

Figura 15: Aspecto clínico intra-oral inicial. 

Figura 16: Aspecto clínico intra-oral final. 

Figura 17: Sorriso da paciente. 
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3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Recentemente, os pacientes têm procurado os 

consultórios odontológicos para a reabilitação oral buscando 

não apenas a devolução da forma e função dos elementos 

dentais, mas principalmente a estética, o que ocorre devido 

aos padrões de beleza exigidos pela sociedade (SOARES et 

al., 2012). Dentre os materiais restauradores, as cerâmicas 

têm ganhado espaço e se tornado uma excelente opção para 

a reabilitação devido a sua biocompatibilidade, características 

estéticas, excelente durabilidade, estabilidade química, 

coeficiente de expansão térmica próxima ao da estrutura 

dentária e translucidez, possibilitando a mimetização dos 

elementos dentais em sua cor, textura e forma, 

assemelhando-se à sua aparência natural (ALBAKRY et al., 

2014; CARDOSO et al., 2011; GARCIA et al., 2011). 

Um dos tipos de sistemas cerâmicos muito utilizados é 

o IPS e.max, o qual apresenta-se como uma cerâmica vítrea à 

base de dissilicato de lítio e possui boas propriedades físicas, 

características ópticas semelhante ao dente e  alta resistência 

à flexão (SULAIMAN et al., 2015), podendo ser indicado tanto 

para coroais totais unitárias, como para facetas. No entanto, 

Cardoso et al. (2015) afirma que para o sucesso clínico, estas 

peças protéticas devem ser bem indicadas. No caso 

apresentado, as coroas totais cerâmicas foram indicadas para 

os elementos 11, 12, 21 e 22, visto que eram dentes com 

tratamento estético mal sucedido, apresentando maior 

alteração de cor e pouca estrutura dental remanescente, 

enquanto para os elementos 13 e 23 foram indicadas facetas, 

pois eram elementos com leve alteração de cor e forma. As 

facetas possuem algumas vantagens quando comparadas às 
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coroas, como a maior capacidade biomimética, pouco 

desgaste da estrutura remanescente e maior agilidade no 

atendimento clínico. No entanto, ambas apresentam 

longevidade estética, resistência à abrasão, dureza superficial 

e previsibilidade do resultado (CARDOSO et al., 2015). 

Martins (2011) avaliou a confiabilidade à fadiga de 

coroas de dissilicato de lítio E.max com 1mm e 2mm de 

espessura e verificou que estas apresentaram resistências 

similares à coroas metalocerâmicas e resistências 

estatisticamente maiores que as de zircônia, indicando maior 

confiabilidade das coroas de dissilicato de lítio de 1 e 2mm. 

Sulaiman et al. (2015) observaram a taxa de falhas em 

restaurações de dissilicato de lítio e relataram ótimos 

resultados no prazo de 45 meses, visto que as restaurações 

unitárias fabricadas com o IPS E.max tiveram índices de 

fraturas relativamente baixos. 

Para a manutenção da estética e longevidade do 

procedimento restaurador, além da escolha correta da 

cerâmica, é necessária a utilização de cimentos que não 

provoquem alteração de cor destas peças. Para as coroas 

totais do caso apresentado, utilizou-se um cimento auto-

adesivo dual, enquanto para as facetas, utilizou-se um cimento 

foto-ativado. Esta diferença ocorreu pelo fato de que os 

cimentos quimicamente ativados e duais apresentam como 

ativador químico a amina terciária, a qual pode comprometer o 

resultado estético, provocando alterações de cor com o passar 

do tempo. Portanto, para as facetas, utilizou-se um cimento 

sem amina terciária, pois a espessura desta não permite 

mascarar a cor dos cimentos duais e foto-ativados. 

(KARAAGACLIOGLU, YILMAZ, 2008; SOARES et al., 2012). 
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4 CONCLUSÕES 

 

Diante do exposto, pode-se concluir que a confecção de 

coroas e facetas em dissilicato de lítio apresentou-se como 

uma excelente opção de tratamento estético e reabilitador. O 

resultado final demonstrou um aspecto natural e função 

adequada, garantindo a satisfação do paciente.  
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RESUMO: O traumatismo dental representa a lesão orofacial 
mais recorrente nas práticas de esporte de contato. Desse 
modo, os atletas, tanto profissionais quanto amadores, devem 
ser capazes de reagir a esses eventos de maneira apropriada 
e que possibilite a efetividade da sua reabilitação. São 
consideradas lesões traumáticas dentárias desde uma simples 
fratura em esmalte até a perda definitiva do elemento dentário, 
e cada uma delas exige do paciente os cuidados necessários 
para garantir o sucesso do tratamento e evitar que o indivíduo 
sofra os impactos sociais, psicológicos e funcionais de perder 
um elemento dentário. O objetivo do capítulo foi relatar a 
vivência de alunos de odontologia da Universidade Federal da 
Paraíba durante um projeto de extensão, onde os mesmos 
visitavam academias de artes marciais e com o auxílio de 
material didático expositivo informavam e tiravam dúvidas dos 
atletas sobre o traumatismo dental, resultando em uma 
mudança efetiva de sua realidade. Do ano de 2008 até 2015 
foram orientados 1.360 atletas, capacitados e envolvidos 39 
alunos e 1 funcionário técnico-administrativo.  
Palavras- chave: Fratura. Dente. Avulsão.   
 

1  INTRODUÇÃO 
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A cavidade bucal, devido a sua localização anatômica, 

é uma região do corpo sujeita a sofrer inúmeros traumas. São 

consideradas lesões traumáticas dentárias desde uma simples 

fratura em esmalte até a perda definitiva do elemento dentário. 

Esse evento é caracterizado como uma situação de urgência 

frequente nos consultórios odontológicos. Porém, o 

atendimento que deveria ser imediato, muitas vezes não 

atinge o êxito devido à falta de conhecimento da população 

em geral. O fato de não obter sucesso no tratamento, também 

se deve ao primeiro atendimento, que muitas vezes é 

realizado por profissionais não habilitados para esse tipo de 

situação. Ou seja, a falta de conhecimento e a carência de um 

atendimento satisfatório acabam resultando em um 

prognóstico desfavorável (SANABE et al., 2009). 

Geralmente acometem com maior predominância 

indivíduos do sexo masculino especialmente em idade escolar 

e em fase de crescimento. Ocorrem como consequência de 

quedas, brigas, acidentes esportivos, automobilísticos, 

traumatismos com objetos e etc. (SANABE et al., 2009). 

O traumatismo dentoalveolar envolve três estruturas 

básicas: dentes, porção alveolar e tecidos moles adjacentes. 

Também pode resultar em fraturas dos ossos da face e mais 

seriamente em danos cerebrais. O dano causado, o grau de 

envolvimento de estruturas atingidas, o estágio de 

desenvolvimento e o tempo transcorrido entre o acidente e o 

atendimento determinarão o prognóstico e o tratamento do 

trauma. (OLIVEIRA, 2004). 

A prática esportiva é um fator etiológico constante para 

a ocorrência de trauma dental. Os atletas de esportes de 

contato são mais susceptíveis do que praticantes de outros 

tipos de atividade física, visto que o rosto é o alvo do oponente 
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por meio de diferentes golpes (chutes e socos, por exemplo). 

A soma da exposição da face à ausência de protetor bucal, 

pode acarretar em maior ocorrência de lesões nessa região 

(CAVALCANTI, et al. 2012). 

O traumatismo dentário é considerado um problema de 

saúde pública não só pela prevalência expressiva, 

principalmente em áreas de privação social e material, mas 

também pelo alto impacto que causa na qualidade de vida das 

pessoas, por gerar um desconforto físico e psicológico, além 

de interferir negativamente nas relações sociais do indivíduo 

(TRAEBERT, 2004).   

Como medida preventiva, o uso de protetores bucais 

durante a prática esportiva deve ser encorajado pelos 

treinadores, parentes e profissionais da saúde que tenham 

contato com o atleta (EMERICH, 2013). 

Estes dispositivos oferecem proteção às estruturas 

dentais e periodontais durante a prática de esportes de 

contato, reduzindo em número e gravidade os danos a essas 

estruturas em virtude de quedas ou pancadas decorrentes da 

atividade esportiva (FREITAS, 2008). 

Os cuidados urgentes ao dente traumatizado devem ser 

tomados o mais rápido possível para minimizar futuras 

consequências como a dor no dente afetado, perda do 

elemento dentário e tratamentos longos e dispendiosos. 

Pessoas que estão em contato diário com esportes de contato 

e principalmente de combate devem saber como fornecer os 

primeiros socorros ao atleta que sofre o trauma, uma vez que 

o intervalo entre o acidente e o atendimento profissional 

idealmente não deveria exceder 15 minutos. Logo, essas 

pessoas precisam saber sobre como transportar um dente 

avulsionado, por exemplo, e ter conhecimento do centro de 
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saúde mais próximo que ofereça o tratamento odontológico 

necessário (EMERICH, 2013).  

Embora o traumatismo dental seja um problema de 

saúde pública, há pouca conscientização dos praticantes de 

esporte de contato sobre os métodos de prevenção e como 

proceder no momento em que acidentes ocorrem.  

Este capítulo visa apresentar 7 (sete) anos de vivência 

de um projeto de extensão que tem como propósito a 

conscientização das comunidades mais carentes acerca do 

traumatismo dental durante o esporte.  

 

2   MATERIAIS E MÉTODOS 

 

Durante a ação, os alunos entraram em contato com os 

responsáveis de cada academia para poder realizar a 

pactuação, obtendo a permissão para realizar as atividades. 

 Foram selecionadas as academias e obtidas cartas de 

anuência aprovando a visita do professor orientador e dos 

alunos. O projeto foi encaminhado e aprovado no Comitê de 

ética em pesquisa da UFPB. 

Inicialmente, os alunos passaram por uma capacitação 

(Figura 1) realizada pelo professor orientador, onde foram 

orientados com relação aos diferentes tipos de traumatismo, 

ao tratamento que cada um deles requer, às consequências 

caso não sejam tomadas as medidas corretas e necessárias, 

às formas de prevenção, como o uso dos protetores bucais, e 

à importância de o profissional estar preparado para realizar o 

atendimento de urgência. 
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Figura 1. Capacitação dos alunos extensionistas 

 

Após a capacitação, os participantes do projeto 

visitaram as academias selecionadas da cidade de João 

Pessoa – PB. O projeto é voltado para as comunidades 

vulneráveis, que pela sua condição social e econômica não 

possuem fácil acesso à informação. 

Foram realizadas visitas em datas e horários 

predefinidos, e as palestras aconteciam antes ou após os 

treinos, de maneira que não prejudicasse o andamento das 

atividades dos atletas.  Utilizou-se como recurso um material 

didático expositivo (banner), que juntamente com a 

explanação detalhada e simples, facilitavam o entendimento 

(Figura 2). 
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       Figura 2. Banner utilizado nas palestras 

 

As palestras foram realizadas em academias de luta 

(Figura 3), e devido ao fato do projeto ter como público alvo 

populações vulneráveis, também foram incluídas escolas 

municipais (Figura 4). Em outro momento, foi estabelecida 

parceria com professores da rede municipal e foram 

desenvolvidas atividades no ginásio poliesportivo Ronaldo 

Cunha Lima – Ronaldão (Figura 5). 
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Figura 3. Intervenção educativa nas academias de luta 
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Figura 4. Intervenção educativa nas escolas municipais 
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Durante a intervenção educativa os temas abordados 

foram as medidas que devem ser tomadas em determinados 

casos de traumatismos, desde fratura coronária com 

envolvimento apenas de esmalte até a situação considerada 

mais grave: avulsão dentária. Outros assuntos abordados 

foram: tempo entre o trauma e o socorro para se obter um 

bom prognóstico, formas de limpeza e armazenamento do 

fragmento ou elemento dentário antes do atendimento 

especializado, formas de prevenção de traumatismo durante 

atividades esportivas, necessidade do acompanhamento 

clínico e radiográfico a longo prazo para assegurar o sucesso 

do tratamento, e uso de protetores bucais durante as 

atividades esportivas.    

 

3   RESULTADOS E DISCUSSÃO 

  Figura 5. Intervenção educativa no Ginásio Ronaldão 
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Foram orientados cerca de 1.350 (um mil cento 

trezentos e cinquenta) atletas em um período de 7 (sete) anos 

de atividades do projeto. Deste, participaram mais de 39 (trinta 

e nove) graduandos do curso de Odontologia na qualidade de 

extensionistas.  

Durante as palestras, quando perguntados sobre 

histórico de traumas antecedentes, haviam casos a serem 

relatados. Muitos comentaram que sofreram traumatismos de 

diversos tipos, tais como fratura coronária, fratura radicular e 

até mesmo avulsão dentária. A maioria dos atletas relatou que 

não buscaram acompanhamento com um cirurgião dentista, 

tampouco sabiam da necessidade de preservar o fragmento 

ou o elemento avulsionado, procurando no local do acidente e 

levando ao dentista. Dessa forma, ou perderam o elemento ou 

foram utilizados outros meios de reabilitar a estética e função 

do paciente que não pelo seu dente natural.  

No final dos relatos dos atletas, os alunos 

extensionistas indicaram o serviço de endodontia da 

Universidade Federal da Paraíba (UFPB), para caso ocorresse 

algum tipo de traumatismo dentoalveolar e ainda para fazer a 

avaliação e proservação dos traumas já sofridos por alguns 

atletas que não buscaram atendimento odontológico.   

Um total de 42 pacientes foram atendidos na clínica de 

endodontia da UFPB nos últimos anos, estes foram 

proservados por cinco anos, visto que a proservação por esse 

tempo após o trauma é de extrema relevância para que se 

obtenha um prognóstico favorável. 

Os ouvintes sempre colaboraram com comentários e 

dúvidas, dando aos palestrantes uma opinião positiva e a 

certeza de que a partir daquele momento aqueles atletas 

teriam uma mudança na sua realidade, estando preparados 
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para reagir a eventuais acidentes e conscientes da 

necessidade de prevenção.  

O projeto pôde evidenciar o déficit de conhecimento 

sobre traumatismo dentário por parte dos atletas, confirmando 

a necessidade de implantação de programas educativos e 

preventivos sobre traumatismo dentário para esse público, que 

além de receber a informação, ainda servirão de 

disseminadores de conhecimento para população em geral. 

Conclui-se que sem o conhecimento passado para os atletas, 

os mesmos poderiam vir a perder os elementos dentários após 

algum tipo de trauma, deixando clara a importância de levar 

esse tipo de informação a esse público.  

Os resultados em relação a injúrias orofaciais em 

atletas de esporte de contato são representados 

predominantemente por indivíduos do sexo masculino. 

Observou-se a relação dessa predominância com o maior 

número de atletas homens praticante de esportes de combate 

que ainda existe em relação às mulheres. Alguns 

pesquisadores destacaram a crescente participação das 

mulheres nos esportes de contato, devido à busca pela forma 

física desejada e pela necessidade de auto defesa, no caso 

das lutas marciais. Observamos que apesar desse aumento 

do público feminino, os homens ainda são maioria, o que 

justifica uma maior prevalência na ocorrência de traumas 

dentais nesse sexo (CAVALCANTI et al. 2012).   

De acordo com uma pesquisa realizada por Simões, os 

dentes mais acometidos a situações de traumatismo dentário 

foram os incisivos centrais superiores, esse fato pode ser 

explicado principalmente pela localização e projeção que 

esses dentes tem na arcada dentária. 
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Crianças e adolescentes estão particularmente 

predispostos ao realizarem atividades de risco, como 

observamos nas práticas de esportes como o jiu-jitsu, judô, 

boxe e MMA, por exemplo. Daí, a necessidade de informar e 

conscientizar esse público. 

O maior número de praticantes resulta no aumento das 

estatísticas de traumatismo dentofacial durante a atividade 

esportiva. Os índices de traumatismos em esportistas são 

altos, podendo variar de acordo com o esporte praticado, e 

superior se comparado à população não praticante 

(BARBERINI, 2002). 

Um estudo avaliou o conhecimento dos alunos de 

graduação e professores de cursos de educação física com 

relação à necessidade do uso dos protetores bucais, mostrou 

que 74% dos profissionais declararam ter conhecimento, 

alguns referindo fazer uso ou indicar o uso desse equipamento 

(JORGE et al, 2009). 

 Nas visitas, percebeu-se que grande parte dos atletas e 

treinadores possuíam conhecimento com relação à 

necessidade do uso de protetores bucais durante o esporte. 

Porém, a maioria deles não faz uso do mesmo, e quando 

fazem utilizam o dispositivo mais fácil de ser encontrado, o 

termoplástico, que não apresenta as qualidades e vantagens 

que os protetores tipo III personalizados apresentam. O 

protetor bucal feito pelo cirurgião dentista além de ser próprio 

para quem usa, é mais eficaz e recomendado para evitar 

injúrias no esporte, apresenta-se superior ao termoplástico 

quanto à respiração, fala e deglutição da saliva, além da 

melhor adaptação, conforto e capacidade de provocar menos 

náuseas (CAVALCANTI et al. 2012). 
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 O uso do protetor bucal não evita absolutamente a 

ocorrência de traumatismo dento alveolar, visto que 25% dos 

acidentes ocorrem mesmo com o uso adequado do protetor. 

Entretanto, as sequelas podem ser amenizadas, diminuindo 

consideravelmente o nível de gravidade do traumatismo 

(FREITAS et al. 2008). 

A taxa de sucesso para o dente traumatizado está 

diretamente relacionada com o conhecimento dos passos a 

serem tomados após um acidente. Daí surge a necessidade 

de educar a população sobre os traumatismos dentários, ainda 

mais quando se trata de uma população de alto risco como a 

de atletas de esporte de contato (LEVIN, 2010). Dessa 

necessidade, justifica-se o objetivo do projeto de preparar os 

praticantes para as variadas situações de trauma e atentar 

para o uso dos protetores bucais como medida preventiva. 

Os profissionais de Odontologia, Educação Física e 

Enfermagem devem ter conhecimento e preparo adequados 

para lidar com as situações de traumatismo dento-alveolares, 

uma vez que estão direta ou indiretamente em contato com 

essa injúria durante o desempenho de suas funções 

específicas. (SANTOS et al. 2009). Ao realizar as atividades 

nas academias, tanto os futuros profissionais de odontologia 

quanto os de educação física, adquirem as informações 

básicas necessárias para medidas de urgência após o trauma.  

 

4   CONCLUSÕES 

 

O traumatismo dentário é um acidente comum 

principalmente em pessoas que praticam esportes 

assiduamente. Os atletas de esporte de contato teem pouco 

conhecimento acerca de como proceder caso ocorra alguma 
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situação de traumatismo dentoalveolar, tornando-se 

imprescindível a prática educativa e preventiva sobre o tema. 

O projeto foi tratado com receptividade e interesse em 

todas as academias visitadas, os resultados foram positivos, a 

orientação tornou os atletas conhecedores da situação e 

disseminadores dessa informação para sua comunidade.  
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RESUMO: O desenvolvimento dos sistemas de liberação 
controlada de fármacos, descritos como “drug delivery 
systems” ou DDS, representa um grande avanço na área 
biomédica e envolve o conhecimento multidisciplinar. Esses 
sistemas possuem inúmeras vantagens, que incluem a 
melhoria da atividade terapêutica, redução da intensidade dos 
efeitos secundários e maior conveniência para o paciente. O 
uso dos DDS na odontologia é um conceito relativamente 
novo e tem se voltado especialmente para o combate das 
doenças periodontais e cáries, através da utilização de 
medicações tradicionais, principalmente antimicrobianos e 
antifúngicos. A presente revisão teve como objetivo abordar 
os principais aspectos envolvidos no uso de DDS, tais como 
mecanismo de ação e vantagens em relação aos sistemas 
convencionais de liberação de fármacos, bem como 
contextualizar sobre seu uso na Odontologia, ressaltando as 
possíveis vantagens da utilização desses sistemas para a 
prática clínica, através de uma revisão de literatura de artigos 
relevantes dos últimos 25 anos. Foi observado que o uso dos 
DDS oferece grandes vantagens ao tratamento das patologias 
orais e representa uma promissora área de estudos.  
Palavras-chave: biomateriais, liberação controlada, 
Odontologia 
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1 INTRODUÇÃO 

 

O maior foco de pesquisas relacionadas à indústria 

farmacêutica foi, por muitos anos, direcionado para a síntese 

ou descoberta de potentes drogas com novos tipos de 

atividade biológica. Embora essa ainda seja uma importante 

área de estudos, uma atenção crescente tem sido dedicada, 

principalmente, à forma com que essas medicações são 

liberadas no organismo (LANGER & PEPPAS, 1981). 

Isto se explica pelo conhecimento de que o sucesso 

das terapias medicamentosas é alcançado não somente pela 

farmacodinâmica adequada da molécula, mas, também, pela 

manutenção da dose efetiva da droga nos locais de ação. A 

maioria dos fármacos possui uma faixa de concentração que 

define os níveis de segurança e eficácia. Concentrações 

abaixo ou acima dessa faixa podem causar ineficiência do 

tratamento, além de graves efeitos tóxicos ou sintomas 

anteriormente não evidenciados (FIGUEIREDO et al, 2008).   

Porém, cada tipo de droga tem a sua própria meia vida 

biológica e a manutenção de uma concentração eficaz por 

longo período de tempo pode se tornar difícil.  O aumento da 

dose do fármaco ou sua administração em doses visam 

minimizar esse efeito, mantendo a droga presente no 

organismo em dose suficiente para exercer seu efeito 

terapêutico. Contudo, apresentam como desvantagem, a 

possibilidade de indução de efeito tóxico, além de não ser 

conveniente para o paciente a administração de drogas em 

doses fracionadas (UHRICH et al, 1999). 

 Assim, vários dispositivos vêm sendo propostos 

visando manter a concentração do fármaco em níveis 



 

407 
 

terapêuticos por maiores períodos de tempo, promovendo 

maior adesão ao tratamento, aumento nos intervalos de 

administração e diminuição dos efeitos colaterais. São 

chamados de sistemas de liberação controlada de fármacos 

(drugs delivery systems-DDS) (UHRICH et al, 1999). 

A presente revisão teve como objetivo contextualizar 

sobre as principais características dos sistemas de liberação 

controlada, bem como sua utilização na área odontológica, 

através de uma revisão da literatura dos artigos publicados 

nos últimos 25 anos. 

 

2 MATERIAIS E MÉTODOS 

 

A presente revisão da literatura foi realizada utilizando-se 

as bases de dados PubMed/MEDLINE (disponível no 

endereço eletrônico: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed) e 

Web of Science (disponível no endereço eletrônico: 

http://www.webofknowledge.com/). Os termos da busca 

utilizados foram: drugs delivery systems AND delayed 

delivery AND dentistry. Utilizou-se o filtro de tempo (últimos 

25 anos). Os artigos selecionados poderiam ser publicados em 

inglês, português ou espanhol, tratando-se de estudos clínicos 

ou laboratoriais, realizados em seres humanos ou animais. Os 

abstracts foram avaliados por 2 examinadores calibrados e 

aqueles que mostraram-se relevantes tiveram seu texto 

completo lido, verificando-se sua adequação ao tema 

proposto. Em caso de dúvida entre os examinadores, um 

terceiro avaliador estabeleceu o consenso. 

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed
http://www.webofknowledge.com/
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Ao final da busca eletrônica, foram encontrados 69 

resumos na base de dados PubMed e 44 no Web of Science. 

Após remoção de duplicados e análise dos resumos, um total 

de 17 artigos foram selecionados para leitura completa, sendo 

então incluídos nessa revisão. A Discussão dos artigos 

selecionados foi dividida em 2 tópicos a seguir expostos: 3.1. 

Dispositivos de liberação controlada de fármacos (DDS); e 

3.2.DDS em Odontologia. 

 

3.1 DISPOSITIVOS DE LIBERAÇÃO CONTROLADA DE 

FÁRMACOS (DDS) 

 

O conceito de um DDS foi relatado, pela primeira vez, 

pelo médico e pesquisador Judah Folkman, na década de 60. 

Seu trabalho consistiu em desviar sangue arteriovenoso de 

coelhos através de uma borracha de silicone. Ele observou 

que, se essa borracha fosse previamente impregnada com 

gases anestésicos, os animais adormeciam. O autor propôs 

então que, pequenos segmentos daquele tubo poderiam ser 

implantados e se o material não sofresse modificação nas 

suas dimensões ou na sua composição, então o implante 

poderia se tornar um dispositivo para liberação de medicação 

em uma taxa constante (HOFFMAN, 2008).  

A partir daí, foram sendo criados novos DDS, que 

inicialmente possuíam escala macroscópica e posteriormente 

passaram a ter escala micrométrica, com destaque ao uso dos 

polímeros biodegradáveis de polihidroxiácidos que, nas 

décadas de 60 e 70, foram desenvolvidos para suturas e 

posteriormente foram adotados para uso nos DDS. Em 

meados da década de 70, surgiram os DDS em escala 

nanométrica, impulsionados por novos conceitos como o de 
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“alvo ativo”, através da conjugação de receptores da 

membrana celular, peptídeos ou pequenas moléculas ligantes 

celulares no polímero transportador (HOFFMAN, 2008). 

Os DDS têm como princípio a liberação de agentes 

farmacologicamente ativos em um sítio específico de ação, 

com taxa terapêutica e dose consideradas ótimas, 

melhorando a eficácia e segurança em sua administração.  

As principais vantagens dos DDS se concentram na 

possibilidade da manutenção da concentração desejada de 

droga no sangue durante um longo período de tempo sem 

alcançar um nível tóxico ou cair abaixo do nível mínimo eficaz, 

além de ser mais conveniente para o paciente. A diferença de 

concentração plasmática efetiva em função do tempo, entre 

sistemas convencionais e de liberação controlada é mostrada 

na Figura1. 

 
Figura 1 – Vantagens da liberação controlada e sustentada 

de fármacos (    ) em relação à terapia convencional.                                                            

terapia convencional (          ) (PRIMO, 2006). 
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Além disso, a degradação e perda da droga são 

evitadas, prevenindo efeitos colaterais, com diminuição da 

toxicidade e aumento da disponibilidade e fração da droga 

acumulada no sítio de ação. Grande parte do sucesso de um 

sistema de liberação controlada está relacionada à eficiência 

e ao período de liberação da droga (KENAWY et al, 2002; 

ALLEN & CULLIS, 2004). Um grande número de classes de 

medicamentos pode ser utilizado nos sistemas de liberação 

controlada, incluindo quimioterápicos, imunossupressores, 

antiinflamatórios, antimicrobianos, opióides, hormônios, 

anestésicos e vacinas (UHRICH et al, 1999). 

 

3.2 DDS e ODONTOLOGIA 

 

Na odontologia, grande parte dos tratamentos 

existentes para as  doenças bucais se baseiam na utilização 

de agentes farmacológicos clássicos que, em alguns casos, 

são limitados pela baixa eficácia e falta de selectividade para 

as células-alvos (RENUGALAKSHMI et al, 2011). Nos últimos 

anos, o estudo dos sistemas de liberação controlada tem 

atraído cada vez mais a atenção de pesquisadores.  O uso de 

DDS na odontologia é um conceito relativamente novo, com a 

exceção de liberação de íons através de cimentos de 

ionômero de vidro e seus precursores cimentos de silicato, 

inibindo o desenvolvimento de cáries secundárias (LIN et al, 

2003).  

Vários tipos de agentes têm sido atualmente testados 

para potencial liberação através dos DDS. Um deles são os 

sais anéstesicos, que podem ser incorporados em 

bioadesivos, visando o aumento do tempo de retenção da 
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droga no sítio de ação, quando comparado à permanência 

dos géis anestésicos e redução do processo doloroso em 

relação às aplicações parenterais (TAWARE et al, 1997). 

Outro mecanismo de incorporação das drogas anestésicas 

testado tem sido o seu encapsulamento em lipossomas, 

visando principalmente o prolongamento do efeito da 

anestesia local (FRANZ-MONTAN et al, 2012).  

Outro tipo de agente usado nos DDS é o íon flúor, com 

o objetivo de produzir um efeito anti-cáries através da redução 

da solubilidade do esmalte, com a formação da fluorapatita 

(KEEGAN et al, 2012).  

Além disso, vários materiais têm sido testados para 

liberação controlada na superfície de implantes dentários, 

objetivando principalmente a melhoria das suas propriedades 

de osseointegração, tais como fosfatos de cálcio (STEFANIC 

et al, 2012), bisfosfonato (ABTAHI et al, 2013), proteínas 

morfogenéticas do osso (HUNZIKER et al, 2012)  e fator de 

crescimento semelhante à insulina (IGF), esse último 

direcionado para uso em pacientes com diabetes tipo 2 

(WANG et al, 2010).  

No universo de estudo dos DDS em odontologia, o 

grupo medicamentoso representado pelos antimicrobianos é 

muito visado. A liberação tópica desses agentes permite 

prolongadas concentrações ativas da droga na cavidade oral, 

sendo mais efetiva, além de não possuir desvantagens 

inerentes à terapia sistêmica, tais como o desenvolvimento de 

resistência microbiana (GIUNCHEDI et al, 2002; IKINCI et al, 

2002). 

Chandy e Sharma, em 1993, compararam duas 

morfologias diferentes de matrizes de quitosana (microcontas 

e microgrânulos) para liberação oral controlada de ampicilina. 



 

412 
 

A liberação in vitro demonstrou que a liberação do 

antimicrobiano a partir da quitosana em forma de contas foi 

mais lenta quando comparada à liberação através de grânulos 

e confirmou que tais sistemas possuíram grande potencial 

para uso clínico.  

A formulação de comprimidos baseados em 

microesferas de quitosana contendo diacetato de clorexidina 

foram avaliados por Giunchedi e colaboradores , em 2002, 

utilizando-se microscopia eletrônica de varredura e 

comportamento de liberação do fármaco investigado em pH 7.  

Foi constatado que a união dos dois materias foi favorável à 

manutenção ou melhora da atividade antimicrobiana da droga, 

principalmente contra Candida albicans, tendo uso indicado 

para combater infecções bucais. Essa melhoria na atividade 

antimicrobiana foi confirmada contra os microorganismos 

Porphyromonas gingivalis [IKINCI et al, 2002] e Candida 

Albicans (SENEL et al, 2000), através de metodologia 

semelhante, isto é, preparação de filmes e géis de quitosana, 

com ou sem a presença de gluconato de clorexidina na 

concentração de 0,1 e 0,2 %, possuindo aplicação promissora 

para aplicação como sistemas de liberação como parte da 

terapia local das doenças periodontais, onde existe a 

prevalência desse tipo de microbiota. 

Govender e colaboradores, em 2005, avaliaram a 

atividade antimicrobiana e a liberação de tetraciclina 

incorporada em microesferas de quitosana e constataram que 

as concentrações de droga liberadas estavam acima do 

mínimo necessário para inibição de microorganismos como 

Staphylococcus aureus e que o período de liberação da droga 

foi superior a 8 h. A bioadesão das microesferas e 

propriedades físico-químicas como pH constante e similar ao 
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pH salivar, além das propriedades satisfatórias de liberação 

do fármaco em questão confirmaram o potencial desse sitema 

para otimizar terapias locais que visam a atividade 

antimicrobiana.    

 

 

4 CONCLUSÕES 

  

Esses estudos ressaltam que os dispositivos para 

liberação controlada de fármacos em Odontologia possuem 

um grande potencial de uso, uma vez que a liberação 

prolongada de drogas na cavidade oral de maneira controlada 

e localizada favorece a prevenção e tratamento dos principais 

problemas da cavidade bucal, principalmente cáries e 

doenças periodontais. 
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O SIMPÓSIO NACIONAL DE SAÚDE MEIO AMBIENTE está 

destinado a estudantes e profissionais da área saúde (nutrição, 

farmácia, enfermagem, fisioterapia, educação física) e áreas afins e 

tem como objetivo de proporcionar, por meio de um conjunto de 

palestras, mesa redonda e apresentações de trabalhos, subsídios para 

que os participantes tenham acesso às novas exigências do mercado e 

da educação no contexto atual. E ao mesmo tempo, reiterar o intuito 

Educacional, Biológico e Ambiental de inserir todos que formam a 

Comunidade Acadêmica para uma Educação sócio-ambiental para a 

Vida.  

Foram abordados diversos temas durante o evento, entre eles: 

Uso racional de medicamentos, Aplicações da Biotecnologia na Saúde, 

Política Nacional de Alimentação e Nutrição, Gastronomia, meio 

ambiente e sustentabilidade, Patógenas emergentes associados ao 

abastecimento de água para consumo humano, A saúde mental no 

século XXI, um desafio dos profissionais de saúde, ducação Alimentar 

e Nutricional: uma estrategia de Segurança Alimentar do século XXI. 

Diante da grandiosa contribuição dos artigos aprovados, os livros 

frutos desse Evento: ODONTOLOGIA SAÚDE E MEIO AMBIENTE: e 

NUTRIÇÃO E SAÚDE: conhecimento, integração e tecnologia 

,contribuirão para o conhecimento dos alunos da área de Ciencias 

biológicas e Saúde. 
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