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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 

CORREÇÃO ESTÉTICA DE ASSIMETRIA DE 
MARGEM GENGIVAL: UM CASO CLÍNICO 

 

Vanessa Feitosa ALVES1 

Ana Karina Maciel de ANDRADE2 

Roberta Moreira FRANÇA2 

Michelline CavalcantiToscano de BRITO² 

Roseanne da Cunha UCHÔA2 

1 Mestranda em Odontologia da UFPB, João Pessoa; 2 Professoras do Curso de Odontologia da UFPB 

vanessafalves@hotmail.com 

 

RESUMO: O sorriso é uma característica que compõe a 
aparência estética do indivíduo. Entre os problemas estéticos 
gengivais mais comuns estão a presença de contorno irregular 
e assimétrico da margem gengival que resulta em 
discrepância no tamanho das coroas e sorriso desarmônico. O 
objetivo desse trabalho é relatar um caso clínico de correção 
estética de assimetria gengival por meio de técnica cirúrgica 
periodontal associada a posterior tratamento de clareamento 
dental. A conduta terapêutica foi a gengivectomia e a 
gengivoplastia, associadas ao clareamento dental para melhor 
resultados estéticos. Observou-se um resultado satisfatório em 
um planejamento clínico integrado multidisciplinar com a 
execução do caso envolvendo a Periodontia e a Dentistica 
Restauradora. 
Palavras-chave: Gengivectomia, Gengivoplastia, 

Clareamento Dental. 

 

1. INTRODUÇÃO 

O sorriso é uma característica que compõe a aparência 

estética do indivíduo (PHITON et al., 2013). O padrão de um 



Correção Estética de Assimetria de Margem Gengival: um Caso Clínico 

8 
 

sorriso harmônico está associado a múltiplos fatores que 

incluem a posição dental, tamanho e/ou cor dos dentes e 

considera o tecido gengival e a sua relação com os lábios 

(SEPOLIA, 2014; SOUSA et al., 2010). 

Todos os fatores estéticos em conjunto resultam na 

aquisição de um sorriso ideal que deve ser analisado pelo 

profissional com cuidado, considerando, também, a 

expectativa do paciente. A avaliação estética do sorriso 

envolve uma análise extra-oral, labial, periodontal e dental, 

cujo tratamento abrange diversas alternativas terapêuticas em 

uma abordagem multidisciplinar do tratamento odontológico 

(SILVA; CARVALHO, JOLY, 2007). 

Na avaliação do sorriso, observa-se que a altura do sorriso 

que determina a exposição dos componentes dentais e 

periodontais. A altura do sorriso é classificada em sorriso 

baixo, médio ou alto, baseado na posição da borda inferior do 

lábio superiores em relação à exposição dos dentes 

superiores e do tecido gengival durante o sorriso espontâneo 

(SILVA; CARVALHO, JOLY, 2007). 

No sorriso alto, as coroas dos dentes anteriores superiores 

estão aparentes e com a exposição de uma quantidade 

variável de gengiva. Os principais aspectos relacionados ao 

sorriso gengival são o crescimento vertical em excesso, a 

extrusão dento-alveolar, o lábio superior curto, a hiper-

atividade do lábio superior, a erupção passiva alterada, ou a 

combinação de vários fatores (GARBER; SALAMA, 1996). 

Entre os problemas estéticos gengivais mais comuns estão 

às recessões gengivais, ausências de papilas interdentais, 

excesso gengival e contorno gengival irregular e assimétrico 

(MORAIS et al., 2010). 

O contorno gengival apresenta-se como aspecto 

importante no sorriso harmônico. Ele acompanha a formação 
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do colo do dente e do tecido ósseo subjacente, preenchendo 

as ameias cervicais.  Idealmente, o contorno da margem 

gengival deve ser paralelo à linha incisal e seguir a orientação 

das linhas de referência horizontais.  Além disso, deve 

apresentar um adequado desenho festonado, contornando, 

cervicalmente, a partir da posição correta do zênite gengival e, 

interproximalmente, a partir das papilas dentárias (AHMAD, 

2005).  

Da mesma forma, infere-se o zênite da margem gengival 

considerada a porção mais apical da margem gengival e 

importante na harmonia do sorriso. Em elementos dentais 

anteriores, o zênite encontra-se mais para distal em relação ao 

eixo do dente (AHMAD, 2005). 

A correlação inadequada entre margens gengivais dos 

dentes anteriores pode resultar em aspecto de coroas de 

diferentes comprimentos. Assim, anormalidades no contorno 

gengival, no zênite da margem gengival e simetria das 

margens ocasionam a estética prejudicada, necessitando de 

intervenções para melhores resultados (AHMAD, 2005; 

MORAIS et al., 2010; SEPOLIA, 2014).  

Uma abordagem interdisciplinar muitas vezes se faz 

necessária para a obtenção de sucesso nos procedimentos 

estéticos. Após a execução de cirurgias gengivais, é comum a 

atuação da Odontologia estética e restauradora para 

reestabelecimento da harmonia do sorriso. O clareamento 

dentário surge como uma alternativa eficaz e pouco invasiva 

para branquear os elementos dentários. 

 Diante das considerações expostas, o presente caso 

clínico tem o objetivo de apresentar um tratamento estético do 

sorriso com abordagem multidisciplinar, que abrangeu a 

correção estética de assimetria gengival por meio de técnica 
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cirúrgica periodontal associada a posterior tratamento com 

clareamento dental. 

 

2. MATERIAIS E MÉTODOS 

 

Paciente VFA, 22 anos de idade, sexo feminino, 

compareceu a clínica odontológica da Universidade Federal da 

Paraíba queixando-se da aparência estética do seu sorriso. Na 

anamnese, foi relatada a insatisfação estética da paciente pela 

diferença de comprimento entre seus dentes anteriores.  

No exame clínico periodontal, foi observado condições 

clínicas de normalidade quanto à saúde dos tecidos 

periodontais. Entretanto, identificou-se um sorriso alto, 

constatado pela exposição dos dentes anteriores superiores e 

da gengiva, associado com uma discreta elevação do lábio do 

lado direito, compatível com hipertonia muscular direita, e uma 

alteração do contorno gengival na região de incisivos 

superiores, com discrepâncias de margem e zênite gengival. 

 
Figura 1 – Aspecto clínico inicial do sorriso 

Para a correção do contorno gengival, foi indicada uma 

cirurgia plástica periodontal com a técnica de gengivectomia e 

gengivoplastia na região dos dentes 21 e 22, corrigindo a 

margem e o zênite gengival.  

Após a anestesia infiltrativa terminal por vestibular e 

complementação nas proximais, foi realizado o planejamento 

da gengivectomia/gengivoplastia a partir da marcação dos 

zênites gengivais nos elementos dentários 21 e 22, tendo 
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como referência uma linha horizontal para limitar as margens 

gengivais com o auxílio de uma linha de gaze estéril e de uma 

sonda milimetrada UNC. 

 

 
Figura. 2, 3,4  – Planejamento da gengivectomia/gengivoplastia com a marcação dos 

zênites gengivais nos elementos dentários 21 e 22. 

A partir do desenho da margem gengival marcada pelo 

planejamento, foi realizado as incisões em bisel interno 

paramarginal a 1mm da margem gengival para remoção do 

tecido gengival necessário nos elementos dentários 21 e 22, e 

na papila entre elementos dentários 12 e 11, seguido de 

incisões em bisel interno intra-sulcular para liberação do tecido 

gengival incisado. Para este procedimento, utilizou-se lâmina 

de bisturi 15C. 

  
Figura 5 e 6 – Incisões em bisel interno paramarginal nos elementos dentários 21 e 22. 

 

 
Figura 7 – Incisão em bisel interno intra-sulcular no elemento dentário 21. 
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Na sequência, com o auxílio de cureta periodontal tipo 

Gracey n.5/6 foi realizado a remoção do tecido gengival 

incisado. 

 
Figura  8 – Remoção do tecido incisado. 

Foi realizado um descolamento localizado na margem 

gengival vestibular dos elementos dentários 21 e 22 utilizando 

a cureta de Molt n.2-4, sem a necessidade de confecção de 

retalho, visto que não houve incisão nas papilas. Seguido da 

medição, com sonda periodontal milimetrada tipo UNC, da 

distância da margem gengival até a crista óssea, que deve ter 

uma distância mínima de 2mm para a localização da inserção 

conjuntiva e epitélio juncional.  

   
Figura 9, 10 – Descolamento da margem gengival. 

 

   
Figura 11 e 12 – Medição da distância da margem gengival à crista óssea. 

 

O procedimento cirúrgico de correção do contorno gengival 

foi finalizado com a lavagem da área cirúrgica com soro 

fisiológico, e recomendações pós-operatórias para compressa 

de gelo na área, bochecho com solução de digluconato de 
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clorexidina a 0,12%, durante 1 minuto por 7 dias,  e medicação 

com analgésico em caso de dor. 

 
Figura 13 – Aspecto final da área da cirurgia. 

 

A paciente foi informada sobre a opção de realizar o 

clareamento dental vital no consultório ao fim do processo de 

cicatrização do tecido gengival. Após 30 dias da intervenção 

cirúrgica periodontal, a paciente foi avaliada e autorizada para 

realização do procedimento. Para tal, utilizou o agente 

clareador Peróxido de Hidrogênio a 35% (Whiteness HP – 

FGM Produtos Odontológicos, Joinville/SC) na arcada superior 

até a região entre os primeiros molares. 

Após a profilaxia dental com pedra pomes e água, a fim de 

remover manchas extrínsecas e biofilme, realizou-se a seleção 

de cor com auxílio da escala Vita Clássica (Vita Zahnfabrik. H. 

Rauter GmbH & Co, Bäd Sackingen, Alemanha). Utilizou-se 

um afastador labial para facilitar a aplicação da barreira e 

também do clareador. E para a proteção gengival, uma 

barreira fotopolimerizável (FGM Produtos Odontológicos, 

Joinville/SC) foi aplicada no contorno gengival dos dentes da 

arcada superior da paciente, fotoativada por 20 segundos para 

cada três dentes. Anterior à aplicação do produto clareador, a 

barreira do tecido gengival foi reavaliada a fim de certificar a 

garantia de proteção máxima a essa porção. 

A preparação do material clareador seguiu as 

recomendações do fabricante. O gel permaneceu sobre a 

superfície dental por 15 minutos desde o início de sua 

aplicação. Com o auxílio de um pincel ou microaplicador 
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movimentou-se o gel sobre os dentes três a quatro vezes para 

liberar eventuais bolhas de oxigênio geradas e renovar o 

melhor contato possível do gel com os dentes. Ao final do 

tempo recomendado, o gel foi sugado sobre os dentes com 

uma cânula aspiradora e os dentes foram limpos com uma 

gaze para deixá-los prontos para receber nova porção de gel. 

A paciente recebeu mais duas aplicações do gel clareador. Ao 

fim, foi retirada a barreira gengiva. 

 
Figura 14 – Aplicação do material clareador 

 

No final da sessão de clareamento, o paciente recebeu as 

recomendações dietéticas sendo orientado a não fazer uso de 

alimentos ou bebidas com corantes, tampouco ácidos ou 

cítricos, além de manter corretamente o controle do biofilme 

dental. Também foi indicado para a paciente procurar um 

tratamento de fonoaudiologia ou fisioterapia para correção da 

hipertonia da musculatura do lábio superior do lado direito. 

 
Figura 15 - Aspecto final 

 

 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

O sorriso desempenha um papel importante na melhoria 

estética, saúde e autoconfiança. Na presença de desarmonia 
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entre dente, tecidos moles e periodonto, o resultado pode ser 

considerado antiestético (SEPOLIA, 2014). 

Em relação à Periodontia, tem-se notado uma maior 

atenção a manutenção da saúde como também à harmonia e 

simetria do contorno gengival, arquitetura e coloração dos 

tecidos gengivais (MORAIS et al. 2010). Phiton et al. (2013) 

em seu estudo evidenciou que a gengiva tem grande 

importância na estética e composição do sorriso.  

Correções cirúrgicas com gengivectomias resultam em 

aumento de coroa clínica do dente, sendo indicado quando 

dentes anteriores são curtos, tem exposição excessiva de 

tecido gengival ou contorno irregular (SOUSA et al, 2010). No 

caso apresentado, foi realizada a correção da simetria da 

margem gengival e zênite obtendo sucesso na harmonia e 

estética no sorriso da paciente. A simetria do contorno 

gengival entre incisivos centrais superiores é necessária para 

a harmonia do sorriso, visto que quanto mais próximo da linha 

média, mais as discrepâncias ficam evidentes comprometendo 

a estética do sorriso (SCLAR, 2003). 

Outros casos clínicos semelhantes são descritos na 

literatura (MORAIS et al., 2010; ROSSETI et al., 2006; SOUSA 

et al., 2010). Morais et al. (2010) retrata casos clínicos de 

associação de gengivectomia a gengivoplastia para solucionar 

discrepâncias de tamanhos de coroas e contorno gengival 

insatisfatório. 

A gengivoplastia é uma cirurgia indicada para a 

remodelação do tecido gengival criando um melhor aspecto no 

contorno tecidual e papilas interdentais estabelecendo a 

anatomia adequada (ROSSETI et al., 2006). No caso 

apresentado, foi respeitado o contorno da margem gengival, 

como delineado pelos níveis cervicais dos caninos superiores 

e dos incisivos centrais, apresentando-se paralelo à borda 
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incisal. As margens gengivais dos incisivos centrais e caninos 

devem ser simétricas, e em uma posição mais apical quando 

comparada à dos incisivos laterais (CHICHE; PINAULT, 1994). 

A reabilitação estética compreende muitos aspectos 

clínicos, havendo a necessidade de uma abordagem 

multidisciplinar no planejamento e execução do caso como 

procedimento fundamental para obtenção de resultados 

estéticos em áreas comprometidas. O clareamento dental vital 

é considerado um dos mais seguros, conservadores, menos 

caros e mais eficazes dos procedimentos estético disponíveis 

atualmente, desde que seja corretamente indicado (Kihn, 

2007).  

O uso de maior concentração de agente clareador (25% -

35% peróxido de hidrogênio) leva a bons resultados em 

períodos curtos, até mesmo, após uma única sessão (Kihn, 

2007) como visto no caso relatado. 

A intervenção cirúrgica periodontal demonstrou como 

procedimento adequado para resultado estético satisfatório em 

casos de assimetria gengival que pode ser aprimorada com a 

associação do clareamento dental. É importante ressaltar que 

para o sucesso clínico em longo prazo é indispensável à 

manutenção de higiene oral por parte do paciente através de 

controle do biofilme dental. 

 

4. CONCLUSÕES  

 

A abordagem multidisciplinar muitas vezes é fundamental 

para tratamentos estéticos que buscam a harmonia do sorriso. 

Na integração entre a periodontia e a dentística estética e 

restauradora obteve-se resultados satisfatórios com a técnica 

de cirúrgica periodontal da gengivectomia/gengivoplastia para 

a correção de assimetria do contorno gengival, associado ao 
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clareamento dental que se mostrou como um coadjuvante 

efetivo na obtenção de melhores resultados estéticos. Com 

isso, nota-se a importância do planejamento clínico integrado. 
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RESUMO: A Disfunção Temporomandibular (DTM) é um 
termo correspondente a uma série de sinais e sintomas 
clínicos, que podem ser cíclicos ou transitórios e afetam os 
músculos mastigatórios, as articulações temporomandibulares 
e estruturas associadas. A laserterapia é um auxiliar no 
tratamento sintomático da dor, promovendo um grau de 
conforto considerável ao paciente. O controle da dor 
miogênica e a melhora no grau de abertura vertical, dos 
movimentos laterais e protusivos é observado clinicamente 
nos pacientes tratados com laser de baixa intensidade. Diante 
disto, este trabalho objetiva comprovar a efetividade da 
laserterapia como tratamento coadjuvante nas disfunções 
temporomandibulares, por meio de uma revisão de literatura, a 
qual foi desenvolvida a partir de uma revisão bibliográfica de 
trabalhos publicados em bibliotecas virtuais tais como: 
SCIELO, PUBMED, LILACS E PERIODICOS CAPES entre os 
anos de 1995 e 2015. Pôde-se concluir que o laser de baixa 
intensidade se mostra como uma alternativa viável para um 
tratamento coadjuvante nas disfunções temporomandibulares, 
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devido à etiologia multifatorial da patologia descrita. Além 
disso, sua escolha se torna cada vez mais frequente devido ao 
imediato alivio da dor dando ao paciente um maior e melhor 
conforto, reabilitação e qualidade de vida.  
Palavras chave: Transtornos da Articulação 
Temporomandibular; Lasers; Laserterapia e DTM. 
 

1 INTRODUÇÃO 

 

A articulação temporomandibular recebe este nome 

pelos dois ossos que a formam: o osso temporal e a 

mandíbula. O termo desordem craniomandibular é usado 

como sinônimo do termo desordem ou disfunção 

temporomandibular (DTM) e é considerada a maior causa de 

dor não dental na região orofacial. (SHALENDER et al., 2011). 

A DTM é um termo correspondente a uma série de 

sinais e sintomas clínicos, que podem ser cíclicos ou 

transitórios e afetam os músculos mastigatórios, as 

articulações temporomandibulares e estruturas associadas 

(SARTORETTO, BELLO E BONA, 2012). Não há um único 

fator etiológico responsável pela DTM e sua sintomatologia 

clínica mostra que a patogenia é multifatorial abrangendo 

importantes elementos funcionais, anatômicos e psicossociais, 

podendo estar associada também a fatores dentários e/ou 

faciais, os quais se relacionam com o aparelho 

estomatognático (WIESE et al., 2008; VALETIC et al., 2008). 

Nunes (2014) afirma que alguns dos fatores etiológicos 

ou agravantes para a DTM incluem má oclusão, alterações 

musculares, hiperatividade muscular, fatores traumáticos, 

problemas degenerativos, hábitos nocivos, estresse e 

problemas emocionais. 

Vários são os tratamentos disponíveis os quais variam 

de acordo com o comprometimento das estruturas musculares 
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e articulares, com a sintomatologia clínica e o tempo de 

instalação do problema. Os agentes físicos para o tratamento 

da DTM incluem termoterapia, eletroterapia, ultra-som, 

iontoforese, alguns agentes analgésicos e laser 

(CARLSSON,1999). Contudo, somente a laserterapia de baixa 

intensidade tem demonstrado uma capacidade em auxiliar no 

tratamento sintomático da dor, promovendo um grau de 

conforto considerável ao paciente, momentos após sua 

aplicação (DA SILVA et al., 2015). 

Dentro dessa perspectiva, nas últimas décadas foi 

desenvolvido um aparato de laser de baixa intensidade, cujos 

meios ativos do emissor de luz podem ser constituídos de 

vários tipos de elementos diferentes, como o Hélio-Neônio 

(He-Ne) (Figura 1A); o Gálio-Arsenato (GaAs) (Figura 1B) e o 

Gálio-Alumínio-Arsenato (GaAlAs) (Figura 1C) (SHEFER et al., 

2003; ZOPELARO, 2005).  

 

                   
Figura 1: Tipos de Lasers de Baixa Intensidade. Laser de He-Ne (Fig.1A); 

Laser de GaAs (Fig.1B) e Laser de GaAlAs (Fig. 1C). Fonte: Google 

Imagens (2015). Acesso em 21 de Setembro de 2015. 

 

Nesse contexto o laser de baixa intensidade vem sendo 

usado como um meio físico no tratamento das DTMs, pois 

seus efeitos fotoquímicos, em nível molecular no interior das 

células têm demonstrado resultados terapêuticos pertinentes 

na abordagem dos pacientes com DTM: analgesia, ativação 

da microcirculação local, efeito antiinflamatório e aceleração 

A B C 
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da remodelação tecidual (FERREIRA, ARROIO, LOPES 

JUNIOR, 2014). 

Diante do exposto, o objetivo desse artigo foi fazer uma 

revisão de literatura no intuito de comprovar a efetividade da 

laserterapia como tratamento coadjuvante das disfunções 

temporomandibulares. 

 

2 MATERIAIS E MÉTODO 

 

O presente estudo é do tipo revisão de literatura, a qual 

foi desenvolvida a partir de uma revisão bibliográfica de 

trabalhos publicados em bibliotecas virtuais tais como: 

SCIELO, PUBMED, LILACS E PERIODICOS CAPES. Foram 

utilizados artigos científicos, monografias e dissertações no 

período compreendido entre os anos de 1995 e 2015. A 

pesquisa virtual utilizou-se da ferramenta de busca existente 

no próprio portal, onde foi inserida “palavras-chave” como: 

Transtorno da Articulação Temporomandibular; Síndrome da 

Disfunção da Articulação Temporomandibular; Lasers; 

Laserterapia e DTM. Na língua inglesa as “palavras-chave” 

foram: Temporomandibular Joint Disorders; 

Temporomandibular Joint Dysfunction Syndrome; Lasers; 

Laser therapy and dtm. 

Os textos foram selecionados por sua relevância e os 

critérios de exclusão adotados foram: artigos publicados fora 

do prazo estabelecidos, que não apresentassem leitura 

completa disponível nas bibliotecas virtuais e que não 

estivessem em relação direta com o tema proposto. 

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 



A Eficácia da Laserterapia no Tratamento das Disfunções Temporomandibulares 

22 
 

  Os lasers de baixa potência promovem efeitos 

biológicos benéficos, de caráter analgésico, antiinflamatório e 

cicatrizante, por meio de um fenômeno de bioestimulação. A 

radiação emitida pelo laser terapêutico, afeta os processos 

metabólicos das células-alvo, produzindo efeitos 

bioestimulantes que resultam na ocorrência de eventos 

celulares e vasculares, os quais parecem interferir diretamente 

no processo de reparo (LINS et al., 2010). 

  Ferreira, Arroio e Lopes Junior (2014) avaliaram por 

meio de uma revisão de literatura, os efeitos do laser de baixa 

intensidade no processo de reparação de tecido ósseo, em 

diferentes formas de utilização, associados ou não a outros 

meios e durante a análise, concluíram que a atuação do laser 

de baixa intensidade no processo de reparação tecidual óssea 

foi bastante efetiva e caracterizada por estimular a proliferação 

e maturação das células osteoblásticas.  

  Alguns trabalhos têm mostrado que o efeito analgésico 

se dá de forma rápida e satisfatória para o paciente 

(CARLSSON, 1995). 

   Pinheiro et al., (1998) afirmaram que a laserterapia 

trata-se de uma modalidade de tratamento que vem se 

tornando bastante conhecida, em virtude de estar se 

mostrando bastante efetiva no tratamento das DTMs. Além de 

reduzir custos, também diminui a demanda por cirurgias ou 

uso de medicamentos. Em geral, os pacientes mostram-se 

muito receptivos e rapidamente observam melhora, inclusive 

de efeito psicológico positivo, especialmente em pacientes 

crônicos.  

  Venancio, Camparis e Lizarelli (2002) reportaram que a 

laserterapia de baixa intensidade para desordens músculo-

esqueléticas está baseada na irradiação de algumas áreas 

específicas e inter-relacionadas: área acometida; trigger 
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points, que são áreas específicas de hipersensibilidade dentro 

dos tecidos musculares, conhecidas como pontos de 

desencadeamento de dor (OKESON, 2000); área de dor 

referida; troncos e/ou raízes neurais e pontos de acupuntura. 

Baseada nesta teoria, Azevedo (2004), utilizou o laser de 

baixa intensidade, com uma dose de 4J/cm², aplicada em cada 

sessão, para tratamento de “trigger points”. A autora concluiu 

que a laserterapia foi extremamente eficaz para a desativação 

dos “trigger points”, além de uma técnica terapêutica 

promissora, capaz de reduzir o uso de analgésicos, 

proporcionando um alívio imediato dos sintomas, fazendo com 

que o paciente retome suas atividades diárias em um menor 

período. 

  Nesse contexto, Uemoto et al., (2013) avaliaram 

diferentes abordagens para a desativação de pontos-gatilho 

miofasciais (MTP). Vinte e uma mulheres com MTPs bilaterais 

no músculo masseter foram divididos aleatoriamente em três 

grupos: terapia laser, tratamento de agulhas e de controle. A 

eficácia do tratamento foi avaliada após quatro sessões com 

intervalos que variam entre 48 e 72 h. O teste de Wilcoxon 

baseada em resultados expressos em uma escala analógica 

visual (EAV) demonstrou uma redução significativa (P <0,05) 

em dor apenas nos grupos de tratamentos a laser e a agulha, 

chegando a conclusão de que quatro sessões de agulhagem 

com 2% de injeção de lidocaína com intervalos entre 48 e 72 h 

sem um vasoconstritor, ou terapia com laser, a uma dose de 4 

J / cm, são eficazes para a desativação de MTPs. 

  Barbosa et al. (2014) realizaram uma revisão 

sistematizada de artigos científicos publicados sobre o estudo 

da terapia a laser de baixa intensidade com finalidade 

analgésica na clínica odontológica e concluíram que as 

especialidades com maior expressão de publicações foram a 
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Estomatologia e a especialidade da Disfunção 

Temporomandibular, evidenciando o avanço do uso da 

laserterapia na clínica odontológica, bem como sua efetividade 

para várias patologias odontológicas, inclusive a DTM. 

  Atualmente, o entendimento das DTMs como 

multifatoriais ou biopsicossociais justifica a escolha por 

tratamentos reversíveis, baseados nos sinais e sintomas dos 

pacientes e com uma abordagem muitas vezes 

multidisciplinar. Nesse contexto, o laser de baixa intensidade 

ou o soft-laser vem sendo empregado como um meio físico no 

tratamento das DTMs, em função de seus efeitos terapêutico 

(bioestimulação). Desse modo, um dos principais motivos para 

a escolha do laser de baixa intensidade é que seu efeito 

analgésico é mais rápido, comparado aos fármacos e placas 

oclusais (VENANCIO, CAMPARIS E LIZARELLI, 2002). 

  Em contrapartida Farina (2005) avaliou a terapia laser 

em baixa intensidade com emissão no infravermelho, 

associada ou não com placas miorrelaxantes e avaliou: o grau 

de remissão de dor, abertura de boca e força de mordida, por 

meio de Eletromiografia de Superfície (EMG). Quinze 

pacientes, com DTM de predomínio muscular, foram 

selecionados e divididos em três grupos: Grupo Laser (GL), 

Grupo Laser + Placa (LP) e Grupo Controle Placa (P). Em 

seguida foi registrado o grau de abertura de boca medido por 

meio de um paquímetro digital, antes e após cada irradiação 

laser. A terapia foi realizada em quatro irradiações com 

intervalo de 48 horas. Ao final das sessões, foi possível 

observarque a associação entre a terapia laser em baixa 

intensidade pode ajudar significantemente o tratamento de 

portadores de DTM associando-se ao tratamento com placas 

miorrelaxantes. 



A Eficácia da Laserterapia no Tratamento das Disfunções Temporomandibulares 

25 
 

  Teixeira (2014) analisou e descreveu os principais 

recursos e técnicas para o tratamento da DTM, por meio de 

uma revisão de literatura. Concluiu que dentre os vários tipos 

de tratamento, a laserterapia de baixa intensidade apresentou 

resultados satisfatórios, diminuindo o quadro álgico, 

melhorando a funcionalidade e aumentando a amplitude de 

movimento nos pacientes submetidos ao tratamento. 

  Shinozaki et al. (2006) realizaram um estudo 

semelhante ao de Farina (2005), avaliando a eficiência 

imediata da laserterapia de baixa potência em 13 pacientes 

portadores de dor e disfunção da articulação 

temporomandibular. Foram realizados exames clínicos para 

definir o lado de maior sintomatologia dolorosa e 

comprometimento da disfunção temporomandibular que foi 

tratado com aplicação do laser de diodo (Al-Ga-As), de 

comprimento de onda de 790 nm (infravermelho), irradiado em 

quatro pontos na disfunção da articulação temporomandibular 

com 1,5 J/cm²; um ponto na região do ouvido externo, com 2,5 

J/cm²; em três pontos no músculo masseter, com 3 J/cm²; e 

três pontos no músculo temporal, com 3 J/cm² (Figura 2). Os 

pacientes foram submetidos a uma avaliação subjetiva de dor. 

Os músculos masseter e temporal, de ambos os lados, foram 

avaliados eletromiograficamente antes da laserterapia, 

imediatamente a aplicação do laser, cinco minutos e vinte 

minutos após. Foram observadas reduções das atividades 

eletromiográfica medidas para todos os tempos, em ambos os 

músculos masseter e temporal, após a aplicação do laser, 

concluindo que a laserterapia promoveu o relaxamento 

imediato dos músculos citados. 
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Figura 2: Representação da laserterapia nos músculos masseter 
superficial e no feixe anterior do temporal (Fig. 2A e Fig. 2B); Aplicação da 
laserterapia (Fig. 2C. e Fig. 2D). Fonte: CATÃO (2015) 

   
  Kulczynski (2010) foi mais além ao afirmar que o 

tratamento da DTM para ser eficaz necessita de um trabalho 

multidisciplinar. Ele realizou um estudo, onde foram tratados 

13 pacientes diagnosticados com DTM, associada ao 

desgaste dentário e ao bruxismo. Foi proposto para estes 

pacientes um tratamento multidisciplinar incluindo: confecção 

de dispositivo interoclusal (placa miorrelaxante), tratamento 

com sessões de Fisioterapia e sessões de Laser terapia de 

baixa intensidade. Foi concluído que o tratamento 

multidisciplinar proposto, se mostrou eficaz na melhora da 

sintomatologia dolorosa muscular, depois do tratamento. 

  Rodrigues (2010) analisou a prevalência de disfunção 

temporomandibular (DTM) em idosos, bem como o efeito do 

tratamento com laser em baixa intensidade sobre a dor, 

movimentos mandibulares e seu reflexo psicossocial. Foram 

avaliados 38 idosos, destes foram selecionados 10 indivíduos 

que apresentavam DTM associada à dor e estes receberam 

tratamento com laser em baixa intensidade (LBI) duas vezes 

por semana, totalizando 8 sessões. Conclui-se que a DTM em 

idosos é frequente e que o LBI promove melhora da dor e dos 

movimentos mandibulares gerando efeitos positivos no 

comportamento psicossocial do portador de DTM. 

  Catão et al. (2013) avaliaram a eficácia do laser de 

baixa intensidade no tratamento da dor em pacientes com 

A
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DTM. Para tanto, foi executado um ensaio clínico 

randomizado, divididos em dois grupos: Grupo 1: laser 

AsGaAl, Grupo 2: laser InGaAlP, do qual participaram 20 

pacientes. Os pacientes tinham a amplitude de movimento 

para abertura máxima da boca e lateralidade registradas no 

início e no final do tratamento a laser (Figura 3). Foi observada 

redução significante (p<0,028) do nível de dor em ambos os 

grupos, porém no G1 a significância foi maior.  A laserterapia 

no Grupo 1 melhorou a abertura bucal em média de 4,643 

mm, enquanto no Grupo 2, a média foi de 3,71 mm por 

paciente, chegando a conclusão de que houve eficácia em 

ambos os lasers no controle da dor e abertura bucal dos 

pacientes. 

 
Figura 3: Registro do grau de amplitude do movimento para abertura 

máxima da boca e lateralidade. Paciente com DTM, sendo avaliada para 

receber aplicação de laserterapia. Fonte: CATÃO (2015) 

 

  Herpich et al. (2014) avaliaram os efeitos de quatro 

doses diferentes de laserterapia sobre a dor, a atividade dos 

músculos mastigatórios (masseter e temporal bilateral anterior) 

e mobilidade articular em indivíduos com disfunção 

temporomandibular. Tratou-se de um estudo duplo-cego, 

randomizado, controlado por placebo clínico entre 72 mulheres 

com diagnóstico de DTM miogênica, distribuídas 

aleatoriamente em quatro grupos. Três grupos foram 

submetidos a uma única sessão de laserterapia com 

diferentes fontes de luz, e um grupo recebeu terapia placebo. 
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De acordo com os resultados, os três grupos que receberam 

tratamento obtiveram alívio no quadro da dor, enquanto que 

no grupo placebo não houve nenhuma melhoria. 

  Desiderá (2014) realizou um estudo a fim de verificar se 

o uso da laserterapia altera a expressão das metaloproteínas 

no gânglio trigeminal, nas diferentes fases de desenvolvimento 

da inflamação intraarticular, bem como na alodinia mecânica e 

da hiperalgesia orofacial em ratos. A mesma obteve resultados 

que demonstraram considerável redução na inflamação das 

ATMs (anteriormente induzida por administração de Adjuvante 

Completo de Freund), bem como diminuição da hiperalgia 

orofacial. 

  Leal de Godoy et al. (2015) avaliaram o efeito da terapia 

laser de baixa potência sobre a dor, movimentos 

mandibulares, e contatos oclusais em adolescentes e adultos 

jovens com disfunção temporomandibular. Os participantes 

foram distribuídos aleatoriamente em 2 grupos: o tratamento a 

laser ativa ou placebo. Pela análise dos resultados obtidos não 

foi possível observar diferenças estatisticamente significativas 

entre os grupos após o tratamento com a terapia a laser de 

baixa potência. No entanto, tais resultados preliminares devem 

ser verificados em uma amostra maior de pacientes para 

confirmar a falta de resposta à laserterapia. 

  Da Silva et al. (2015) estão realizando um estudo 

bastante relevante e pertinente sobre os efeitos do 

treinamento físico e laserterapia de baixa intensidade sobre a 

dor em 60 mulheres com fibromialgia e desordem 

temporomandibular. O estudo foi do tipo randomizado. Os 

autores afirmam que uma parcela considerável dos portadores 

da fibromialgia apresenta também DTM, sendo necessário um 

tratamento para alívio da dor do paciente. Para tanto, eles 

dividiram os pacientes em quatro grupos: um grupo controle 
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(sem intervenção); um grupo que irá receber uma intervenção 

de Laserterapia; um grupo que receberá alongamento 

muscular, aeróbica e exercícios faciais; um grupo que vai 

receber laserterapia mais exercício intervenções. Vale 

salientar que esta pesquisa ainda não foi concluída e é o 

primeiro estudo randomizado controlado em que o papel da 

laserterapia, treinamento físico, e uma combinação destas 

intervenções serão avaliados para a dor crônica em pacientes 

com Fibromialgia e DTM. Os resultados oferecerão evidências 

clínicas valiosas para avaliação objetiva dos potenciais 

benéficos dos procedimentos. 

  Desta maneira, fica perceptível de observar que existem 

muitos trabalhos mostrando a aplicabilidade da laserterapia, 

no entanto, percebe-se que ainda não existe um consenso 

geral da quantidade, potência e tempo de aplicação. Espera-

se que em um futuro próximo esses problemas acabem pelo 

continuo avanço nos estudos com o laser. 

 

4 CONCLUSÕES  

 

O laser de baixa intensidade se mostra como uma alternativa 

viável para o tratamento coadjuvante das disfunções 

temporomandibulares, devido à etiologia multifatorial da 

patologia descrita. Além disso, sua escolha vai se tornando 

cada vez mais frequente devido ao imediato alívio da dor, 

dando ao paciente um maior conforto e evitando que o mesmo 

utilize drogas podendo comprometer outros órgãos. Com isso, 

esta alternativa de tratamento possibilita ao paciente uma 

melhor reabilitação, associada a melhor qualidade de vida e 

bem estar. 
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RESUMO: Objetivou-se analisar de forma microbiológica e 
mecânica as luvas de procedimentos utilizadas por 
acadêmicos de Odontologia de uma instituição ensino 
superior, através da análise da presença de bactérias 
aeróbias, de fungos e enterobactérias na superfície das luvas 
sem uso, bem como verificar a presença de perfurações (teste 
de hermeticidade). A amostra foi composta de 60 pares de 
luva ainda não utilizadas pelos acadêmicos, em que cada 
participante cedeu dois pares, uma para análise microbiológica 
e outro para o teste de hermeticidade. Este estudo constituiu-
se em duas etapas: coleta de material microbiológico através 
da fricção com swab em toda a superfície da luva, e teste 
microbiológico em ágar e de perfuração com pressão de água. 
No teste microbiológico, 50% das luvas não obedeceu aos 
padrões de segurança e qualidade, chegando a apresentar até 
11580 unidades formadoras de colônias por par de luvas 
(UFC/par), além de contaminação com bactérias de origem 
fecal (16,7%). Ao se analisar a prevalência de perfurações, 
16,7% dos pares apresentaram orifícios. Conclui-se que as 
luvas para procedimentos utilizadas pelos estudantes de 
Odontologia mostraram-se bastante contaminadas, 
constatando-se, inclusive, a presença de microrganismos de 
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origem fecal. Além disso, pôde-se verificar uma alta ocorrência 
de perfuração nas luvas para procedimentos testadas. 
Palavras-chave: Biossegurança. Contaminação biológica. 
Luvas protetoras. 
 

1. INTRODUÇÃO 

 

Nos serviços de saúde, a presença do risco biológico é 

constante. Por isso, se faz necessária a utilização de meios 

preventivos no combate às infecções cruzadas, as quais 

compreendem as diferentes formas de contaminação entre o 

profissional e o paciente atendido. Na Odontologia, o uso 

completo dos equipamentos de proteção individual (EPI) é 

indispensável para a concretização das boas práticas de 

proteção. 

Preconiza-se o uso de toalhas de papel e sabonete 

líquido para a higienização das mãos; a utilização de filmes 

plásticos para a proteção de algumas superfícies, as quais 

sejam passíveis de toque pelo profissional; e dispositivos 

automáticos para a utilização de torneiras, cadeiras e 

refletores, como, por exemplo, pedais indicados para tal 

finalidade. Além dessas precauções, um cuidado especial 

deve ser observado com relação à correta e frequente 

utilização de todos os equipamentos de proteção individual, 

tais como luvas, máscaras, óculos de proteção, avental e 

gorro (SERRA et al., 2007), cuja utilização deve ser feita com 

bastante vigilância, para que não se utilize, por exemplo, luvas 

contaminadas e/ou com perfurações. 

Ao se utilizar incorretamente as luvas como barreira 

mecânica, acaba-se por transformá-la em veículo de infecção 

cruzada, de modo que patógenos oportunistas encontrem 
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hospedeiros susceptíveis a infecção (GAETTI-JARDIM 

JÚNIOR; PEDRINI, 1997). 

Dentre os vários tipos de luvas presentes no mercado, 

as mais usualmente utilizadas na prática odontológica são as 

luvas para procedimentos fabricadas em borracha de látex 

natural. A comercialização dessas luvas depende diretamente 

da aprovação por parte da Agência Nacional de Vigilância 

Sanitária (ANVISA), quanto aos diferentes testes de qualidade 

aos quais são submetidos os lotes a serem comercializados, 

segundo a Resolução da Diretoria Colegiada- RDC nº 5, de 15 

de fevereiro de 2008, que estabelece requisitos mínimos de 

identidade e qualidade para as luvas cirúrgicas e luvas de 

procedimentos não cirúrgicos de borracha natural, borracha 

sintética ou mistura de borrachas natural e sintética, sob 

regimento de vigilância sanitária (BRASIL, 2008). 

A avaliação da conformidade das luvas para 

procedimentos não cirúrgicos obedece a critérios e testes 

relacionados à Portaria nº 357, de 21 de setembro de 2007, do 

Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade 

Industrial (INMETRO). As luvas passam por vários tipos 

ensaios: ensaios físicos, ensaios de dimensão (comprimento, 

largura e espessura), ensaios de envelhecimento em estufa, 

ensaios de hermeticidade e ensaios microbiológicos (BRASIL, 

2007). 

No que diz respeito aos requisitos mínimos de ensaios 

de hermeticidade e ensaios microbiológicos relacionados às 

luvas para procedimentos não cirúrgicos, tem-se que, 

respectivamente: não devem possuir perfuração alguma em 

quaisquer que sejam as áreas analisadas, e apresentarem no 

máximo 1000 unidades formadoras de colônias (UFC) por par 

de luvas, porém não podendo haver também a presença de 

microrganismos patogênicos (BRASIL, 2007). 
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As luvas devem ser utilizadas de forma correta, para 

que funcionem como barreira física eficaz, de modo que 

proteja tanto o profissional cirurgião-dentista, quanto o 

paciente está sendo atendido. Porém, no momento em que 

ocorre uma falha na integridade física das luvas para 

procedimentos a segurança biológica não pode mais ser 

garantida, pois, por menor que seja o orifício presente na 

superfície da luva, microrganismos podem transitar livremente 

por meio dessa pequena abertura, podendo ser transmitidos 

tanto do profissional ou do acadêmico para o paciente, ou do 

paciente para aqueles (LEAL et al, 2004). 

A ocorrência de contaminação em luvas ainda não 

utilizadas é um fato que vem sendo aos poucos estudado, 

principalmente no que diz respeito ao armazenamento de 

caixa de luvas abertas em ambientes contaminados como, por 

exemplo, em unidades de terapia intensiva (UTI), ambulatórios 

e clínicas. A exposição a essa contaminação ambiental tem 

gerado desconfiança com relação à segurança microbiológica 

das luvas para procedimentos que vem sendo utilizadas no 

cuidado aos pacientes (FERREIRA, 2007). 

Na clínica odontológica, a utilização instrumentos de 

alta rotação possibilita uma maior formação de aerossóis que 

algumas são vezes são projetados a quase 2 m de distância 

(DISCACCIATI et al, 1998), somando-se a isso o fato de que 

dentro de uma clínica-escola vários acadêmicos atendem ao 

mesmo tempo, tornando o ambiente ainda mais contaminados, 

podendo proporcionar um certa contaminação das luvas que 

possam estar próximas aos equipos odontológicos. E, além 

disso, a lavagem inadequada das mãos, ou até mesmo a 

ausência de lavagem, antes de se proceder a retirada das 

luvas de dentro das caixas podem provocar uma transferência 

de microrganismos tanto das mãos contaminadas para o par 
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de luvas a ser utilizado, quanto para as outras luvas que 

permanecerão dentro da caixa de luvas (FERREIRA, 2007). 

O cuidado inadequado dispensado a essa importante 

barreira de proteção deve ser objeto de estudo, principalmente 

quando inserido no universo acadêmico dos graduandos em 

odontologia. 

Por isso, pretendeu-se nesta pesquisa conhecer até 

que ponto essas contaminações cruzadas estão sendo 

evitadas por parte dos estudantes de odontologia, no que se 

refere à utilização dessas luvas como equipamento de 

proteção individual eficaz. 

 

2. MATERIAIS E MÉTODO 

 

Trinta estudantes de graduação do curso de 

Odontologia de uma instituição de ensino foram selecionados 

aleatoriamente dentre aqueles que já atendiam nas clínicas da 

faculdade (alunos do 5º ao 10º período, sendo escolhidos 

cinco de cada período). Após concordar participar do estudo e 

assinar o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, foi 

solicitado a cada participante que se paramentasse com os 

EPI como de costume para a realização de um atendimento 

odontológico. Essa preparação inicial se deu no próprio 

ambiente da clínica e no horário da disciplina prática. 

Estando o estudante pronto para o atendimento, o 

pesquisador iniciou a 1ª etapa do estudo, que compreendeu 

da coleta das amostras para a posterior realização dos testes 

laboratoriais microbiológicos e de hermeticidade, os quais 

representaram a 2ª etapa da pesquisa. 

Na 1ª etapa, com o par de luvas para procedimento já 

colocado, realizou-se a coleta de material microbiológico 
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através da fricção de swab estéril em toda a superfície do par 

de luvas.  

Após a fricção, o swab foi acondicionado em um tubo 

de ensaio contendo 3ml de solução Brain Heart Infusion – BHI 

(Acumedia®), que então foi tampado e mantido sob 

refrigeração a 8ºC até que se chegasse ao laboratório para se 

realizar os testes microbiológicos. Essa coleta foi realizada em 

30 pares de luvas dos estudantes. 

Além disso, solicitou-se que cada estudante cedesse 

outro par de luvas para serem testadas quanto à presença de 

perfurações em sua superfície (teste de hermeticidade). 

Na 2ª etapa, com o intuito de avaliar a presença de 

microrganismos nas luvas para procedimentos através da 

contagem total de bactérias aeróbias, de fungos, além da 

contagem e identificação de enterobactérias, alíquotas de 200 

µl de cada tubo de ensaio contendo BHI foram espalhadas, 

respectivamente, em cada um dos três meios de cultura 

utilizados: Ágar Sangue (Newprov®), Ágar Sabouraud 

(Acumedia®) e Ágar MacConkey (Acumedia®). 

Os meios de cultura foram preparados conforme 

instruções do fabricante e devidamente autoclavados por 15 

minutos a 121ºC, e, após o resfriamento, foram vertidos em 

placas de Petri descartáveis estéreis 90x15mm (J. Prolab®). O 

BHI foi o meio líquido utilizado no transporte das amostras das 

clínicas ao laboratório, e também foi submetido ao mesmo 

processo de autoclavação. 

Para a confirmação da esterilidade dos meios, incubou-

se em estufa bacteriológica a 37ºC por 24 horas todas as 

placas previamente preparadas para a pesquisa, as quais só 

seriam utilizadas após comprovada a sua esterilidade. Além 

disso, durante o processo de autoclavação foi utilizado o 

indicador biológico Clean Test (Sieger®), para que se 
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confirmasse a esterilidade do material, que incluía os meios de 

cultura e as vidrarias utilizadas na pesquisa. 

Após ter sido coletada as amostras das luvas dos 

estudantes, todo o material foi levado ao laboratório, sob 

refrigeração, em intervalo de tempo de no máximo uma hora. 

As placas de Petri contendo Ágar Sangue e Ágar 

MacConkey foram incubadas em estufa bacteriológica a 37ºC 

por 24 horas em aerobiose, já as placas contendo o Ágar 

Sabouraud permaneceram por 48 horas. Concluído o período 

de incubação, foram realizadas as contagens das unidades 

formadoras de colônias (UFC) em cada um dos meios de 

cultura. 

O Ágar Sangue foi utilizado para verificar a presença de 

bactérias aeróbias de uma forma geral, já que se trata de um 

meio não-seletivo. O Ágar Sabouraud é próprio para o 

crescimento de fungos. Já o Ágar Mac Conkey é um meio para 

isolamento e identificação de enterobactérias, segundo 

informações do laudo técnico do fabricante. 

Como controle positivo, analisou-se cinco pares de 

luvas que foram retirados de duas caixas de lotes diferentes. 

Antes da abertura de cada caixa de luvas, realizou-se uma 

desinfecção externa e, com o auxílio de uma pinça estéril, as 

luvas foram retiradas para que então se realizasse a coleta 

através de fricção com o swab. 

O teste de hermeticidade foi realizado através do 

enchimento da luva com 400 ml de água e, em seguida, 

realizou-se uma suave compressão na altura do punho. A 

presença de perfurações foi verificada através da formação de 

gotas e/ou jatos de água comprimindo-se a palma, o dorso e, 

em seguida, cada dedo separadamente, segundo Melo e 

Smaha (2002). Como controle desse experimento, dez pares 
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de luvas para procedimento retiradas de caixas de luvas 

lacradas foram analisados quanto aos testes supracitados. 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Quanto à análise da presença de microrganismos na 

superfície das luvas e prevalência de perfurações, os dados 

foram comparados com a Resolução da ANVISA - RDC nº 5, 

de 15 de fevereiro de 2008, que estabelece requisitos mínimos 

de identidade e qualidade para as luvas para procedimentos 

não-cirúrgicos que considera aceitável uma contagem de até 

1000 UFC por par de luva analisado (UFC/par), desde que não 

haja a presença de microrganismos patogênicos, e que 

também desaprova luvas nas quais haja qualquer perfuração 

(BRASIL, 2008). 

No teste microbiológico, dos 30 pares de luvas 

analisadas, 15 (50%) pares não se apresentaram em 

conformidade quando comparadas ao parâmetro utilizado. 

Desses pares de luvas reprovados, 10 (33,3%) foram 

rejeitados exclusivamente por apresentarem níveis acima de 

1000 UFC/par, 3 (10%) pares devido apresentarem 

exclusivamente presença de microrganismo patogênico da 

família das enterobacteriaceae (Escherichia coli – E. coli), e 

duas (6,7%) luvas infringiram ambos os critérios. 

O maior valor encontrado para a contagem de bactérias 

aeróbias total em Ágar Sangue foi de 11580 UFC/par (Figura 

1) e o menor foi de 30 UFC/par. No Ágar Sabouraud, não se 

verificou crescimento fúngico em nenhuma das placas. 

Em cinco placas Ágar Mac Conkey foi observado 

crescimento de colônias de enterobactérias de coloração 

avermelhada, com fermentação da lactose do meio. Indicando, 



Análise Microbiológica e Mecânica de Luvas para Procedimentos Utilizadas em Clínicas Odontológicas 

41 
 

segundo laudo técnico da ACUMEDIA®, presença de 

Escherichia coli (Figura 2). 

Na literatura, os estudos que abordam a temática da 

biossegurança aplicada na odontologia são muitos, e vários 

deles também analisam questões referentes à utilização das 

luvas para procedimentos na prática clínica (LEAL et al., 2004; 

KOTILAINEN; AVATO; GANTZ, 1990). Porém, determinadas 

peculiaridades torna o presente estudo um pouco diferente 

dos demais, pois este analisa a real situação das luvas antes 

mesmo de seu uso no atendimento ao paciente, abordando 

não só a análise de perfurações, mas também a contaminação 

dessas luvas por bactérias aeróbias de uma forma geral, 

fungos e, em especial, enterobactérias, o que torna intrigante 

o fato de as luvas de alguns acadêmicos conterem bactérias 

de origem intestinal e patogênica. 

Ao se estudar o nível de contaminação presente nas 

luvas para procedimentos dos acadêmicos, buscou-se avaliar 

a realidade local, considerando-se as características 

ambientais e institucionais. O alto grau de contaminação das 

luvas pode ter sido decorrente do cuidado incorreto na 

prevenção contra exposição ambiental desse equipamento de 

proteção individual a diferentes tipos de contaminantes. 

 

 
Figura 1. Placa de Ágar Sangue com a maior quantidade UFC encontrada. 
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Figura 2. Placa de Ágar Mac Conkey com colônias E. coli, evidenciando 

halos decorrentes da fermentação da lactose presente no meio. 

 

Um ponto que vale a pena ser destacado é que nessa 

instituição o próprio acadêmico é o responsável pela compra 

das luvas a serem utilizadas no atendimento aos seus 

pacientes, já que as clínicas não as disponibilizam, embora 

seja um material essencial para o funcionamento de uma 

clínica odontológica. Dessa maneira, é evidente que uma 

caixa de luvas adquirida pelo estudante chega a durar muito 

mais tempo aberta e exposta a diversos contaminantes, do 

que se a própria clínica as disponibilizasse para o uso, visto 

que a demanda seria muito maior (FERREIRA, 2007). 

A presença de contaminação nas luvas por E. coli pode 

ser decorrente de um hábito inadequado que alguns 

estudantes possuem de entrar em ambientes contaminados 

como, por exemplo, em banheiros públicos levando consigo a 

sua maleta contendo todo o instrumental e material de 

utilização nas clínicas. 

Quanto ao teste de hermeticidade, dos 30 pares de 

luvas analisados, cinco (16,67%) deles foram reprovadas por 

apresentarem perfurações, sendo que quatro pares 
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apresentaram um único orifício e em um outro par houve a 

detecção de duas perfurações (Figura 3). 

Embora uma pequena quantidade de luvas tenha sido 

analisada nesse estudo, pôde-se constatar que em várias 

dessas luvas (16,67%) foi possível detectar a presença de 

orifícios.  Esse número é bastante alto comparado com 

estudos até mais antigos que também analisaram perfurações 

em luvas para procedimentos sem uso, como o de Kotilainen 

et al (1990) que identificou que, em média, 6,4% das luvas 

para procedimentos, sem uso, analisadas apresentaram 

orifícios. 

Em pesquisa realizada por Murray et al (2001), cujo 

objetivo foi investigar a resistência à perfuração das luvas para 

procedimentos de látex e nitrila durante procedimentos 

odontológicos de rotina, foi observado que, das 200 luvas para 

procedimentos de látex utilizadas em seu grupo controle, cinco 

(2,5 %) apresentaram perfurações ao se realizar o teste com 

pressão d’água. 

 

 
Figura 3. Presença de dois orifícios na luva demonstrados pela formação 

de jatos de água. 

Melo e Smaha (2002) avaliaram a permeabilidade de 

luvas cirúrgicas e de procedimento, sem uso e com uso único 

através da técnica de inflação com água. Das 60 luvas de 
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procedimentos sem uso, duas (3,33%) apresentaram orifícios 

em sua superfície. 

Leal et al (2004) realizaram um estudo com objetivo de 

avaliar, através da mesma técnica de inflação com água, a 

integridade das luvas para procedimentos utilizadas por 

ortodontista durante um tratamento ortodôntico de rotina. Os 

resultados mostraram que 15,6% das luvas analisadas 

apresentaram perfurações. Tal fato é preocupante, pois 

mesmo após as luvas terem sido usadas no atendimento aos 

pacientes da clínica, o percentual de perfuração ainda se 

mostrou menor quando comparado com o presente estudo. 

Essas alterações físicas e a contaminação ambiental 

estão intimamente relacionadas ao modo como são guardadas 

as luvas, que deve ser feito ao abrigo da luz, do calor, e da 

umidade, e ainda em armário fechado como preconizado pela 

ANVISA. Porém, durante a realização desta pesquisa foi 

possível ao pesquisador flagrar situações intrigantes quanto 

ao cuidado no armazenamento dessas luvas, constatando 

descaso com esse EPI que, em alguns casos, era 

simplesmente acondicionado dentro da maleta do estudante 

em contato direto com vários outros instrumentais e materiais. 

Uma alternativa interessante que poderia surgir como 

solução ao problema de contaminação seria a iniciativa da 

instituição em adotar o uso de armários individuais para a 

guarda de todo o material e instrumental dos alunos, evitando-

se, assim, o acondicionamento e transporte de luvas dentro de 

sacos plásticos, estojos ou outros locais inapropriados. 

Segundo Lima et al. (2008) o cuidado com a 

biossegurança tem se mostrado deficiente nos cursos de 

graduação em Odontologia, de forma que as faculdades 

deveriam passar a abordar com maior frequência questões 

relacionadas ao controle de risco, a fim de formar profissionais 



Análise Microbiológica e Mecânica de Luvas para Procedimentos Utilizadas em Clínicas Odontológicas 

45 
 

mais conscientes com o cuidado de sua saúde, de sua equipe 

e dos pacientes. 

Como futuro profissional da área de saúde, o 

acadêmico de Odontologia deve desenvolver suas atividades 

com qualidade e de forma segura e, ao mesmo tempo, garantir 

a segurança daquele que está sob seus cuidados. A promoção 

de uma consciência sanitária entre os acadêmicos se faz 

necessária para que, posteriormente, essas atitudes se 

propaguem para dentro das comunidades onde, por ventura, 

eles cheguem a atuar com cirurgiões-dentistas engajados no 

bem-estar social (OPPERMANN; PIRES, 2003; POSSO et al., 

2004). 

 

4. CONCLUSÕES  

 

Diante do exposto, conclui-se que as luvas para 

procedimentos utilizadas pelos estudantes de Odontologia 

abordados no estudo revelaram-se bastante contaminadas, 

constatando-se, inclusive, a presença de microrganismos de 

origem intestinal. Além disso, pôde-se verificar uma alta 

ocorrência de perfuração nas luvas para procedimentos 

testadas. 

Consequentemente, percebe-se que as contaminações 

cruzadas não estão sendo prevenidas por parte dos 

acadêmicos, e isso aumenta bastante o risco biológico que, 

por si só, já é um fator intrínseco à atividade profissional de 

um cirurgião-dentista.  
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RESUMO: A percepção subjetiva dos indivíduos quanto aos 
serviços de saúde constitui em um importante componente de 
detecção das falhas que comprometem a qualidade dos 
serviços oferecidos, fornecendo subsídio para a implantação 
de medidas que proporcione o aprimoramento dos serviços 
públicos de saúde. Este estudo descritivo e com abordagem 
qualitativa, objetivou avaliar a satisfação de usuários em 
relação à clínica odontológica da Universidade Estadual da 
Paraíba. O instrumento de coleta de dados foi uma entrevista, 
composta por perguntas com ênfase em aspectos clínicos, 
organizacionais e na relação paciente-aluno-professor. A 
amostra da pesquisa foi composta por 100 usuários da UEPB. 
Em relação ao atendimento oferecidos pelos profissionais 
(65% dos usuários consideraram bom, 25% excelente, 10% 
regular e 0% péssimo). Quanto a humanização no 
atendimento, em uma escala de nota de 5 à 10, a  maioria dos 
usuários forneceu nota 8, enquanto que 89% conferem 
satisfação dos serviços prestados e 100% recomendam a 
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utilização das clinicas. Concluiu-se que os usuários avaliaram 
positivamente os serviços de saúde bucal prestados nas 
clínicas odontológicas, conferindo credibilidade a instituição. 
Palavras-chave: Humanização. Atendimento. Qualidade. 
 

1 INTRODUÇÃO 

 

A consulta com o cirurgião-dentista é um momento de 

grande significado emocional para o paciente. Medo, 

ansiedade e expectativa são sentimentos relatados por 

usuários durante uma consulta odontológica. Qualidade no 

cuidado e reconhecimento dos direitos dos usuários é 

fundamental para superação dos temores relatados pelos 

pacientes, alcançada através da criação de um vínculo de 

segurança estabelecido entre usuário e profissional 

(WALDOW; BORGES, 2011). 

Conceitos como moral, ética e bioética são  essenciais 

para o estudo e prática do cirurgião-dentista, fornecendo O 

Código de Ética Odontológico um direcionamento para a 

introdução de políticas de humanização nos serviços de saúde 

bucal (BANDEIRA et al., 2014). Formar profissionais apenas 

com habilidades técnicas é uma realidade apresentada por 

diversas faculdades de odontologia, contrariando as diretrizes 

que norteiam as novas bases da educação superior, pautada 

na difusão dos valores humanos na formação profissional 

(MOYSÉS, 2003).  

Os serviços de saúde do SUS (Sistema Único de 

Saúde) são caracterizados por possuir uma grande demanda 

no atendimento onde apenas uma parcela dos usuários são 

beneficiados pelo sistema (IBGE, 2000).  Esses serviços 

passaram a ser inseridos nos cursos de odontologia com o 



Avaliação da Assistência Odontológica nas Clínicas de Odontologia da Universidade Estadual Dd Paraíba 

49 
 

intuito de ampliar o acesso da população aos tratamentos 

odontológicos, de forma gratuita e universal (MIALHE; 

GONÇALO; CARVALHO, 2008). 

 Em virtude da satisfação do usuário ser um dos 

fatores que determina a qualidade do atendimento nos 

serviços de saúde, a subjetividade dos pacientes quanto ao 

atendimento odontológico prestado nas universidades é 

fundamental para o planejamento de medidas visando o 

aprimoramento dos serviços oferecidos. No entanto, na 

comunidade científica, ainda são poucos o número de 

pesquisas sobre a percepção dos usuários em relação a 

qualidade do serviço de saúde oferecido nas clínicas 

odontológicas das universidades públicas (MOTA; FARIAS; 

SANTOS, 2012). 

O presente estudo fornece um conjunto de 

informações referentes  a percepção dos usuários quanto a 

qualidade do serviço público odontológico oferecido nas 

Universidades, contribuindo tanto para ampliação da 

quantidade de documentos sobre o tema em questão  como 

também  para  detecção de falhas nos serviços prestados,  

fornecendo subsídio para o aprimoramento do trabalho 

desenvolvido por alunos-professores-funcionários e norteando 

gestores a implementar ações  que promovam melhoria dos 

serviços públicos  de saúde bucal.  

 

2 MATERIAIS E MÉTODO 

 

O presente estudo foi aprovado pelo comitê de ética 

de pesquisa com seres humanos CEP/UEPB nº. 

0320.0.133.000-07. Após serem informados sobre a pesquisa 

os pacientes assinaram o Termo de Consentimento Livre e 
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Esclarecido, de acordo com de acordo a resolução CNS 

466/12. 

 A pesquisa é do tipo descritiva com abordagem 

quantitativa, realizada na Clínica Odontológica da UEPB 

campus I, Campina Grande-PB e a população do estudo foi 

constituída por pacientes cadastrados e que atenderam aos 

critérios de inclusão, chegando a cem o número de 

participantes que compuseram a amostra. O processo de 

seleção ocorreu de maneira aleatória, sem distinção de 

gênero, raça e faixa etária. A impossibilidade de interação com 

o pesquisador constituiu em um critério de exclusão da 

amostra, motivo pelo qual pacientes com necessidades 

especiais tiveram sua participação vetada. 

Os pacientes foram indagados quanto o a um conjunto 

de perguntas (organizados na forma de entrevista), com o 

intuito de obter justificativa para os questionamentos propostos 

nos objetivos da pesquisa, contemplando as questões 

referentes à mensuração qualitativa do serviço de saúde bucal 

prestado na universidade. Os dados foram coletados e 

analisados com base na literatura pertinente à temática. 

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Do conjunto de questionamentos contidos na 

entrevista, estavam inclusas perguntas referentes as 

informações básicas dos pacientes. Os participantes 

apresentaram variação quanto ao gênero (52% do gênero 

feminino e 48% do masculino); idade variou entre 8-44 anos; 

estado civil 64% solteiros, 32% casados, 3% divorciados e 1% 

outras respostas; nível escolar 35% dos entrevistados 

possuíam o 1º Grau Incompleto, 23% 2º Grau Completo, 26% 



Avaliação da Assistência Odontológica nas Clínicas de Odontologia da Universidade Estadual Dd Paraíba 

51 
 

2º Grau Incompleto, 8% analfabetos e 5% com curso superior 

incompleto. Quanto à procedência dos participantes da 

pesquisa, os dados obtidos foram os seguintes: 84% Campina 

Grande,  4% Queimadas e Lagoa Seca, 3% Remígio , 2% 

Esperança e Matinhas e 1% João Pessoa . 

A maioria dos participantes da pesquisa são adultos, 

solteiros e com primeiro grau incompleto. Esses achados são 

similares ao estudo de Mialhe; Gonçalo; Sato (2008). As 

clínicas odontológicas da Universidade Estadual da Paraíba 

estão localizadas na cidade de Campina Grande- PB, o que 

justifica o fato da grande maioria dos pacientes serem 

provenientes desta localidade. 

Observou-se de acordo com os resultados obtidos que 

o gênero feminino predominou entre os usuários analisados. 

Segundo Pinheiro; Silva (2002), a menor importância atribuída 

a questões de beleza e a presença de horários mais rígidos 

nos empregos, justifica a menor predominância do sexo 

masculino nas unidades de serviço de saúde bucal. Esses 

resultados corroboram com os estudos de Pompeu et al. 

(2012) e Mota; Farias; Santos (2012). 

Foram realizados questionamentos em relação à 

recepção da clínica odontológica no que se refere aos 

seguintes aspectos: fácil acesso a clínica em que 94% dos 

participantes responderam sim, enquanto 6% não; tempo de 

espera satisfatório  em que 73% sim, 27 % não e exerceu 

atividade na espera: 92% sim, 8% não. 

A satisfação quanto ao atendimento fornecido pelos 

profissionais da recepção também foi indagadas aos 

pacientes, na qual nenhum dos entrevistados respondeu a 

opção ruim no momento da avaliação, 2% consideraram 

excelente, 87% bom e 11% regular. 
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 A sala de espera foi colocada na entrevista como 

pauta de indagação, oferecendo como opções de respostas os 

seguintes itens: excelente (3%), bom (64%), regular (33%) e 

ruim (0%). 

Equipamentos, higiene e atendimento dos 

profissionais foram itens da clínica odontológica avaliados 

pelos pacientes: equipamentos (excelente: 38%, bom: 49%, 

regular: 13%); higiene (excelente: 32%, bom: 38%, regular: 

30%); atendimento do profissional (excelente: 25%, bom: 65%, 

regular 10%). 

Informação e satisfação do paciente quanto o serviço 

oferecido na universidade também constituíram em pontos de 

análise da pesquisa, onde os participantes foram solicitados a 

avaliarem tais aspectos. 86 % dos usuários relataram serem 

informados quanto o tratamento odontológico, enquanto 14% 

não receberam informação. No que se refere à qualificação 

dos serviços oferecidos, 89% demonstraram satisfação, 

enquanto 11% avaliaram negativamente tal aspecto. 

Quanto a qualidade do atendimento prestado pelos 

professores e alunos.  Os resultados foram os seguintes: 

professores (ótimo: 17%; bom: 76%; regular: 7%; ruim: 0%), 

alunos: (ótimo: 36%, bom: 59%, regular: 5%, ruim: 0%). 

Quanto à obediência dos profissionais às normas 

indumentárias da Universidade. O resultado para tal aspecto 

foi o seguinte: professor 98% de obediência e alunos 97%. 

A colaboração do paciente com o procedimento de 

triagem também foi pauta dos questionamentos. Segundo 

esse aspecto 64% demonstraram boa aceitação, 35% 

excelente, e 11% regular. 

 A pesquisa identificou também que 91% dos 

pacientes entrevistados já eram pacientes da Universidade, 



Avaliação da Assistência Odontológica nas Clínicas de Odontologia da Universidade Estadual Dd Paraíba 

53 
 

enquanto 9 % dos participantes não haviam utilizado o serviço 

de odontologia da instituição anteriormente. 

Indagados quanto à sensação de medo ocasionada 

pelos procedimentos odontológicos, apenas 26% dos 

pacientes não se sentiram amedrontados. Os 74% dos 

participantes que afirmaram ser acometidos por essa 

sensação negativa, tiveram suas opiniões variando quanto aos 

itens capazes de provocar tal sentimento (anestesia: 39%, 

motor: 18%, instrumentais: 15 %, todas as opções: 2%). 

Em relação à dor durante o tratamento odontológico, 

26% dos pacientes relataram ser em acometidos pela 

sensação dolorosa e 74% não apresentaram esse sintoma. 

A forma pelo qual os profissionais se expressam nas 

clínicas odontológicas foi avaliado pela amostra, 

correspondendo a 84% o percentual de usuários que 

consideram a linguagem simples e clara. 

A assiduidade na clínica prevalece no período 

semanal ou quinzenal com 51% dos usuários, seguidos de 

22% mensais, 1% semestral e 17% anual.  

Referente ao constrangimento no local de 

atendimento, 42% relataram já estarem acostumados, 25% 

não se sentem constrangidos, 17% expressou sentir 

constrangimento e 16% não se incomodam com o fato. 

A humanização do atendimento nas clínicas 

odontológicas foi avaliada através de notas fornecidas pelos 

usuários, que variaram de 5 à 10. Os resultados foram os 

seguintes: Nota 5: 3%, Nota 5,5: 4%, Nota 6: 4%, Nota 6,5: 

6%, Nota 7: 15%, Nota 7,5: 4%, Nota 8: 27%, Nota 8,5 :10%, 

Nota 9: 18%, Nota 9,5: 1%, Nota 10: 8%. 

O percentual máximo de pacientes (100% dos 

usuários) recomendou a utilização dos serviços odontológicos 
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da Instituição. A confiabilidade também foi mensurada através 

percepção dos usuários quanto a competência do trabalho 

desenvolvido por profissionais da instituição, os quais 

receberam os seguintes índices de aprovação: professores 

96% e alunos 94%. 

Conforme Almeida; Gaião; Padilha (2001) a sensação 

dolorosa durante os procedimentos odontológicos é um fator 

que contribui para avaliação negativa dos usuários em relação 

a prática odontológica. No presente estudo verificou-se que 

maioria dos participantes não relataram serem acometidos 

pela dor, corroborando com a pesquisa de Nobre et al. (2005)  

Acolher, escultar, responder, avaliar, selecionar e 

encaminhar os pacientes as especialidades adequadas à sua 

assistência, consiste em funções desempenhadas pelo 

sistema de triagem das Instituições de Saúde (AZEVEDO; 

BARBOSA, 2007). A pesquisa de Mialhe; Gonçalo; Carvalho 

(2008) ao demonstrar satisfação dos usuários em relação a 

esse setor de atendimento corrobora com os dados obtidos no 

presente estudo, onde pacientes avaliaram positivamente o 

trabalho técnico e humanístico realizados pelos funcionários 

da instituição de ensino. 

No presente estudo os usuários demonstraram 

satisfação com o trabalho desempenhado por professores e 

alunos. Segundo Matos et al. (2002) a confiança demonstrada 

durante a execução dos procedimentos bem como a criação 

do vínculo de cordialidade com o paciente, é determinante 

para que usuários demonstrem credibilidade ao trabalho 

desempenhado pelos alunos. Já no que diz respeito aos 

professores, o grande domínio da técnica transmite segurança 

aos usuários, no entanto, pouco é construído o sentimento de 

amabilidade recíproca. O estudo de Rossi-Barbosa et al. 
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(2007), também demonstraram satisfação dos usuários quanto 

ao aspecto em questão.     

 A clínica odontológica é cercada por uma diversidade 

de materiais que pode provocar o sentimento de medo no 

paciente, quando este é submetido aos procedimentos 

odontológicos (NOBRE et al., 2005). Dos pacientes 

analisados, a grande maioria relatou sentir medo, onde a 

anestesia foi citada como a principal causadora de tensão nos 

pacientes. Consta-se na literatura a presença de pesquisas 

cujos resultados corroboram com o do presente estudo, é o 

caso da pesquisa de Matos et al. (2002), onde usuários 

relatam temor ao atendimento odontológico. A pesquisa de 

Kanegane et al. (2007) encontrou resultados diferentes 

quando ao tema em questão, uma vez que os usuários não 

declararam sentir medo durante o tratamento. A 

informatização dos profissionais quanto aos procedimentos 

realizados quando aliado a um tratamento humanizado e ao 

desenvolvimento de protocolos clínicos menos dolorosos, 

minimiza a sensação de temor relatada por usuários (MOTA; 

FARIAS; SANTOS, 2012).  

O código de ética odontológico além de evidenciar um 

conjunto de atitudes que devem ser tomadas pelos cirurgiões-

dentistas para garantir à vida humana e a autonomia dos 

pacientes, enfatiza as consequências que os atos de infração 

das normas éticas pode acarretar (AMORIM; SOUZA, 2010). 

Dente as varias questões éticas que norteiam a prática 

odontológica, o esclarecimento sobre o tratamento 

estabelecido é considerado atitude de um profissional que 

reconhece a autonomia dos pacientes em decidir sobre 

qualquer aspecto que envolve o tratamento odontológico. 

(PIRES; CERVEIRA, 2003). 
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Uma significativa parte dos pacientes analisados 

exprimiram respostas positivas quando questionados sobre a 

informatização fornecida pelos profissionais em relação ao 

plano de tratamento a ser estabelecido, demonstrando a 

existência de um vínculo de comunicação entre aluno-

paciente-professor. Os estudos de Leão; Dias (2001) 

corroboram com os resultados obtidos no presente estudo em 

relação a esse aspecto. 

Indagar os participantes quanto o constrangimento ao 

serem atendidos em um ambiente público, consistiu em um 

dos aspectos de análise da pesquisa de Sousa et al. (2014). 

Os resultados apontaram que a maioria dos usuários não 

relataram constrangimento, demostrando satisfação quanto ao 

aspecto de análise, que corrobora com os dados obtidos no 

presente estudo.  

Um conjunto de medidas voltadas para prevenção de 

doenças são normas exigidas pelas universidades, que 

norteiam os profissionais a desempenharem suas funções 

com ênfase nos critérios de biossegurança (PINELLI; MOUTA, 

2014). A utilização de equipamentos de proteção individual 

(gorro, luvas, sobre luvas, máscaras, jalecos, sapatos 

fechados e óculos de proteção), consiste em uma medida de 

prevenção de transmissão de patógenos, sendo o 

cumprimento dessa norma básica fundamental manter o 

controle da saúde tanto da própria equipe profissional quanto 

dos pacientes (PINELLI; GARCIA; CAMPOS, 2011). 

 Os usuários avaliaram positivamente as atividades 

práticas nas clínicas da instituição de ensino, no que diz 

respeito ao cumprimento das normas de biossegurança por 

parte de professores e acadêmicos. Na literatura são 

identificados publicações acerca da biossegurança na 
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Odontologia, a exemplo da pesquisa de Abrantes et al. (2015) 

, que ao avaliar o  conhecimento e a aplicação das normas de 

biossegurança por graduandos da  Universidade Federal do 

Pará, encontrou resultados que corroboram com o estudo em 

questão. 

Mal relacionamento entre profissionais e usuários, 

desvalorização da intersubjetividade, infra-estrutura precária e 

existência de uma gestão não pautada no acolhimento são 

citados por usuários como forma de elencar a fragilidade de 

diversas unidades de saúde, demostrando a dificuldade de 

alcance da proposta humanizadora objetivada pelos SUS 

(Sistema Único de Saúde)  (BARBOSA et al., 2013).  

 O Conselho Nacional de Educação do Ministério da 

Educação evidencia um conjunto de diretrizes que devem 

compor as grades curriculares do curso de odontologia, com o 

objetivo de contribuir para o processo de readequação do 

modelo pedagógico de instituições de ensino que apresentam 

uma mentalidade fechada para a maior valorização de atitudes 

humanísticas, formando profissionais apenas com capacidade 

mecanicista (LAZZARIN; NAKAMA; CORDONI JR., 2007). 

 A pesquisa de SOUSA JÚNIOR et al. (2015), 

demonstrou  satisfação dos usuários com a prática 

humanizada desenvolvida na unidade de saúde São Judas (no 

município de Pau dos Ferros- RN). O presente estudo 

demonstrou insatisfação de uma parcela dos usuários em 

relação ao tratamento humanizado desempenhado nas 

clínicas odontológicas, no entanto a grande maioria dos 

participantes relataram aprovação.  

Apesar da metodologia utilizada poder apresentar 

vieses de avaliação positiva, a pesquisa permitiu evidenciar a 

percepção dos usuários quanto aos serviços de saúde 



Avaliação da Assistência Odontológica nas Clínicas de Odontologia da Universidade Estadual Dd Paraíba 

58 
 

prestados pela clínica de Odontologia da UEPB, no que diz 

respeito aos aspectos clínicos, organizacionais e na relação 

professor-paciente-aluno.  

 

4 CONCLUSÕES  

 

Apesar dos dados fornecidos pelo estudo permitir 

elencar a satisfação dos usuários quanto a maior parte dos 

aspectos questionados, a identificação da ansiedade 

odontológica nos pacientes bem como a insatisfação de 

alguns quanto ao tratamento humanizado desenvolvido na 

instituição, revela a necessidade de um aprimoramento no 

trabalho diferenciado pautado na atenção e no respeito. Uma 

educação humanizadora na Odontologia deve ser uma 

proposta abraçada por cada professor, na tentativa de formar 

profissionais que possuam tanto habilidades técnicas quanto 

um contato humanizado com o paciente.  As grandes 

curriculares das universidades devem contemplar conteúdos 

das ciências humanas em articulação com conteúdos clínicos, 

contribuindo para inserção de cirurgiões-dentistas que 

atendam as perspectivas dos usuários dos serviços de saúde.  
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RESUMO: A saúde é assegurada a todos no Brasil como um 
direito. Porém, o que se vê, na prática, é que muitas vezes 
esse direito não está totalmente assegurado, pois uma parcela 
da população ainda não tem acesso aos serviços, 
principalmente, aos odontológicos. O estudo teve como 
objetivo revisar os principais estudos publicados na literatura 
no formato de Artigo com “livre acesso” em que foi avaliado o 
acesso aos serviços odontológicos em áreas cobertas pela 
Estratégia Saúde da Família. Para tanto, foi realizada uma 
pesquisa bibliográfica em bibliotecas virtuais. A questão do 
acesso possui variações em diversos aspectos. Dentre eles, 
faixa etária, zona de moradia e condições socioeconômicas, 
focos deste estudo. Viu-se que os projetos de Atenção à 
Saúde, geralmente, eram voltados para os escolares, 
reservando aos idosos serviços mutiladores. No aspecto da 
área de moradia, a população urbana tem um melhor acesso 
aos serviços odontológicos que a população rural. E, apesar 
de lugares mais carentes terem maior oferta de serviços, ainda 
há uma parcela da população com menor renda sem acesso 
aos mesmos. Sendo assim, enfatiza-se que as Políticas 
Públicas devam ser melhoradas, para que as populações 
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tenham o acesso que lhes é garantido pelos princípios do 
SUS.  
Palavras-chave: Odontologia, Saúde Coletiva, Equidade em 
Saúde 
 
1 INTRODUÇÃO  

 

Desde a década de 80, a saúde é assegurada a todos 

no Brasil como um direito. Para confirmar esse direito surge o 

Sistema Único de Saúde (SUS), que com suas diretrizes 

básicas tenta assegurar esse componente tão importante ao 

cidadão brasileiro. Dentro do SUS, surge a Estratégia Saúde 

da Família (ESF) que tenta colocar a família como ponto 

principal, tendo como objetivos: ampliar a atenção básica, 

concretizar as diretrizes do SUS e reorganizar a forma de 

assistência (SOARES et al, 2011). 

A ESF vem para romper a organização disciplinar 

tradicional que, até então, estava voltada para a dimensão 

biológica do processo saúde-doença, fazendo com isso que os 

profissionais da equipe estabeleçam novas conexões através 

de seus conhecimentos (BALDANI et al, 2005). 

No ano de 1998, o Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística (IBGE) realizou uma pesquisa na qual o seu 

resultado surpreendeu o país, pois nela constatou-se que 29,6 

milhões de brasileiros nunca tinham ido ao dentista. Como 

resposta a esse resultado, o Ministério da Saúde publicou em 

29 de dezembro de 2000 a portaria MS nº 1.444, que 

introduziu oficialmente a saúde bucal na ESF, através de 

incentivos para a Equipe de Saúde Bucal (ESB) (SOARES et 

al, 2011). 

Diante desta constatação, o Ministério da Saúde 

implanta a Política Nacional da Saúde Bucal (Brasil 
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Sorridente), com a meta de melhorar a condição de saúde da 

população, partindo de princípios e práticas, dentre as quais 

podem-se citar: o aumento do número de atendimentos, como 

também, a melhoria nos mesmos e a ampliação do acesso 

aos serviços odontológicos a todas as faixas etárias (BRASIL, 

2004). Desse modo, visa romper o modelo tradicional de 

atendimento prioritário (crianças em idade escolar) e 

urgências. Possibilitando assim, o maior acesso de grupos 

antes deixados em segundo plano (adultos e idosos). 

Proporcionando então, a diminuição da demanda reprimida e 

as perdas dentárias prematuras (BALDANI et al, 2010). 

Acesso remete à discussão de modelos assistenciais e 

dizem respeito à produção de serviços de saúde, a partir dos 

saberes da área, assim como, de projetos políticos de 

construção dos grupos sociais envolvidos (RAMOS; LIMA, 

2003). 

Esse passo de introdução da Saúde Bucal na ESF, 

também veio como uma forma de consolidação do SUS. A 

Política Nacional de Saúde Bucal tem realizado cada vez mais 

investimentos no setor odontológico, como forma de apoio a 

esta iniciativa. Porém, ainda não está clara, a “imagem-

objetivo” da Saúde Bucal que vem sendo implantada nos 

municípios (CHAVES; SILVA, 2008). 

Os princípios do SUS vêm orientando à Atenção 

Básica, para que a mesma possa oferecer promoção de 

saúde, prevenção de agravos, diagnóstico, tratamento e 

reabilitação individual coletiva. Porém, a Atenção Básica gera 

dúvidas em relação à efetividade na resposta às necessidades 

de saúde da população, dúvidas essas geradas por problemas 

históricos na estrutura física dos serviços, acesso oportuno 

aos recursos, suficiência e perfil dos profissionais de saúde 

(FACCHINI et al, 2008). 
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A ESF apresenta experiências qualitativas diferentes, 

pois muitas vezes reproduz o modelo tradicional. Desde a 

portaria MS nº1.444, que forneceu incentivo para as 

implantações das Equipes de Saúde Bucal na Estratégia 

Saúde da Família, aumentou o número de equipes de 16.190 

em 2008, para 33.401, credenciadas pelo Ministério da Saúde 

em 2015. Mas, desde então, poucos estudos foram feitos para 

o monitoramento das atividades dessas equipes e o acesso às 

mesmas (PEREIRA et al, 2009).          

         Implantadas, essas formas de garantia de saúde, 

passaram a ter necessidade de avaliação. Sendo assim, a 

Avaliação da Atenção Básica à Saúde ganha destaque no 

SUS, mas passa por desafios teóricos e operacionais 

decorrentes da complexidade de seus processos e das suas 

múltiplas causas conjunturais e históricas.   

Atualmente, é de responsabilidade dos municípios o 

atendimento integral ao usuário, portanto, os gestores 

necessitam conhecer a utilização dos serviços e as 

necessidades de saúde da população. O reconhecimento do 

grupo populacional com maior vulnerabilidade propicia a 

elaboração de atividades educativas e de Promoção de 

Saúde, para situações com maior demanda nos serviços, 

atendendo, assim, a premissa do SUS de acesso e 

universalidade do cuidado (FERNANDES; BERTOLDI; 

BARROS, 2009). 

Para que se encontrassem evidências necessárias para 

justificar a expansão da ESF em grandes centros urbanos, tem 

sido feita pesquisas a fim de avaliar o acesso da população 

aos serviços de saúde. Como também, avaliar a efetividade 

que é “o efeito das ações e práticas de saúde implementadas.” 

(FACCHINI et al, 2008). 
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Tendo em vista este aspecto, as principais pesquisas 

realizadas sobre a utilização dos serviços de saúde são 

focalizadas na demanda presente nos serviços, nas 

características demográficas e nos problemas de saúde com 

maior prevalência. Excluindo assim, pessoas que não 

procuram estes serviços e comprometendo o real 

conhecimento em nível populacional (FERNANDES; 

BERTOLDI; BARROS, 2009). 

  Sendo assim, a avaliação do acesso a ESB na ESF é 

de extrema importância, pois a Saúde Bucal é 

reconhecidamente importante para a qualidade de vida da 

população, porém, uma grande parcela da mesma não tem 

acesso aos serviços odontológicos, apesar desse número ter 

diminuído de 1998 para 2003 segundo a Pesquisa Nacional 

por Amostra de Domicílios (PNAD) (ROCHA; GOES, 2008). 

O estudo do acesso da população aos serviços de 

Saúde Bucal em áreas cobertas pela ESF possibilita a 

observação de alguns fatores, como, por exemplo, se a 

pobreza está relacionada à falta de acesso. Pois, a relação 

entre pobreza, doença e vida urbana está na origem dos 

modelos de assistência, proteção social e da prestação de 

serviços locais (CONILL, 2008). 

Embora vários estudos mostrem que a utilização dos 

serviços de saúde se dá, em sua maioria, pela população com 

maior nível socioeconômico, faz-se necessário o estudo das 

áreas cobertas pela ESF. Já que, a mesma veio com o 

objetivo de atender a população mais pobre, diminuindo assim 

as iniquidades (FERNANDES; BERTOLDI; BARROS, 2009). 

A Política Nacional de Saúde Bucal (PNSB) enfrenta 

essas desigualdades de acesso, realizando: ações 

relacionadas às doenças bucais a partir dos determinantes 

sociais, regionalidade de assistência às necessidades de 
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urgências odontológicas e incentivos financeiros diferenciados 

para Equipes de Saúde Bucal (ESB) da Estratégia Saúde da 

Família (BRASIL, 2008). 

       Frente ao exposto, este capítulo tem como objetivo revisar 

os principais estudos publicados na literatura no formato de 

Artigo com “livre acesso” em que foi avaliado o acesso aos 

serviços odontológicos em áreas cobertas pela Estratégia 

Saúde da Família. 

 

2 MATERIAIS E MÉTODOS 

 

Este estudo é do tipo revisão de literatura descritiva, 

que foi desenvolvida a partir de uma revisão bibliográfica de 

trabalhos publicados em bibliotecas virtuais, tais como: 

http://www.periodicoscapes.gov e http://www.scielo.org. Os 

descritores inseridos nas ferramentas de busca dos portais 

foram: acesso; satisfação; saúde coletiva; odontologia. 

Os artigos foram selecionados de forma qualitativa, 

através de leituras exploratórias e seletivas do material de 

pesquisa, bem como, em sua revisão integrativa, contribuindo 

para o processo de síntese e análise dos resultados de vários 

estudos, criando um corpo de literatura compreensível. No 

processo de análise e síntese foi obtida uma relação aberta 

com o texto, para que os objetivos fossem alcançados. Foram 

selecionados artigos escritos em inglês e português. 

A seleção baseou-se na conformidade dos limites dos 

assuntos aos objetivos deste trabalho, desconsiderados 

aqueles que, apesar de aparecerem no resultado da busca, 

não abordavam o assunto sob o ponto de vista da Saúde 

Coletiva e do acesso aos serviços. 

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 
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Em relação à ida ao cirurgião-dentista alguma vez na 

vida, pôde-se observar que, em todas as faixas etárias, a 

maioria já foi ao dentista ao menos uma vez (GIBILINI, 2010). 

Pinheiro; Torres (2006), em suas pesquisas, encontraram que 

o percentual dos que nunca consultaram o dentista no Estado 

de São Paulo foi 11,6% (em 1998) e 10,4% (em 2003), ou 

seja, houve uma redução. Apesar da diminuição que ocorreu, 

esta porcentagem ainda indica um fator negativo em relação à 

falta de acesso aos serviços odontológicos. Esses números, 

que diminuíram, também indicam que ocorreu um aumento na 

oferta de serviços, porém, isto não está relacionado à melhoria 

na qualidade do atendimento. 

  A história de prestação de serviços de saúde bucal no 

Brasil mostra-se voltada para ações de baixa complexidade e 

em sua maioria curativa e com pouco acesso da população. 

Grande parte dos municípios desenvolvia suas ações para os 

escolares (6 a 12 anos), cabendo aos idosos e adultos, 

serviços geralmente mutiladores (BRASIL, 2006). Este fato 

pode ser comprovado por estudos como os de: Colussi; 

Freitas (2002) e Moreira et al (2005). Nos estudos acima 

citados, pôde-se observar uma elevada proporção de 

edentulismo. 

Pinheiro; Torres (2006) ainda mostram que, apesar de 

as diferenças nas necessidades em saúde não serem 

eliminadas apenas com o uso dos serviços de saúde, o 

acesso a serviços de qualidade, amenizam condições 

desfavoráveis de saúde nas populações. 

Outro fator que deve ser monitorado, para que ocorram 

ações planejadas para o controle das doenças e que 

possibilite o diagnóstico precoce, é a frequência e o motivo 

pelo qual frequentam o serviço odontológico. Nesse aspecto, 
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viu-se que em relação aos adultos e idosos da região Sudeste 

do Brasil, 47,9% dos adultos haviam visitado o dentista há 

menos de um ano e 69,6% dos idosos foram ao dentista há 3 

anos ou mais (MATOS; LIMA-COSTA, 2006). 

Cavalcanti; Gaspar; Goes (2012) analisaram o acesso 

aos serviços odontológicos entre os municípios, e entre as 

zonas rurais e urbanas e variações foram observadas. O 

estudo confirmou que a questão do acesso variou de acordo 

com a faixa etária do indivíduo, apesar de que na zona rural 

não houve diferença entre os municípios de acordo com a 

idade. Outro fator observado foi que, na zona urbana, a 

questão do acesso aos serviços odontológicos foi melhor.  

O fato citado acima, não deveria ocorrer por se tratar de 

áreas completamente cobertas pela ESF, sendo assim, tais 

diferenças não deveriam existir, principalmente nas áreas 

rurais. Já que, a ESF é uma estratégia que busca a equidade. 

Portanto, no estudo de Cavalcanti; Gaspar; Goes (2012) viu-se 

que ela não está sendo suficiente para diminuir as 

desigualdades entre as populações, devendo gerar um debate 

sobre desigualdades sociais. Diferença essa, notada nesta 

pesquisa, maior em municípios com densidade demográfica 

menor e com uma população rural representando uma parcela 

significativa da população total.  

Estes dados que mostram diferença no acesso ao 

serviço entre população urbana e rural reforça a ideia de que 

não há uma preocupação pública direcionada a essa 

população. A ESB, por exemplo, possui critérios semelhantes 

aos das populações urbanas, com exceção de uma pequena 

diferença no financiamento (BRASIL, 2008). Quando 

comparadas duas populações rurais as diferenças não foram 

significativas (CAVALCANTI; GASPAR; GOES, 2012). 
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O serviço de Saúde Bucal público passa por diversas 

dificuldades com relação ao seu funcionamento, podendo ser 

citadas: grandes distâncias a percorrer até os domicílios, e os 

moradores até a Unidade de Saúde (HOBDELL, 2007); falta 

de recursos humanos em saúde, devidamente capacitados 

(HUGHES et al, 2005).   

Também é importante avaliar a questão do acesso aos 

serviços odontológicos em relação às condições 

socioeconômicas. Partindo deste princípio, Mobarak et al 

(2004), viram que a maior possibilidade de acesso de 

indivíduos com piores condições socioeconômicas está 

relacionada a maior oferta de serviços de saúde. Dentro desta 

mesma questão foi visto que há uma tendência de os 

municípios mais carentes apresentarem maior número de 

dentistas e equipamentos odontológicos por habitante, sendo 

assim, pode-se inferir que a oferta de serviços em municípios 

carentes é maior. Além de que, grupos populacionais, antes 

excluídos, podem estar recebendo tratamento (BALDANI; 

ALMEIDA; ANTUNES, 2009). 

A implementação das ações de Saúde Bucal na ESF 

está relacionada a resultados equânimes dos diversos grupos 

socioeconômicos em relação ao acesso aos serviços. Há uma 

maior cobertura da ESB na ESF quanto pior o indicador de 

condição de vida (MACHADO; FORTES; SOMARRIBA, 2004). 

Mas, apesar dessa maior cobertura, ela ainda é considerada 

inadequada, pois uma pequena parcela da população ainda 

permanece sem acesso aos serviços, sendo esta considerada 

a mais carente (BARROS et al, 2005).  

Enquanto que, grupos populacionais ricos estiveram 

com o percentual de não atendimento entre 1% e decrescendo 

com a idade, como na tendência global. Nas populações mais 

pobres o não atendimento aumentou com a idade, passando 
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de 4,3% entre as crianças para 12,6% no grupo mais idoso. 

Quase 12 vezes o não atendimento do grupo mais rico 

(BARROS; BERTOLDI, 2002). 

Para que ocorra avanço na análise da equidade, na 

provisão de serviços públicos odontológicos, é preciso que 

sejam realizados estudos que considerem a utilização e 

acesso no nível individual, bem como, a dimensão da 

equidade horizontal, para que se possa observar se grupos 

populacionais que possuem as mesmas necessidades estão 

recebendo padrões semelhantes de atenção em Saúde Bucal 

(BALDANI; ALMEIDA; ANTUNES, 2009). 

O interesse e a preocupação com as desigualdades em 

saúde vêm crescendo cada vez mais. Este fato fez com que 

Políticas Públicas fossem elaboradas para tentar diminuir a 

disparidade existente, principalmente no Brasil, campeão de 

desigualdade social e de renda. Sendo assim, a preocupação 

com a desigualdade em saúde deve vir em primeiro lugar. 

 

4 CONCLUSÕES 

 

O acesso aos serviços odontológicos possui variações 

em diversos aspectos, porém, este trabalho focou em relação 

à faixa etária, zona de moradia, condições financeiras.  

Em relação à idade, os estudos mostraram que muitas 

vezes os serviços ficam voltados para os escolares, 

reservando aos idosos serviços mutiladores, aumentando, 

assim, o edentulismo.  

Nesta revisão viu-se que, na zona urbana o acesso é 

melhor que na zona rural. E que, apesar de haver maior oferta 

de serviços em cidades mais pobres, os mais carentes ainda 

permanecem sem atendimento, fazendo com que os ricos 

tenham uma parcela menor de não atendimento.  
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Sendo assim, enfatiza-se que as Políticas Públicas 

devam ser melhoradas, para que as populações tenham o 

acesso que lhes é garantido pelos princípios do SUS. Reforça-

se, ainda, a grande importância que estudos de avaliação têm 

para a melhoria da Saúde Pública no Brasil. 
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RESUMO: A negligência do uso de protetores auriculares 

como fator associado a biossegurança no ambiente clínico e 

laboratorial de cirurgiões-dentistas e técnicos em prótese 

dentária é um dos principais fatores relacionados a Perda 

Auditiva Induzida por Ruído Ocupacional (PAIRO), a qual 

caracteriza-se pela diminuição da acuidade auditiva e é 

responsável pelo surgimento de sintomas auditivos e 

otológicos. Assim, o objetivo deste estudo foi avaliar os níveis 

de ruídos presentes em quatro consultórios odontológicos e 

quatro laboratórios de prótese dentária da cidade de Campina 

Grande – PB. Para isto, foi utilizado um decibelímetro digital 

para medir os níveis de ruídos produzidos pelos equipamentos 

ligados isoladamente e em conjunto. Os resultados mostraram 

que alguns aparelhos nos consultórios odontológico como a 

caneta de alta rotação e o compressor de ar atingiram níveis 

acima do recomendado para jornadas de trabalho de 8 horas 

mailto:janaina.fono@hotmail.com
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(90.6 dB e 93.4 dB). Nos laboratórios de prótese dentária foi o 

polidor de metal para próteses que atingiu o nível médio mais 

alto (97.9 dB), seguido do motor de baixa rotação (83.9 dB). 

Dessa forma, recomenda-se a utilização de protetores 

auriculares para os CD e técnicos durante o desenvolvimento 

de suas atividades, especialmente nos laboratórios de prótese 

dentária. 

Palavras-chave: Odontologia, Fonoaudiologia, Prevenção; 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

A exposição continuada a elevados níveis de pressão 

sonora no ambiente de trabalho pode levar a perda 

progressiva da audição do profissional, a Perda Auditiva 

Induzida pelo Ruído Ocupacional (PAIRO). No caso do 

cirurgião-dentista, este pode estar sujeito a dois principais 

tipos de ruídos: ambiental e do ambiente de trabalho, tais 

como compressor de ar, canetas odontológicas de alta e baixa 

rotação, aspirador, condicionador de ar, etc. (GAMBARRA et 

al., 2012). 

A exposição diária a uma jornada de 8 horas ou mais a 

níveis iguais ou acima de 85 decibéis pode gerar perdas 

auditivas permanentes. O risco atual para os Cirurgiões 

Dentistas (CD) e demais profissionais da odontologia deve-se 

ao avanço tecnológico através de uma considerável geração 

de novos equipamentos ultrassônicos, turbinas, tubos de 

sucção, micromotores, entre outros (MESSANO; PETTI, 

2012). 

A Associação Dental Americana (ADA) recomenda 

desde 1959 que os dentistas façam avaliação audiológica 
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periodicamente, devido a sua exposição prolongada a sons de 

alta frequência (LOPES et al., 2012). 

No que se refere às bases legais dos programas de 

conservação auditivas, estas são definidas por 

regulamentações governamentais,  as quais estimularam o 

desenvolvimento de programas de conservação em 

instalações industriais que caso sejam descumpridas, resultam 

em compensações financeiras via judicial, de acordo com o 

Comitê Brasileiro de Equipamentos de Proteção Individual, 

com base nas NBR 13694:1996; 16076:2012; 16077:2012 e 

NR (6) que regula o uso de Equipamento de Proteção 

Individual (EPI).  

Segundo a Legislação Brasileira 27, uma exposição 

contínua ou intermitente a ruídos superiores a 85 dB(NA) para 

uma jornada de trabalho de 8 horas diárias, podem causar 

perdas permanentes de audição (Lei nº 6.514, de 22 de 

Dezembro de 1977, aprovada pela Portaria nº 3.214 do 

Ministério do trabalho e Emprego, de 8 de Junho de 1978).  

 Lourenço et al. (2011) realizou uma pesquisa no estado 

de São Paulo, medindo através de um decibelímetro os níveis 

de ruídos do ambiente basal e das canetas de alta rotação em 

8 consultórios odontológicos, sendo 4 da rede pública e 4 

particulares, concluindo que o ruído basal no serviço público é 

superior ao dos consultórios particulares, contudo a 

intensidade de ruídos dos motores de alta rotação de 

consultórios odontológicos particulares é maior. 

 Gurbuz et al. (2013) investigou o risco ocupacional de 

dentistas no ambiente de trabalho, analisando a perda auditiva 

e os efeitos de produtos químicos na mucosa nasal de 40 

dentistas. Os resultados mostraram uma diferença significante 

entre as frequências e valores médios de intensidade sonora 
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entre o grupo investigado e o grupo controle; com relação a 

análise da mucosa nasal, não houve diferença significativa 

entre os grupos. Assim, a alta intensidade de sons produzidos 

pelos equipamentos é uma ameaça maior para os CD que os 

efeitos químicos de diversos produtos. 

 No que se refere aos laboratórios odontológicos (como 

os laboratórios de prótese dentária), onde principalmente o 

pessoal de nível auxiliar desenvolvem suas atividades também 

deve receber atenção especial em relação aos níveis de 

ruídos sonoros produzidos, pois estes locais concentram 

equipamentos que emitem altos níveis de ruídos sonoros 

(KADANAKUPPE et al., 2011).  

 Além disso, outro aspecto que deve ser levado em 

consideração é o medo apresentado por boa parcela dos 

pacientes com relação ao barulho dos aparelhos utilizados em 

consultórios odontológicos. Yu et al. (2015) realizou uma 

pesquisa com 7 pacientes, onde estes foram submetidos a 

tratamento de remoção de cálculo dental com uso de aparelho 

ultrassom e aspirador. Após o passo clínico, os pacientes 

realizaram Ressonância Magnética Funcional por Imagem a 

fim de analisar o córtex cerebral e as amígdalas enquanto 

escutavam o mesmo som produzido pelo aparelho ultrassom e 

aspirador. Os resultados mostraram que estes estímulos 

provocaram uma resposta desagradável nos sujeitos. 

Portanto, o objetivo deste estudo é avaliar os níveis de 

ruídos do ambiente e dos equipamentos utilizados em 

consultórios odontológicos e laboratórios de prótese dentária 

particulares na cidade de Campina Grande – PB. 

 

2. MATERIAIS E MÉTODO 
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Trata-se de um estudo descritivo, quantitativo, 

comparativo, realizado a partir do mapeamento em decibéis 

(dB) do ruído gerado pelos equipamentos ruidosos em 

ambiente odontológico, medidos através de um decibelímetro 

digital. A amostra foi composta por 4 consultórios 

odontológicos particulares e 4 laboratórios de prótese dentária 

da cidade de Campina Grande no estado da Paraíba. 

            Para a coleta de dados, o aparelho foi aproximado a 

uma distância padrão de 15cm (Fig. 1), de acordo com a 

metodologia utilizada por Qsaibati; Ibrahim (2014), Singh et al. 

(2012), Kadanakuppe et al. (2011) e Sun et al (2009), distância 

que simula a posição auditiva do operador. Foi realizada a 

medição do ruído do ambiente (sem equipamentos ligados) e 

a seguir dos seguintes equipamentos: caneta de alta rotação, 

motor de baixa rotação, aspirador, compressor com caixa 

acústica aberta e compressor com caixa acústica fechada nos 

consultórios odontológicos; motor de alta rotação, micromotor, 

vibrador, motor de polimento e cortador de gesso nos 

laboratórios de prótese dentária. 

Os resultados foram tabulados, foi feita a média 

aritmética entre os valores médios e máximos obtidos pelo 

aparelho, e estes resultados analisados estatisticamente no 

programa Microsoft Office Excel 2010 para obtenção dos 

valores médios de cada aparelho. 
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Figura 1: Medição de ruído em micromotor individualmente mostrando a 

distância sempre aferida de 15cm entre o decibelímetro e o aparelho. 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Foram medidos os ruídos do ambiente (com os 

aparelhos desligados) e individualmente dos principais 

aparelhos utilizados em clínica odontológica e em laboratórios 

de prótese dentária.  

Os resultados dos níveis de ruídos ambientais 

registrados encontram-se na Tabela 1. O valor registrado para 

os laboratórios foi de 70.45 dB; para as clínicas o valor foi de 

66.80 dB. Estes valores estão de acordo com os estudos de 

Al-Dujaili et al. (2014), quando avaliaram os níveis de ruído em 

clínicas-escola de odontologia na Nova Zelândia obtendo os 

valores de 50.2 a 77.6 dB. É importante salientar que estes 

ambientes se encontram na área central de grande movimento 

da cidade. 
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Tabela 1: Valores do ruído ambiental (com equipamentos desligados) 

registrado nas 4 clínicas e 4 laboratórios avaliados. 

 Clínica 1 Clínica 2 Clínica 3 Clínica 4 

Ruído 

Ambiental 

65,34 68,60 65,77 67,51 

 Lab. 1 Lab. 2 Lab. 3 Lab. 4 

Ruído 

Ambiental 

59,52 79,56 76,15 66,57 

Fonte: Própria (2015) 

O valor médio dos aparelhos medidos nas clínicas 

odontológicas estão demonstrados no Gráfico 1 a seguir. 

 
Gráfico 1: Média dos valores dos ruídos registrados de cada equipamento 

avaliado nas clínicas odontológicas. 

 

Os valores obtidos mostram que no consultório 

odontológico os maiores níveis de ruídos são produzidos pelo 

compressor de ar que não possui caixa acústica, ou que esta 

encontra-se aberta (valor médio de 89,98dB). Os valores 
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individuais variaram de 86,49dB a 92,12dB, muito acima do 

que é recomendado para uma jornada de trabalho de 8 horas 

diária.  

É importante observar a diferença de valores obtidos 

nos mesmos aparelhos quando estes se encontraram no 

interior de caixas acústicas fechadas (valor médio de 

76,16dB), sendo assim de fundamental importância a 

utilização destas em consultórios odontológicos. 

Os outros valores médios registrados obtidos estavam 

dentro do padrão recomendado pelos órgãos de saúde: 

81,02dB para o motor de baixa rotação, 80,21dB para a 

caneta de alta rotação e 75,28dB para o aspirador. Resultados 

semelhantes foram encontrados por Dutta et al. (2013), onde 

foram encontrados níveis de ruídos de peças de mão de alta e 

baixa velocidade entre 67 e 80 dB. 

Com relação aos ruídos nos laboratórios de prótese 

dentária, as médias obtidas para cada motor estão 

representadas no Gráfico 2. O valor médio mais alto foi 

registrado no motor de alta rotação (92,10dB), utilizado 

principalmente para dar polimento nas peças metálicas; para 

cada equipamento os valores variaram entre 91,05dB e 

93,28dB. Sun et al. (2009) encontrou resultados semelhantes 

para este equipamento, cujos valores também excederam 90 

dB. 

O segundo valor médio mais alto obtido foi registrado 

no cortador de Gesso (89,51dB), com os valores para cada 

equipamento variando entre 87,31dB e 92,13dB. Este valor é 

superior ao encontrado por Kadanakuppe et al. (2011), que 

encontrou uma média de 81.9 dB para o mesmo equipamento. 
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Gráfico 2: Média dos valores dos ruídos registrados de cada equipamento 

avaliado nos laboratórios de prótese dentária. 

 

Em geral, estes valores estão em acordo com os 

estudos de Choosong et al. (2011), que registraram nos 

laboratórios de prótese os maiores níveis de ruído. 

Para os demais equipamentos, os valores médios 

obtidos encontram-se dentro da faixa aceitável: 82,42dB para 

o motor de polimento, 80,84dB para o vibrador e 73,51dB para 

o micromotor. 

 

4. CONCLUSÕES  

 

Diante do exposto, pode-se inferir que a intensidade de 

ruídos registrados prejudiciais à saúde de CD e profissionais 

técnicos depende do equipamento utilizado, bem como do 

tempo de exposição aos seus ruídos produzidos, com intuito 

de promover a prevenção da Perda Auditiva Induzida por 

Ruído Ocupacional (PAIR). Indica-se a utilização de caixas 
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acústicas para os consultórios odontológicos, pois a 

diminuição dos níveis de ruídos produzidos pelo compressor 

de ar é indiscutível. Além disso, a utilização de protetor 

auditivo é de fundamental importância para os técnicos em 

prótese dentária na utilização do motor de alta rotação, cujos 

ruídos foram os mais altos registrados, bem como durante a 

utilização simultânea de equipamentos. 
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RESUMO. O clareamento dental é uma técnica operatória 
conservadora, que consiste na aplicação de agentes 
clareadores sobre a superfície dentária. Alguns estudos 
apontam possíveis alterações na composição, microestrutura 
e microdureza do esmalte dentário, decorrentes de tal 
procedimento. O objetivo desse estudo foi analisar possíveis 
alterações ocorridas após clareamento. Foram utilizados 40 
molares humanos hígidos, seccionados no sentido M/D, 
obtendo-se 80 espécimes divididos em 4 grupos, selecionados 
aleatoriamente: O G1-grupo controle (não foi submetido a 
qualquer tratamento clareador), G2, G3 e G4 foram 
submetidos a três sessões de clareamento com PH 35% com 
intervalo entre as sessões de 7 (G1), 14 (G2) e 21 (G3) dias, 
respectivamente. De acordo com as imagens do MEV, 
observa-se que o G2 apresentou alterações significativas na 
sua microestrutura, mostrando desorganização nos prismas de 
esmalte, fendas, trincas e poros. O G3 e G4 apresentaram 
poucas alterações quando comparadas com o G2. A análise 
do EDS mostrou maior percentual de O, seguido de Ca, P, N e 
Na. A Microdureza média dos grupos G1, G2, G3, G4 foram, 
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respectivamente, 358,82(±34,39), 373,66(±54,56), 
380,46(±28,68) e 371,34(±23,26). O clareamento dentário com 
PH 35% pode provocar alterações microestruturais no esmalte 
quando clareado em intervalo menor de tempo, entretanto não 
afeta significativamente na microdureza.  
Palavras-chave: Agente clareador. MEV. Microdureza 
Vickers. 
 

1 INTRODUÇÃO 

 

A busca pelo sorriso perfeito faz do clareamento dental 

um procedimento bastante requisitado na sociedade atual. 

Com o intuito de satisfazer pacientes que desejam dentes 

mais claros, os cirurgiões-dentistas têm oferecido técnicas não 

invasivas que nos possibilitam corresponder à expectativa 

destes pacientes. Os principais agentes utilizados no 

clareamento dental são o Peróxido de Hidrogênio e Peróxido 

de Carbamida, utilizados em moldeiras pelo próprio indivíduo 

(clareamento caseiro) e no consultório, realizado pelo 

profissional (PASQUALI, BERAZZO, ANZILIERO, 2014).  

O início do tratamento clareador se deu em torno da 

metade do século XIX. Naquela época, a principal 

preocupação dos profissionais era com o grande número de 

pacientes que recorriam a tratamentos restauradores mais 

invasivos, tais como coroas metalocerâmicas, com o intuito de 

readquirirem a estética de seus dentes, perdida, sobretudo, 

devido às sequelas de tratamentos endodônticos ou de 

pigmentações advindas de materiais restauradores. O 

tratamento clareador surgiu como uma opção menos 

traumática para resolver essas questões (PIRES et al., 2014.; 

AZEVEDO, 2005; LODOVICI et al., 2007).   

As alterações cromáticas dos dentes ocorrem através 

da combinação de manchas intrínsecas e extrínsecas que 
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entram em contato com a estrutura dental (PACHALY, 2009). 

Dentes escuros possuem em seu interior cadeias moleculares 

longas e complexas (pigmentos), que irão ocasionar um 

aumento do índice de absorção de luz pelo dente resultando 

no efeito óptico de escurecimento dental. Os agentes 

clareadores são veículos instáveis de radicais de oxigênio que 

quando em contato com os tecidos, promovem ora oxidação, 

ora redução dos pigmentos que vão sendo “fracionados” em 

cadeias cada vez menores, sendo total ou parcialmente 

eliminadas da estrutura dental por difusão (AGOSTINHO, 

GUIMARÃES, SILVA, 2003). 

Nas técnicas de clareamento dental, para dentes vitais 

realizados em consultório, normalmente é utilizado como 

agente clareador o peróxido de hidrogênio nas concentrações 

de 30 a 35% e na técnica de clareamento caseiro 

supervisionado é utilizado peróxido de carbamida a 10%. O 

tratamento mais eficaz por apresentar melhores resultados é o 

clareamento assistido, devido a sua composição conter 

peróxido de hidrogênio, em uma concentração significativa. 

Além disso, o mesmo apresenta um resultado notável na 

primeira seção (PIRES et al., 2014). 

No entanto, vários estudos têm demonstrado que 

alterações no esmalte em decorrência de tratamentos 

clareadores, não estão limitadas à superfície e que as 

mesmas também se associam à diminuição da microdureza, 

resistência e mudanças orgânicas e inorgânicas neste 

substrato. Entretanto, outros estudos avaliaram que 

clinicamente isto pode não ser evidenciado, uma vez que a 

ação protetora da saliva provavelmente reverta tais efeitos dos 

agentes clareadores (CAVALLI, et al., 2010; SWIFT, 2008).  
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Desta forma, este estudo objetivou fazer uma avaliação 

microestrutural, química e mecânica do esmalte dentário 

humano após clareamento com peróxido de hidrogênio 35%. 

 

2 MATERIAIS E MÉTODOS 

 

Foi realizado um estudo experimental, utilizando a 

técnica de documentação direta do tipo experimental in vitro, 

com abordagem quantitativa e qualitativa dos dados. A 

pesquisa foi realizada no laboratório de Dentística da 

Universidade Estadual da Paraíba-UEPB, no Laboratório de 

Avaliação e Desenvolvimento de Biomateriais do Nordeste 

(CERTBIO) na Unidade Acadêmica de Engenharia de 

Materiais da Universidade Federal de Campina Grande 

(UAEMa/CCT/UFCG), e no Laboratório de Engenharia 

Mecânica da Universidade Federal de Campina Grande –

UFCG, todos sob autorização dos responsáveis. 

O projeto de pesquisa foi encaminhado ao Comitê de 

Ética e Pesquisa da Universidade Estadual da Paraíba para 

apreciação e teve parecer de aprovação: 997603, seguindo os 

preceitos estabelecidos pela Resolução CNS nº 466/12, a qual 

regulamenta a ética da pesquisa envolvendo seres humanos 

no Brasil.  

Foram utilizados nesta pesquisa quarenta (40) molares 

humanos hígidos extraídos por razões terapêuticas ou 

ortodônticas. Os dentes foram coletados e armazenados em 

solução fisiológica a 0,9% durante 24 horas. Em seguida, 

foram lavados em água corrente, e realizada uma profilaxia 

com uma pasta de pedra-pomes e água, e escova de 

Robinson. Após a limpeza, os dentes foram seccionados com 

um disco diamantado, longitudinalmente no sentido 

mesiodistal, de modo que se obtenham dois fragmentos de 
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cada dente. A raiz foi removida a aproximadamente 4 mm da 

junção amelocementária, deixando praticamente, apenas a 

porção coronária de cada fragmento. Posteriormente, os 

dentes foram armazenados em saliva artificial substituída 

semanalmente.  

A divisão dos elementos dentários foi realizada 

aleatoriamente, onde os espécimes foram divididos em 4 

grupos (n=20/grupo). O grupo G1 (controle) não foi submetido 

a qualquer tratamento clareador. Já os grupos G2, G3 e G4 

foram submetidos a três sessões de clareamento com 

intervalo de 7, 14 e 21 dias, respectivamente, entre as 

sessões.  As coroas dos dentes dos grupos G2, G3 e G4 

foram submetidas ao clareamento com peróxido de hidrogênio 

a 35%, sendo aplicado apenas na superfície vestibular/lingual 

delimitada, seguindo as recomendações do fabricante. Após o 

procedimento clareador (G2, G3 e G4), os espécimes foram 

armazenados em saliva artificial, trocada semanalmente, até a 

realização dos ensaios. 

 

         
   

      

                      

Figura1(a): Seccionamento do 

dente. 

Figura 1 (b): Embutimento 

da amostra             

Figura 1 (c): Processo 

de Clareamento 
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           Figura 2.  Etapas do preparo das amostras 

2.1  Etapa I–Análise da Microdureza 

A mensuração da resistência de um material a uma 

deformação permanente ou plástica localizada é chamada 

dureza (H), podendo ser considerada um indicativo indireto da 

resistência do material ao desgaste na cavidade bucal. Para 

obter dados sobre a microdureza da superfície do esmalte 

dentário humano após clareamento, um indentador de 

geometria específica é aplicado sobre a superfície dos corpos 

de prova, sendo sua área calculada a partir de uma 

mensuração da largura da indentação (d) ou sua profundidade 

(t), sob carga pré-determinada (CRAIG, 2004; CALLISTER, 

2012; FREIRE, 2013). 

Foi utilizado para as análises da microdureza superficial 

dos corpos de prova, um microdurômetro (FUTURE TECH - 

FM 700), com um penetrador diamantado piramidal, tipo 

Vicker. Foram realizadas três indentações em cada amostra 

utilizando-se uma carga de 50gf (quilogramas-força)  durante 

15 segundos. Cada impressão marcada na superfície do 

material foi observada em microscópio óptico (com um 

aumento de 10x e 50x). 
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Figura 3: Microdurômetro, e ilustração da indentação com sua respectiva       

marcação (FREIRE, 2013). 

 

2.2  Etapa II–Análise Microestrutural 

As amostras que estavam imersas em saliva artificial 

foram lavadas em água corrente e secadas a temperatura 

ambiente para a devida caracterização. Para cada amostra 

optou-se por fazer a caracterização em uma região central, em 

três áreas aleatórias e próximas, dessa forma foi feita a 

varredura das amostras com aumento de 500x, 1500x e 

2500x.  Ao final, foram comparadas as imagens dos grupos 

G2, G3 e G4 com as do grupo G1(controle), com o objetivo de 

detectar possíveis alterações na estrutura dentária clareada. 

Primeiramente, foi analisada a microestrutura dos 

espécimes, obtida por meio de um Microscópio Eletrônico de 

Varredura (MEV) fabricado pela HITACHI®, modelo TM 1000; 

avaliadas com aumento de 500, 1500 e 2500X. A composição 

qualitativa e quantitativa foi avaliada através do ESD 

(Espectroscopia por Energia Dispersiva de Rios-X), através de 

um dispositivo acoplado ao Microscópio Eletrônico de 

Varredura. 

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 
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As micrografias obtidas pela análise de MEV podem ser 

visualizadas na Figura 4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                
 Figura 4. Micrografias das amostras, aumento 2500X; G1-a, G1-b: Grupo controle; 

G2-a, G2b: Amostras clareadas com peróxido de Hidrogênio 35% em três sessões 

com três aplicações cada e intervalos de 7 dias; G3: Amostras clareadas com 

peróxido de hidrogênio 35% em três sessões com três aplicações cada e intervalos 

de 14 dias; G4-: Amostras clareadas  com peróxido de hidrogênio 35% em três 

sessões com três aplicações cada, e intervalos de 21 dias. 

De acordo com a análise das imagens do MEV pode-se 

observar que houve alteração na microestrutura do esmalte 

clareado, quando comparado com grupo controle, e que o G2, 

clareado com intervalo de tempo de 7 dias apresentou maiores 

alterações na sua microestrutura. Observaram-se também 

uma desorganização nos prismas de esmalte, fendas, trincas 

e poros, efeitos possíveis decorrentes do clareamento. Já os 

grupos G3 e G4 clareados com intervalo de tempo de 14 e 21 

dias e com mesmo número de aplicações e sessões, 

apresentaram alterações, mas inferiores quando comparadas 

com o G2.  

Tais efeitos apresentados no G2 também foram 

observados por Miranda et al. (2004) em seus estudos; o 

G3 G4 
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aumento dos poros também foram evidenciados por Pinheiro 

et al. (2011), onde através da análise microestrutural e do 

esmalte tratado com peróxido de hidrogênio e carbamida, ele 

identificou  alterações provocadas  com o agente clareador 

tanto em alta quanto em baixa concentração, sendo capazes 

de provocar alterações morfológicas de aspecto semelhante 

na superfície do esmalte dental. Os autores relataram também 

que os agentes clareadores promoveram alterações não 

uniformes na superfície dental, caracterizadas pelo aumento 

de porosidade, realce das periquimácias e áreas de erosão. 

Agostinho et al. (2003) mostraram que, mesmo os 

estudos empregando técnicas experimentais de clareamento 

dentário variadas, diversidade de agentes clareadores, 

concentrações e tempos de uso diferentes, a maioria dos 

trabalhos (59%)  observaram que o clareamento dental 

promove alterações significativas na morfologia de superfície 

do esmalte. 

Desse modo pode-se sugerir que o clareamento 

dentário promove alterações microestruturais no esmalte. 

Pasquali et al. (2014) comparou os géis peróxido de 

hidrogênio e peróxido de carbamida, sendo que mesmo 

havendo as perdas de minerais e alterações morfológicas do 

esmalte, o peróxido de carbamida, em comparação ao 

peróxido de hidrogênio, apresentou menos efeitos deletérios 

ao esmalte, independentemente do tempo de ação e da 

concentração em que foram aplicados, entretanto, os dois géis 

causaram efeitos sobre a microestrutura do esmalte. 

Corroborando com esse estudo, esta pesquisa evidenciou que 

o intervalo de tempo nas aplicações de peróxido de hidrogênio 

provocou efeitos microestruturais superiores a intervalos de 

aplicações mais prolongados. 
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A interpretação das imagens apresentou dificuldade 

devido ao lixamento e preparo das amostras para a 

mensuração da microdureza (teste realizado antes do MEV). 

Desse modo sugere-se que a caracterização das amostras, 

seja feitas no início da pesquisa. As imagens apresentaram 

ranhuras características do processo de lixamento e polimento 

dos espécimes.  

Para o EDS a análise é feita de forma semi-qualitativa, 

onde a porcentagem dos elementos contidos, são em relação 

uns aos outros  em uma área específica. Sendo assim uma 

área pode apresentar mais oxigênio que cálcio quando 

comparado a análise de outra área da mesma espécime. Na 

análise semi-qualitativa os elementos estão em proporção de 

acordo com os demais. Ao fim das análises os dados foram 

inseridos no Excel Office 2007, sendo realizada uma ilustração 

através de gráfico e tabelas para facilitar a interpretação. A 

Tabela 1 evidencia os resultados das porcentagens 

encontrados no EDS, onde observam-se as médias de 

concentração dos elementos por grupo. O oxigênio sofreu uma 

leve queda no grupo G3, tendo o seu percentual aumentado 

no G4, já o Cálcio teve o seu percentual diminuído no intervalo 

G4. 

 
     Médias da concentração Por Grupos.   

 

                                 O                                               Ca                                              P                          N                                    Na                       

G1 53,38% 26,10% 13,16% 5,30% 1,84% 

G2 53,60% 28,20% 13,42% 5,20% 1,08% 

G3 51,20% 30,00% 13,32% 5,02% 0,26% 

G4 56,56% 22,70% 12,22% 5,80% 2,74% 

Tabela 1. Composição química em percentual, as médias de concentração dos 

elementos químicos por grupos, (Oxigênio, Cálcio, Fósforo, Nitrogênio e Sódio). 
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Gráfico 1: Concentração dos elementos por grupos: os elementos se encontram 

em proporção, não evidenciando o processo de descalcificação. 

 

Microdureza Vickers 

 

Foi feita a análise estatíst’ica descritiva. Em seguida, foi 

realizada a Análise de Variância (ANOVA) e o teste post hoc 

de Tukey HSD(p<0,05). Para todas as análises estatísticas foi 

considerado o intervalo de confiança de 95%. A organização 

do banco de dados e as análises estatísticas foram feitas 

mediante utilização do software SPSS (StatisticalPackage for 

the Social Sciences) na versão 20.0. 

A Tabela 2 mostra os valores da microdureza média e 

seus respectivos desvios-padrão de acordo com os grupos. Os 

valores de microdureza média dos grupos 1, 2, 3, 4, foram, 

respectivamente, 358,82 (±34,39), 373,66 (±54,56), 380,46 

(±28,68) e 371,34 (±23,26). A Tabela 3 exibe os valores das 

diferenças de médias de microdureza, erro padrão e intervalo 

de confiança de 95%, de acordo com os grupos.  

A Análise da Variância (ANOVA) não identificou a 

existência de diferenças estatisticamente significantes entre os 

valores de microdureza média entre os grupos (p=0,625). 

Alguns autores em seus estudos não observaram diferenças 

estatisticamente significantes nos valores de microdureza em 

amostras de esmalte dental humano clareado, utilizando o 

teste de microdureza Vickers (SHANNON et al., 1993; 
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POTOCNIK et al., 2000; WHITE et al, 2004). Rotstein et al. 

(1996) mostraram que alterações no conteúdo mineral na 

superfície do esmalte dental estão diretamente ligadas às 

alterações na microdureza. 

 

Tabela 2. Valores da microdureza média e seus respectivos desvios-padrão, assim 

como valor mínimo e valor máximo de acordo os grupos. 

 
Grupo(I) Grupo(J) Diferença média 

(I-J) 

Erro Padrão Intervalo de Confiança 

95% 

p-valor 

Limite 

inferior 

Limite 

superior 

1 

2 -14,84 16,62 -59,60 29,92 0,809 

3 -21,64 16,62 -66,40 23,12 0,568 

4 -12,52 16,62 -57,28 32,24 0,875 

2 

1 14,84 16,62 -29,92 59,60 0,809 

3 -6,80 16,62 -51,56 37,96 0,977 

4 2,32 16,62 -42,44 47,08 0,999 

3 

1 21,64 16,62 -23,12 66,40 0,568 

2 6,80 16,62 -37,96 51,56 0,977 

4 9,12 16,62 -35,64 53,88 0,946 

4 

1 12,52 16,62 -32,24 57,28 0,875 

2 -2,32 16,62 -47,08 42,44 0,999 

3 -9,12 16,62 -53,88 35,64 0,946 

ANOVA – F (p) 0,591 (p=0,625) 

*Teste de Tukey HSD 

 

Tabela 3. Valores das diferenças de médias de microdureza, erro padrão e 

intervalo de confiança de 95%, de acordo com os grupos 

 

Grupos Média Desvio-padrão Valor Mínimo Valor Máximo 

1 358,82 34,39 303,00 407,50 

2 373,66 54,56 291,20 456,60 

3 380,46 28,68 317,20 410,70 

4 371,34 23,26 335,20 401,00 
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Gráfico 2:  Gráfico boxplot comparando os valores da microdureza média entre os 

diferentes grupos. 

 

4 CONCLUSÕES 

De acordo com os resultados apresentados pode-se 

concluir que o clareamento dentário com Peróxido de 

Hidrogênio a 35% pode provocar alterações microestruturais 

na superfície dentária quando clareada em um intervalo menor 

de tempo entre as sessões; entretanto, não afetou, 

significativamente, em sua microdureza superficial. 

 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS.  

 
AZEVEDO, J. F. D. G. Avaliação do desgaste e da rugosidade 
superficial do esmalte bovino submetido ao clareamento e escovação 
simulada. 2005. 128f. Tese (Mestrado em Dentística Restauradora) – 
Faculdade de Odontologia de Bauru, Universidade de São Paulo, Bauru, 
2005.  
CAVALLI, V. et al. Effects of bleaching agents containing fluoride and 
calcium on human enamel. Quintessence Int, v.41, n.8, p.e157-65, Sep., 
2010. 
CALLISTER, W. D. Jr. Ciência e engenharia de materiais. in: ______ 
uma introdução. 7. ed. Rio de Janeiro: Ltc, 2012. 
CRAIG, R.G.; POWERS, J.M. Materiais dentários restauradores. 
11.ed. São Paulo: Santos, 2004. 
FREIRE, W. P. et al.Avaliação da microdureza dos materiais 
restauradores estéticos. Revista COOPEX- FIP, 4ªed., v.04, 2013. 
Disponível  em: <www.fiponline.com.br>. Acesso em 15/08/2015. 



Avaliação Microestrutural, Química e Mecânica do Esmalte Dentário Após Clareamento com Peróxido de Hidrogênio 

98 
 

LODOVICI, E. et al. Clareamento Dental. In:_________ REIS, A.; 
LOGUERCIO, A. D. Materiais Dentários Restauradores Diretos – do 
fundamento à aplicação clínica.São Paulo: Santos, 2007. cap.12, p.385-
421 
MIRANDA, C. B; PAGANI C; BENETTI A R; MATUDA F da S. Evaluation 
Of The Bleached Human Enamel By Scanning Electron Microscopy; J Appl 
Oral Sci 2005; 13(2): 204-11. 
PACHALY. R; Análise da rugosidade Superficial do Esmalte Humano 
Exposto ou não à Ação do Agente Clareador Após Escovação com 
Diferentes dentifrícios. Dissertação de pós-graduação em Ciências 
odontológicas as UFSM, Santa Maria-RS, 2009. 
PASQUALI, E; LBERTAZZO, C. A; ANZILIERO, L. Estudo dos efeitos do 
clareamento dental sobre o Esmalte: Uma revisão das evidências para 
indicação clínica. PERSPECTIVA, Erechim. v. 38, n.141, p. 99-108, 
março/2014 
PIRES, P.D et al.; Oclareamento dental com Opção de Estética. J 
Odontol FACIT 03.  Tocantins 2014;1(2):3 
POTOCNIK, J.; KOSEC, I.; GASPERSIC, D. Effect of 10% carbamide 
peroxide bleaching gel on enamel microhardness,  microstructure, and 
mineral content. J Endod 2000; 26 (4): 203-206. 
ROTSTEIN, I.; DANKNER, E.; GOLDMAN, A.; HELING, I.; STABHOLZ, A.; 
ZALKIND, M. Histochemical analysis of dental  hard tissues following 
bleaching. J. Endod., v.22, n. 1, p. 23, H.J.; GOTZ, H. Effects of crest 
whitestrips bleaching on subsurface microhardness and ultrastructure of 
tooth enamel and coronal dentin. Am J Dent 2004; 17 (1): 5-11. 
SHANNON, H.; SPENCER, P.; GROSS, K.; TIRA, D.; Characterization of 
enamel exposed to 10% carbamide peroxide bleaching agents. 
Quintessence Int., v. 24, n.1, p. 39-44, 1993. 
WHITE, D.J.; KOZAK, K.M.; DUSCHNER AGOSTINHO, F. L. F; 
GUIMARÃES, R.P; SILVA, C.H.V;. Alterações na microestrutura do 
esmalte pós-clareamento; Ch International Journal of Dentistry, Recife, 
JUL / DEZ 2003, 2 (2): 273-278 



Cimentos e Cimentação Final em Reabilitação Protética Fixa 

99 
 

CAPÍTULO 8 

CIMENTOS E CIMENTAÇÃO FINAL EM 
REABILITAÇÃO PROTÉTICA FIXA 

 

Rafael Vinícius Crispim BERNARDINO¹ 
Neandro Jones Crispim BERNARDINO² 

       Carmem Silva Laureano Dalle PIAGGE³ 
Túlio Pessoa de ARAÚJO4 

1 Graduando do curso de Odontologia da UEPB, Araruna-PB; 2 Graduado em Odontologia 

pela UFPB, João Pessoa-PB; 3 Professora de Odontologia da UFPB, João Pessoa-PB; 4 

Professor de Odontologia da UFPB, João Pessoa-PB 

rafaelbernardino.odonto@gmail.com 

 
RESUMO: Atualmente, diversos são os agentes disponíveis 
para cimentação de próteses fixas na prática clínica 
odontológica. Contudo, a literatura afirma que não há o 
cimento ideal. Dessa forma, o objetivo do trabalho foi realizar 
uma revisão de literatura a cerca dos cimentos permanentes 
ou finais usados na cimentação de próteses fixas de modo que 
traga uma discussão relevante sobre esses agentes. Os 
agentes cimentantes apresentam diferentes composições e 
propriedades físicas, químicas e biológicas resultando em 
distintas indicações. O fosfato de zinco existe há mais de 100 
anos e atualmente continua sendo empregado, apesar de 
novos materiais com propriedades superiores terem surgido 
como o cimento de ionômero de vidro e, mais recentemente, o 
cimento resinoso. Cabe ao cirurgião-dentista conhecer as 
propriedades, limitações e indicações de cada tipo de cimento 
odontológico a fim de realizar a escolha correta e alcançar 
sucesso clínico.  
Palavras-chave: Prótese, Cimentos Dentários, Materiais 
Dentários. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 A Odontologia cada vez mais tem exercido grande 

importância na reabilitação do paciente que busca um belo e 

harmonioso sorriso, procurando ajustar às expectativas dos 

mesmos em termos de sorriso adaptado à função: fonética, 

oclusão, mastigação. A reabilitação oral com próteses totais 

ou parciais permite, pois, devolver ao paciente as estruturas 

perdidas, autoestima e convívio social (GONÇALVES et al., 

2011). 

 Próteses dentárias fixas são restaurações indiretas, 

unitárias ou múltiplas empregadas para restituir 

funcionalmente e esteticamente parte do tecido dentário 

perdido ou uma ou mais coroas dentárias (ARAÚJO et al., 

2012). A cimentação de uma restauração protética é o último 

passo após uma série de procedimentos como o preparo 

dental, a moldagem, a obtenção dos modelos e as etapas 

laboratoriais de confecção da restauração.   

 De acordo com Sumer e Deger (2011) os cimentos 

podem ser permanentes ou temporários dependendo de suas 

propriedades físicas e planejamento da longevidade da 

restauração. A seleção do cimento está relacionada com a 

condição clínica de cada caso e pelas propriedades físicas do 

material restaurador indireto e características físico-biológicas 

do cimento. 

  O cimento odontológico ideal deve, contudo, possuir 

resultados satisfatórios em termos de biocompatibilidade, 

segurança e efetividade. No trabalho de Sumer e Deger (2011) 

encontramos: resistência à compressão, tração e 

cisalhamento, adesividade (à estrutura dental e à 

restauração), resistência à microinfiltração, ação cariostática, 

baixa solubilidade ou insolubilidade aos fluidos bucais, 
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resistência à fratura, radiopacidade, variedade e estabilidade 

de cor, facilidade de manipulação, técnica simples, tempo de 

trabalho prolongado e presa rápida em boca, baixa 

viscosidade e espessura mínima de película.  

  Ladha e Verma (2010) afirmam que nenhum agente de 

cimentação é capaz de atender a todas as exigências clínicas, 

o que justifica a existência da ampla variedade de agentes 

cimentantes. 

 Frente aos possíveis questionamentos sobre qual o 

melhor agente cimentante a ser utilizado em procedimentos 

clínicos de PF, esse estudo tem o objetivo de apresentar uma 

revisão da literatura abordando os cimentos odontológicos 

permanentes utilizados atualmente e elucidando 

questionamentos sobre a escolha dos mesmos. 

 

2 MATERIAIS E MÉTODOS 

 

Para o desenvolvimento deste estudo foi realizada uma 

busca nas bases de dados eletrônicas PubMed, Lilacs, Portal 

CAPES e Google Acadêmico, selecionando artigos do período 

de 2006 à 2015. Além de livros fornecidos no acervo 

bibliotecário da UFPB. Nas buscas, foram considerados os 

seguintes descritores: “Cimentação”, “Cimentos Dentários”, 

“Cimentos de resina”, “Cimento de Ionômeros de vidro”, 

“Cimento de policarboxilato”, “Cimento de Fosfato de Zinco”, 

“Prótese”, “Coroa”, “Resistência à tração”, “Infiltração 

Dentária”, “Materiais Dentários”, “zircônia”. 

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

  Os cimentos, materiais que tomam presa na cavidade 

oral, são amplamente usados em Odontologia (ANUSAVIC, 

2013). São várias as utilizações clínicas: material de base, 



Cimentos e Cimentação Final em Reabilitação Protética Fixa 

102 
 

material temporário, material de preenchimento e de 

cimentação. Além disso, tem-se desenvolvido cimentos para 

vários campos da odontologia como a ortodontia, endodontia, 

cirurgia e implante (SUMER, DEGER, 2011). 

Cimentos são, na sua maioria, apresentados como um 

conjunto de pó e líquido ou em forma de duas pastas, de 

modo que a mistura desses dois componentes dá início a uma 

reação química. Geralmente, os líquidos são ácidos e os pós, 

básicos; e a reação entre pó e o líquido é ácido-base. No 

entanto, diferentemente dos demais, os cimentos resinosos 

não dependem dessas reações, tomando presa por meio da 

polimerização ativada por luz ou quimicamente (ANUSAVIC, 

2013). 

Assim, Anusavic (2013) afirma que, para cimentação de 

peças protéticas, um agente de cimentação deve exibir 

viscosidade baixa o suficiente para permitir o fácil escoamento 

ao longo da interface entre o tecido dental mineralizado e a 

peça; enfatiza que os cimentos permanentes podem ter 

adesão mecânica ou química ou combinação das duas. 

Aqueles, que promovem apenas a propriedade de adesão 

mecânica, são usados para próteses fixas confeccionadas em 

metal, metalocerâmica, polímeros ou cerâmicas puras. 

Microscopicamente as superfícies do dente e da peça 

protética são irregulares entre ambas. Com isso, o cimento 

preenche esses espaços formando uma camada contínua que 

leva ao “travamento” de uma superfície contra outra. 

Idealmente o cimento deve apresentar alta resistência à 

compressão, tração e cisalhamento, adesividade, tanto à 

estrutura dental quanto à restauração, resistência à 

microinfiltração, radiopacidade, biocompatibilidade, ação 

cariostática, selamento marginal adequado, baixa solubilidade 

ou insolubilidade aos fluidos bucais, resistência à fraturas, 
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variedade, facilidade de manipulação, estabilidade de cor, 

técnica simples, tempo de trabalho prolongado e presa rápida 

em boca, não ter interferência na estética, baixa viscosidade e 

espessura mínima de película (SUMER, DEGER, 2011). 

Bohn et al. (2009) avaliaram o uso de cimentos para 

prótese fixa por especialistas em prótese dentária que 

atuavam na cidade de Porto Alegre. O fosfato de zinco foi o 

cimento de escolha para 65% das vezes quando usavam 

metalocerâmica. Já para prótese metal free a frequência de 

escolha foi de 52% para o cimento resinoso. Quando 

questionados sobre o cimento de escolha que os profissionais 

usariam caso necessitassem de uma PF, um maior número 

respondeu ser fosfato de zinco. Além do amplo conhecimento 

do comportamento clínico acerca desse agente que influencia 

no momento da escolha, os autores enfatizam a questão da 

experiência adquirida com o cimento, já que todos os 

entrevistados aprenderam a manipular fosfato de zinco na 

graduação diferente dos demais agentes. Os entrevistados 

desse estudo afirmam, ainda, que apesar de ter aumentado a 

frequência de uso de CIV e cimento resinoso, há preferência 

por optar no uso de fosfato de zinco nos casos em que não há 

contraindicação como caso de próteses adesivas e algumas 

metal free. Foi notado que aqueles que não utilizavam fosfato 

de zinco com frequência, tinham uma maior participação em 

eventos como congressos, seminários ou cursos. 

 

3.1 Cimento Fosfato de Zinco 

O cimento fosfato de zinco é o agente cimentante mais 

antigo e com longa história de sucesso clínico para próteses 

metálicas, metalocerâmicas e cerâmicas (HILL, 2007).  

 O cimento fosfato de zinco é constituído de pó e líquido. 

O pó contém mais de 75% de óxido de zinco e até 13% de 
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óxido de magnésio; após sintetizado, o pó é misturado com 

componentes radiopacos. O líquido contém ácido fosfórico 

(38%-59%), fosfato de alumínio (2% a 3%), e em alguns 

casos, fosfato de zinco (até 10%) (ANUSAVIC, 2013).  

Anusavic (2013), portanto, alerta que o uso de um 

material de forramento aplicado na superfície do dente para 

proteção pulpar antes da aplicação do cimento de fosfato de 

zinco, reduz a retenção da peça, já que aquele induzirá a 

formação de uma superfície lisa e com isso, menor 

embricamento mecânico. 

Para Hill (2007), o cimento fosfato de zinco mostra-se 

com resistência a compressão alta, contudo a resistência à 

tração é baixa quando comparada com outros cimentos 

disponíveis. Possui um alto módulo de elasticidade e sua 

solubilidade inicial é alta, mas diminui rapidamente. Outra 

característica importante é o de apresentar o menor custo no 

mercado entre os demais agentes de cimentação. 

O cimento fosfato de zinco está na forma pó e líquido e 

ainda é muito utilizado na cimentação de próteses 

metalocerâmica. 

 
Figura 1. Coroas Metalocerâmicas. 
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Figura 2. Cimento fosfato de zinco (líquido e pó) 

3.2. Cimento de ionômero de vidro 

De acordo com ANUSAVIC (2013), o cimento de 

ionômero de vidro adere ao dente por meio de quelação 

conferida pelo ácido poliacrílico tanto à porção orgânica 

quanto à inorgânica da estrutura dental. A composição varia 

de acordo com o fabricante, mas alguns elemento tais como a 

como sílica, cálcia, alumina e flúor vão estar sempre 

presentes. No líquido, originalmente, são soluções aquosas de 

ácido poliacrílico com adição de ácido tartárico para controlar 

a taxa de reação, permitir a utilização de uma maior gama de 

tipos de vidro, além de melhorar características de 

manipulação, diminuir viscosidade, aumentar prazo de 

validade, tempo de trabalho e diminuir o tempo de presa; 

Promove maior reação pulpar do que cimentos de OZE, mas 

menor do que os de fosfato de zinco; seu módulo de 

elasticidade é a metade do encontrado para o cimento fosfato 

de zinco e por isso se apresenta menos rígido e mais 

susceptível a deformação elástica o que o torna menos 

indicado a restaurações totalmente cerâmicas do que o fosfato 

de zinco; A cimentação de restaurações totalmente cerâmicas 

por CIV são menos indicados do que o fosfato de zinco devido 

à deformação elástica. 
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Figura 3. Cimento Ionômero de Vidro  

3.3. Cimento de ionômero de vidro modificado por resina 

 O CIV modificado por resina são monômeros solúveis 

em água e usados para substituir parte do componente líquido 

do CIV convencional. São também conhecidos como cimento 

de ionômero híbrido. Os monômeros podem ser polimerizados 

quimicamente, fotoativados ou ambos.  O mecanismo de 

adesão dos cimentos de ionômero híbridos ao dente é o 

mesmo para os CIVs convencionais, apesar de nos levar a 

inferir que o mecanismo de adesão deveria ser através de 

uma camada híbrida. Contudo, ainda não há evidências disso 

(ANUSAVIC, 2013). 

Condicionando a dentina com aplicação de ácido 

acrílico antes do cimento de ionômero de vidro modificado por 

resina não só melhora a molhabilidade da superfície dental, 

mas também permite a formação de ligações de hidrogênio e 

fortalece o cimento e troca iônica (SUMER, DEGER, 2011). 

A polimerização do metacrilato das resinas compostas, 

porém, aumenta a contração dos ionômeros híbridos durante a 

presa; O conteúdo de água e ácido carboxílico reduz a 

habilidade do cimento de molhar as superfícies dentais, 

aumentando a chance de microinfiltração comparado com 

ionômeros convencionais; A resistência à compressão do 

cimento de ionômero de vidro modificado por resina pode 



Cimentos e Cimentação Final em Reabilitação Protética Fixa 

107 
 

chegar a 185 MPa, e a resistência à tração pode ir a 26 MPa 

(ANUSAVIC, 2013). 

 

3.4. Cimento resinoso 

O sucesso da adesão de resinas sem carga ao esmalte 

deu origem à ideia de usar resina para aderir próteses fixas. 

Por muitos anos o cimento fosfato de zinco foi o agente de 

cimentação absoluto, mas o uso dos cimentos resinosos vem 

crescendo bastante, devido à facilidade de aquisição, ao custo 

mais acessível e também pela simplificação do manuseio, pois 

alguns são fixados com um protocolo que se assemelha ao do 

fosfato de zinco (LAPA et al., 2013). 

Cimentos resinosos são versões de baixa viscosidade 

de resinas compostas, são materiais insolúveis nos fluidos 

orais. Em razão das diferenças e concentrações de resina e 

cargas usadas na formulação dos cimentos, há grandes 

variações entre as marcas comerciais quanto às propriedades 

físicas (ANUSAVIC, 2013).  

A polimerização do cimento resinoso ocorre por 

ativação química, fotoativação ou mecanismo de ativação 

dual. A estabilidade de cor dos cimentos é um fator importante 

e, por isto, há preferência pelo uso dos sistemas de 

cimentação fotopolimerizáveis para facetas laminadas e 

coroas puras em dentes anteriores (RIBEIRO, et al., 2007).  

Heintze (2010), fala que as próteses metalocerâmicas 

dificultam a cimentação adesiva, devido à estrutura metálica 

não permitir a passagem de luz necessária para a ativação do 

cimento fotopolimerizável. O mesmo ressalta que, para esses 

casos, há a possibilidade de cimentação com outros materiais 

tais como o CIV convencional e modificado por resina. No 

entanto, cimentos puramente fotoativados são incomuns 

devido ao potencial de polimerização incompleta do cimento 
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em áreas de difícil acesso para luz; estes são usados para 

facetas de porcelana. Já os cimentos quimicamente ativados 

não apresentam controle sobre o tempo de trabalho e 

polimerização. Atualmente, tem-se mais utilizado aqueles de 

presa dual (ANUSAVIC, 2013).  

O cimento resinoso de presa dual é utilizado em casos 

onde a restauração permitir a penetração da luz, mas com 

uma espessura (maior que 1,5-2 mm) que dificulta que a 

polimerização aconteça com luz apenas (SUMER, DEGER, 

2011). 

Em um estudo feito por Leite et al., (2014) constatou-se 

que a solubilidade dos cimentos resinosos varia conforme a 

marca. Segundo Heintze, em 2010, os cimentos resinosos 

levam a um maior número de falhas por tensão do que 

cimentos de ionômero de vidro, que por sua vez apresentam, 

na maioria das vezes, um maior número de falhas que 

cimentos de fosfato de zinco. 

Podemos citar como desvantagem o alto custo 

financeiro do cimento resinoso quando comparado aos outros 

cimentos. 

Figura 4. Cimento Resinoso 

Uma outra desvantagem apontada por Ribeiro et al. 

(2007) foi o potencial de irritação pulpar. 

D’arce (2006), em seu estudo, elucida as características 

do cimento resinoso como a alta resistência à compressão, 

boa resistência à fratura quando as cerâmicas são silanizadas 

e alta resistência à tração. A capacidade de adesão, baixa 
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solubilidade, boa resistência à degradação marginal e 

microinfiltração menor do que o CIV e CIV modificado por 

resina, além do potencial de mimetização devido às amplas 

variedades de cores são outras propriedades. Outra vantagem 

é a possibilidade de selecionar a cor do cimento resinoso 

utilizando pastas de teste Try-in. 
 

Figura 5. Seleção da cor do cimento resinoso utilizando pastas de teste 

Try-in (RelyX Venner / 3M ESPE) na cor A1/Light Yellow. 
 

 

Apresentou-se dentre as desvantagens citadas: 

sensibilidade da técnica, alto custo, espessura da película, 

sensibilidade pós-operatória devido à contração de 

polimerização e não ter efeito cariogênico. 

Para os sistemas que usam um adesivo, os primers de 

resina infiltram parcialmente a rede de fibrilas colágenas que 

são expostas com a desmineralização da dentina pelo 

condicionamento ácido formando os prolongamentos de resina 

que reduzem as respostas adversas da polpa (ANUSAVIC, 

2013). 

Os cimentos resinosos de condicionamento total 

utilizam o condicionamento das estruturas dentárias com o 

ácido fosfórico e, posterior, aplicação de um adesivo. Esse 

agente proporciona a maior resistência de união entre o 

cimento e o dente, contudo precisa de dois passos clínicos 

(DUARTE JR et al., 2008). 
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Figura 6. Condicionador de porcelana. 

 

 

 

 

 
Figura 7. Tratamento de superfície em coroa de cerâmica. 

Figura 8, 9 e 10. Utilização do silano como agente de união, aplicação do 

agente de união silano (Ceramic Primer/3M ESPE) e aplicação do silano 

em infraestrutura de zircônia. 

 

Fonseca (2015) analisou a microdureza de um cimento 

resinoso em diferentes intensidades de luz e sob diferentes 

cerâmicas. Concluindo que maior intensidade de luz do 

fotopolimerizador (1.000 mW/cm²) resultou em maiores valores 

de microdureza do cimento resinoso dual para as cerâmicas a 

base de zircônia e espinélio MgAl2O4. Um menor valor de 

microdureza foi constatado em cerâmicas à base de dissilicato 

de lítio. Sugerindo que esse tipo de cerâmica pode representar 

uma maior barreira para passagem da luz, influenciando então 

na polimerização do cimento. Valores significativamente 

menores também foram encontrados nas cerâmicas à base de 

zircônia e espinélio MgAl2O4, cuja polimerização foi realizada 
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na menor intensidade (800 mW/cm²). Ela também afirma que o 

cimento resinoso dual é o principal material para cimentação 

de cerâmicas. 

 

 

 

 

 

 

Figura 11, 12 e 13. Inserção do cimento, posicionamento da coroa 

cerâmica e fotopolimerização 

Figura 14. Aspecto final das coroas cerâmicas após cimentação. 

 

4 CONCLUSÕES 

 

Baseado neste estudo é possível constatar que não 

existe um cimento com característica e propriedade ideal para 

todas as situações clinicas. Compete ao cirurgião dentista 

conhecer as propriedades físicas e químicas do material 

selecionado, direcionando sua aplicação clinica com respaldo 

em evidência científica. 
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RESUMO: O objetivo do presente estudo foi avaliar a 
compatibilidade de sistemas adesivos convencionais 
associados a resinas compostas de diferentes tipos de 
ativação. Foram utilizados 60 dentes bovinos divididos em 6 
grupos: GA- Adper Scotchbond Multipurpose + Z100; GB  - 
Prime&Bond 2.1 + Z100; GC -Prime&Bond 2.1 + Self cure 
activator + Z100; GD - Adper Scotchbond Multipurpose + 
Alpha Plast; GE- Prime&Bond 2.1 + Alpha Plast; GF - 
Prime&Bond 2.1 + Self cure activator + Alpha Plast. Na 
superfície vestibular dos dentes confeccionaram-se cavidades, 
seguida da restauração, ciclagem térmica, impermeabilização 
dos corpos de prova e imersão em solução corante. Quanto à 
microinfiltração (Mi), os testes Kruskall-Wallis e Mann-Whitney 
demonstraram diferença estatisticamente significativa entre os 
grupos, apresentando o GA e GE, respectivamente, menor e 
maior grau de microinfiltração. Verificou-se que o catalisador 
reduziu os níveis de infiltração quando associado ao sistema 
Prime & Bond 2.1. Conclui-se que há incompatibilidade 
química entre os sistemas adesivos simplificados e o 
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compósito quimicamente ativado, ocasionando maiores níveis 
de infiltração marginal quando comparados às resinas de 
ativação física, o que compromete a longevidade do 
procedimento restaurador. 
Palavras-chave: Infiltração dentária. Adesivos dentários. 
Resinas compostas. 
 

1. INTRODUÇÃO 

 

 O desempenho clínico dos procedimentos 

restauradores diretos está relacionado à área de interface de 

união entre esmalte-dentina e resina composta (MARTINS et 

al., 2008). Esta interface deve ser capaz de suportar as 

tensões causadas pela contração de polimerização, carga 

mastigatória, bem como as alterações térmicas. Insucessos 

tais como descoloração marginal, cárie recorrente e 

sensibilidade pós-operatória, geralmente, estão associados à 

penetração de bactérias e fluido oral, que ocorre devido a uma 

adaptação marginal incompleta nesta área (MIRMOHAMMAD, 

KHOSRAVI; KASHANI; KLEVERLAAN; FEILZER, 2014). 

 Apesar de avanços significativos vistos na dentística 

restauradora, com o intuito de minimizar o inconveniente 

gerado pela contração de polimerização observada nas 

resinas compostas, esta característica ainda não pode ser 

completamente eliminada, fazendo com que esses materiais 

fiquem sujeitos à infiltração marginal. Uma forma de tentar 

obter uma adaptação marginal adequada, além da inserção 

incremental do material restaurador e fotoativação escalonada, 

envolve o processo de hibridização (PINHEIRO, 2010). 

 Com a rápida evolução dos sistemas adesivos uma 

adesão mais eficaz entre materiais poliméricos e estrutura 

dentária foi conseguida. Devido a sua eficácia questionável em 
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dentina, os sistemas adesivos vêm apresentando várias 

modificações ao longo do tempo, tanto em suas composições 

quanto em suas apresentações, na tentativa de melhorar a 

adesão e minimizar possíveis efeitos deletérios relacionados à 

microinfiltração marginal (BANZI; BARBOSA; LIBORIO; 

YAMAMOTO; FAVA, 2006). 

 Comercialmente, os sistemas adesivos dentais 

apresentam-se acondicionados em frascos separados ou 

associados entre si. Os primeiros adesivos convencionais que 

apareceram envolviam três passos (condicionamento ácido/ 

primer/ adesivo). Devido à maior complexidade da técnica com 

estes sistemas foi desenvolvido o sistema convencional de 

dois passos (condicionamento/ primer + adesivo). Em seguida, 

surgiram os adesivos autocondicionantes que podem 

apresentar-se na forma de dois passos ou de passo único 

(primer ácido/adesivo). Esses sistemas eliminaram a etapa de 

condicionamento ácido prévio e lavagem, promovendo a 

infiltração do adesivo simultaneamente a desmineralização da 

dentina pelos monômeros ácidos (MARTINS; CAVALCANTI, 

2005; BANZI; BARBOSA; LIBORIO; YAMAMOTO; FAVA, 

2006; ANDRADE; SHIMAOKA; RUSSO; CARVALHO, 2008). 

   Embora o desenvolvimento dos sistemas adesivos 

autocondicionantes tenha objetivado a simplificação e rapidez 

das etapas clínicas, esses avanços nem sempre estão 

associados a um aumento da qualidade e integridade da união 

adesiva (MARTINS; CAVALCANTI, 2005; ANDRADE; 

SHIMAOKA; RUSSO; CARVALHO, 2008). Diante desta 

situação, o conceito de condicionamento total com ácido 

fosfórico, mesmo apresentando uma técnica mais sensível, 

devido à possibilidade de levar ao colapso das fibras da matriz 

de colágeno e a incompleta penetração dos monômeros 
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adesivos, ainda é o mais aceito pelos cirurgiões-dentistas 

(FRANCA; AGUIAR; SANTOS; LOVADINO, 2004). Desta 

forma, a realização de pesquisas para avaliar a 

compatibilidade desses sistemas com diferentes materiais 

restauradores é justificável.   

 Sendo assim, o objetivo do presente trabalho foi avaliar 

a compatibilidade de sistemas adesivos convencionais 

associados a resinas compostas de diferentes tipos de 

polimerização.  

 

2. MATERIAIS E MÉTODOS 

 

Realizou-se um estudo experimental in vitro, com 

abordagem indutiva, por meio de utilização de dentes bovinos. 

Foram criteriosamente selecionados 60 incisivos inferiores de 

bovinos jovens, com rizogênese completa, os quais ficaram 

armazenados a uma temperatura de -10ºC até o momento de 

sua utilização, por um período inferior a um mês. 

Os dentes foram limpos previamente em água corrente 

utilizando instrumentos cortantes manuais (curetas 

periodontiais- Trinity®), suas polpas foram extirpadas, com 

auxílio de um extirpa-nervos (Maillefer®), e seus ápices 

radiculares selados com resina composta com a finalidade de 

evitar penetração de solução corante durante o experimento. 

Os preparos cavitários foram confeccionados na superfície 

vestibular dos dentes com auxílio de ponta diamantada nº 

2294 (KG Sorensen®) em alta rotação, sob constante 

refrigeração ar-água. As cavidades foram padronizadas com 

1,5 mm de profundidade e 1,5mm de diâmetro. A cada grupo 

de cinco preparos cavitários, a broca foi descartada e 
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substituída por outra, objetivando o máximo de padronização 

da amostra. 

Após a confecção das cavidades, os dentes foram 

divididos aleatoriamente em 6 grupos (GA, GB, GC, GD, GE, 

GF), sendo cada grupo composto por 10 dentes, os quais 

foram condicionados, adesivados e restaurados como descrito 

abaixo, respeitando as instruções de cada fabricante.  

GA- Adper Scotchbond Multipurpose + Z100;  

GB  - Prime&Bond 2.1 + Z100;  

GC -Prime&Bond 2.1 + Self cure activator + Z100;  

GD - Adper Scotchbond Multipurpose + Alpha Plast;  

GE- Prime&Bond 2.1 + Alpha Plast;  

GF - Prime&Bond 2.1 + Self cure activator + Alpha Plast. 

 

Nos grupos GA, GB e GC, após a inserção, foi realizada 

a fotoativação com aparelho de luz visível Optlux Plus 

(Gnatus®), por 40 segundos com a ponteira do aparelho 

tocando a tira matriz de poliéster.  Nos grupos GD, GE e GF a 

ativação química foi realizada através de correta manipulação 

das proporções igualitárias entre pasta base/ pasta 

catalisadora previamente a inserção do material na cavidade. 

Ao término da realização de todas as restaurações, os corpos-

de-prova foram acondicionados em frascos plásticos, 

contendo água destilada e deionizada, por um período de 24 

horas, em estufa a 37ºC até o procedimento de ciclagem 

térmica. 

Os corpos de prova de cada grupo de estudo foram 

submetidos a 500 ciclos térmicos, com banhos d´água a 5ºC e 

55ºC durante 30 segundos em cada. Em seguida foram 

impermeabilizados, no ápice, com adesivo instantâneo 

universal Superbond® (Éster de cianocrilato), seguido da 
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impermeabilização da superfície radicular e coronária com 

esmalte para unhas de cor branca (3 camadas), deixando livre 

cerca de 1 mm além da interface dente/restauração. Este 

procedimento visou eliminar totalmente a penetração do 

corante em áreas de defeitos ou através do ápice. Em adição, 

foi colocado cera plastificada (cera 7) na região do ápice. 

Depois, os corpos de prova foram imersos em corante de azul 

de metileno a 2% tamponado, ficando em contato com a 

solução por um período de 2 horas. Em seguida, foram 

lavados em água corrente e tiveram o selamento de esmalte e 

cera removido com lâmina de bisturi nº 15. Os corpos de prova 

foram seccionados com o auxílio de um disco diamantado 

dupla face (KG Sorensen) sob refrigeração abundante para 

remoção dos ápices e parte da coroa e posteriormente 

seccionados  no sentido longitudinal no centro da restauração.  

Para análise da penetração do corante, os corpos de 

prova foram observados em microscópio óptico ZEISS® 

(Axiotech) acoplado a um monitor de 17´´Samsung através de 

câmara Color View. As mensurações foram realizadas através 

do Programa Analysis System com aumento total de 100 

vezes (FIGUEIREDO; ANDRADE; DUARTE; SILVA, 2012). Os 

valores de microinfiltração do azul de metileno foram 

calculados em porcentagem e obtidos pela proporção entre o 

comprimento da infiltração do azul de metileno pelo 

comprimento total da cavidade, multiplicado por cem (LI; 

BURROW; TYAS, 2001; FIGUEIREDO; ANDRADE; DUARTE; 

SILVA, 2012).  

Análises estatísticas foram executadas com auxílio do 

programa Statistical Package for Social Science (SPSS) 

versão 20.0, empregando os testes Kruskall-Wallis e Mann-
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Whitney, considerando um nível de significância de 

5%(p<0.05). 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Os valores originais, em porcentagem, da penetração 

do azul de metileno tamponado nas margens de cada 

restauração observadas em microscópio óptico foram 

submetidos à análise de variância do programa estatístico 

Statistical Package for Social Science (SPSS) versão 20.0 que 

mostrou haver diferenças significativas entre os grupos. 

Sequencialmente foram empregados os testes não 

paramétricos de Kruskall-Wallis e de Mann-Whitney ao nível 

de 5% de significância. 

A tabela 1 refere-se à comparação dos valores de 

Kruskall-wallis atribuídos entre os grupos (p<0,05), sendo 

observada em ordem crescente para infiltração o seguinte: 

GA- Scothbond + Z100 < GC- Primer e bond + selft cure 

ativador + Z 100 <GB- Primer e bond + Z100< GF- Primer e 

bond + selft cure+ alpha plast < GD- Scothbond + alpha plast 

< GE- Primer e bond + alpha plast. Verificou-se que o 

Scothbond associado à resina composta Z-100 apresentou a 

menor infiltração sendo esta estatisticamente significativa (p< 

0,05). 
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Tabela 1. Teste de Kruskall-Wallis (p< 0,05) comparando todos os 

grupos do experimento. 

GRUPOS N Mean 

Rank 

Chi-

Square 

df Sig. 

A- Scothbond + Z100 
10 11,60 

 

 

 

 

 

 

 

35,673 

 

 

 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

 

 

 

0,000 

C- Primer e bond + selft cure 

ativador + Z 100 
10 18,80 

B- Primer e bond + Z100 
10 23,60 

F- Primer e bond + selft cure+ 

Alpha plast 
10 38,40 

D- Scoth bond + Alpha plast 
10 43,10 

E- Primer e bond + Alpha plast 
10 47,50 

Total 
60   

Quando comprados os valores de infiltração em cada 

resina (Tabela 2), pode observar que não houve diferenças 

significativas entre os adesivos utilizados. 
Tabela 2. Teste de Kruskall-Wallis (p< 0,05) comparando os valores de 

infiltração para cada resina. 

RESINA ADESIVO N Mean 

Rank 

Chi-

Square 

df Sig. 

Z 100 Infiltração 

A- Scothbond  10 11,10  

 

4,007 

 

 

2 

 

 

0,135 
B-Primer e bond  10 18,60 

C-Primer e bond + 

selft cure ativador  
10 16,80 

Total 30  

Alpha 

Plast 
Infiltração 

A- Scothbond  10 15,00  

 

3,188 

 

 

2 

 

 

,203 
B-Primer e bond  10 18,90 

C-Primer e bond + 

selft cure ativador  
10 12,60 

Total 30  
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O teste de Mann-Whitney (p<0,05) foi utilizado para se 

comparar o comportamento de um mesmo adesivo diante de 

cada resina, sendo verificada maior infiltração nas cavidades 

restauradas com resina composta quimicamente ativada em 

todos os grupos (p<0,05). (Tabela 3) 

 
Tabela 3. Teste de Mann-Whitney (p< 0,05) comparando os valores de 

infiltração para cada adesivo. 

ADESIVO Resina N Mean 

Rank 

p 

A- Scothbond Infiltração 

Z 100 10 5,50  

Alpha Plast 10 15,50  

Total 20  ,000 

B-Primer e bond Infiltração 

Z 100 10 6,70  

Alpha Plast 10 14,30  

Total 20  ,002 

C-Primer e bond + selft 

cure ativador 
Infiltração 

Z 100 10 6,90  

Alpha Plast 10 14,10  

Total 20  ,006 

 

Estudos laboratoriais mostram incompatibilidade 

evidente entre resinas de polimerização química e/ou dual e a 

maioria dos sistemas adesivos convencionais simplificados (2 

passos) (CARRACHO; SOARES; HEREDIA; BURNETT Jr.; 

SPOHR, 2005; FRANCO; LOPES; D´ALPINO; PEREIRA, 

2005; MENEZES, 2005; FIGUEIREDO; ANDRADE; DUARTE; 

SILVA, 2012).  

 Segundo Sanares et al. (2001) e Tay et al. (2002), 

alguns adesivos convencionais de dois frascos e todos 

autocondicionantes de frasco único contêm na camada de 

inibição além dos dimetacrilatos, monômeros ácidos vinílicos 

com grupamentos ésteres carboxilatos ou fosfatos, o que 
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possibilita uma interação do monômero ácido residual, da 

camada de inibição do adesivo, com o catalisador binário 

peróxido – amina comumente empregado nos sistemas de 

ativação química e dual.  

Entre os grupos que usaram um mesmo sistema 

adesivo associado a uma resina composta de ativação física 

ou química, pode-se observar uma menor infiltração nas 

resinas fotopolimerizáveis (Tabela 02) corroborando os 

achados na literatura relacionados à existência de 

compatibilidade entre esses materiais (CARVALHO, 2004; 

CARRACHO; SOARES; HEREDIA; BURNETT Jr.; SPOHR, 

2005). Esta compatibilidade deve-se a interação química 

favorável entre esses materiais, uma vez que os sistemas 

adesivos são compostos basicamente por monômeros à base 

de metacrilato e fotoiniciadores, presentes também nas 

resinas compostas, promovendo uma adequada 

copolimerização e, consequentemente, união com a resina 

composta inserida posteriormente (ZIDAN; FERGUSON, 

2003). 

Segundo Carvalho et al. (2004) como o sistema 

catalítico responsável pela polimerização das resinas de 

ativação física difere totalmente daquele empregado pelas 

resinas quimicamente polimerizáveis, o mecanismo daquelas 

é praticamente insensível aos efeitos deletérios resultantes do 

contato com os monômeros ácidos do adesivo. Portanto, a 

redução da união que por ventura venha ocorrer entre a resina 

fotopolomerizável e os sistemas adesivos não está 

relacionada à reação ácido-base que venha a ocorrer entre 

eles, desconsiderando a possibilidade de incompatibilidade 

entre os materiais. 
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De acordo com Carracho et al. (2005) a mistura do 

adesivo com uma solução adicional de co-iniciador químico 

(Self cure activador) é realizado não só com o intuito de tornar 

o adesivo dual, como também para evitar que as aminas 

terciárias do material resinoso de polimerização química ou 

dual sejam consumidas pelos monômeros ácidos do adesivo 

simplificado.  No entanto, o emprego desse co-iniciador é 

capaz de resolver apenas parcialmente a problemática da 

incompatibilidade entre adesivos ácidos e resinas de 

polimerização química ou dual, concordando com nossos 

resultados. 

Embora não tenha sido encontrado nenhum relato na 

literatura que pudesse esclarecer o comportamento 

apresentado pelo sistema convencional de três passos (Adper 

Scotchbond Multipurpose – 3M/ESPE) quando associado à 

resina de ativação química (Alpha Past - DFL), acredita-se que 

elementos presentes na composição desta resina sejam 

responsáveis pela interação negativa observada com este 

adesivo. Adicionalmente, é válido ressaltar que a mesma não 

apresentou boa interação com nenhum dos sistemas adesivos 

analisados.  

Com relação ao desempenho dos sistemas adesivos 

dentro dos grupos que fizeram uso da resina fotoativada (GA, 

GB e GC) foi observado que houve diferenças 

estatisticamente significativas entre os grupos de adesivos 

testados. Desta forma, o Adper Scotchbond Multipurpose (GA) 

apresentou os menores valores em termo de infiltração 

marginal, seguido pelo Prime & Bond 2.1 associado ao Self 

Cure athivador (GC) e Prime & Bond 2.1 (GB). 

Tais resultados diferem dos achados de Nunes et al. 

(2006) que afirmaram não haver diferença estatística 
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significativa na infiltração marginal observada para sistemas 

de diferentes gerações quando em uso associado à resina de 

ativação física. Essas divergências observadas devem-se 

possivelmente as diferenças atribuídas às composições dos 

materiais utilizados nas pesquisas.  

Finalmente, analisando a metodologia empregada, 

evidentemente dentro de suas limitações, temos que o uso da 

microinfiltração marginal foi considerada um método efetivo 

para avaliar a compatibilidade entre diferentes sistemas 

adesivos e compósitos de diferentes ativações, posto que 

houve diferença estatisticamente significante entre os grupos 

testados. 

 

4. CONCLUSÕES  

 

Diante dos resultados obtidos, pode-se verificar que para a 

resina composta de ativação física a infiltração marginal foi 

menor para o sistema adesivo Adper Scotchbond 

Multipurpose, seguido pelo Prime & Bond 2.1 associado ao 

Self Cure Athivador e Prime & Bond 2.1 em uso isolado.  

Para a resina composta de ativação química a infiltração 

marginal foi menor para o sistema adesivo Prime & Bond 2.1 

associado ao Self Cure Athivador, seguido pelo Adper 

Scotchbond Multipurpose e Prime & Bond 2.1 em uso isolado.  

A associação do catalisador influenciou a infiltração 

marginal apresentando redução nos níveis de infiltração 

quando associado ao sistema Prime & Bond 2.1. 

 Nenhuma das associações entre os sistemas adesivos e 

resinas compostas foi capaz de impedir totalmente a infiltração 

marginal. A incompatibilidade química entre os sistemas 

adesivos simplificados e o compósito quimicamente ativo foi 
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comprovada através dos maiores níveis de infiltração marginal 

quando comparados às associações com a resina de ativação 

física. 
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RESUMO: O objetivo desse estudo foi investigar o 
conhecimento e uso da Fitoterapia entre acadêmicos e 
usuários das Clínicas Odontológicas da Universidade Estadual 
da Paraíba – UEPB, identificando espécies recomendadas nos 
cuidados da saúde bucal e geral, como são utilizadas e suas 
finalidades terapêuticas. Através de entrevistas padronizadas 
com 98 acadêmicos do curso de Odontologia e 97 pacientes 
das Clínicas Odontológicas da UEPB, foram levantados dados 
concernentes ao perfil socioeconômico, uso de produtos 
fitoterápicos e as espécies mais citadas pelos entrevistados. 
Os resultados foram submetidos à análise estatísticas através 
do programa SPSS 17.0. Observou-se que soluções 
fitoterápicas têm um índice de rejeição maior, principalmente 
entre pacientes (54%). A utilização de remédios caseiros é 
feita por 88% dos pacientes e 83% dos acadêmicos, 
mostrando que existe campo para a exploração do assunto. O 
ponto de maior relevância está na acessibilidade ao 
tratamento de menor custo e poucos efeitos colaterais, visto 
que a amostra de pacientes condiz com a realidade da 
população brasileira: pessoas de pouca escolaridade e baixos 
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salários. O tema necessita de maior discussão visto que é alto 
o índice de rejeição ou desconhecimento, causando confusão 
no que se referem às suas reais possibilidades de auxiliarem 
ou mesmo substituírem medicamentos alopáticos. 
Palavras-chave: Compreensão; Terapêutica; Plantas 
medicinais. 
 

1 INTRODUÇÃO 

    

Apesar do crescimento da indústria farmacêutica e do 

desenvolvimento constante de novos recursos terapêuticos, a 

importância dos produtos naturais permanece inestimável, 

pois cerca de 25% dos medicamentos prescritos 

mundialmente são de origem vegetal, e entre os 252 fármacos 

básicos ou essências selecionados pela Organização Mundial 

da Saúde (OMS), 11% são de origem exclusivamente vegetal 

e uma parcela significativa é preenchida por medicamentos 

sintéticos, obtidos a partir de precursores naturais (RATES., 

2001). 

Segundo Cedro (2004) é fato que a Odontologia não 

dispõe de medicamentos com custo acessível como os 

fitoterápicos, o que não permite a prescrição deste como 

medicamento alternativo. Quando o conhecimento popular é 

comprovado cientificamente, surgem drogas naturais que 

auxiliam ou substituem outros métodos alopáticos, trazendo 

benefícios como a diminuição dos efeitos colaterais e custos 

democráticos.  

A Fitoterapia na clínica é uma opção viável e de futuro 

promissor, sendo seu sucesso dependente de um 

aproveitamento da nossa grande e variada flora e, para que se 

possa oferecer um tratamento adequado aos pacientes do 

ramo odontológico, é preciso que a classe se intere deste 
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método terapêutico que, ao contrário do que se pensava, não 

se trata de curandeirismo (OLIVEIRA, et al., 2007). 

A eficácia de plantas medicinais, empregadas em 

enxaguatórios bucais, tem sido investigada para o tratamento 

de gengivites, e os resultados sugerem que tais princípios 

ativos podem ser utilizados como apoio à terapia das doenças 

periodontais e como profilaxia de rotina (LINS et al., 2013). 

Cordeiro e Félix (2014), em um levantamento 

etnobotânico, encontraram 55 espécies vegetais utilizadas 

pela população na caatinga paraibana como propícias ao uso 

medicinal, principalmente através de chás e xaropes. 

Fontenele et al. (2013) destacam que as relações entre 

a fitoterapia na Atenção Básica e a Estratégia Saúde da 

Família podem ser instrumentos de fortalecimento mútuo, 

trazendo benefícios aos profissionais, usuários, os serviços e 

a qualidade do cuidado em saúde, favorecendo, dessa forma, 

o fortalecimento do vínculo dos usuários e da comunidade 

com as equipes de saúde, a participação popular, a autonomia 

dos usuários e o cuidado integral em saúde. 

Embora o uso da fitoterapia como alternativa de 

tratamento tenha sua viabilidade reconhecida pelos 

profissionais, a literatura atual mostra uma pouca aceitação 

prática no cotidiano clínico (VENÂNCIO et al., 2015; REIS et 

al., 2014; EVANGELISTA et al., 2013). As justificativas dos 

Cirurgiões-Dentistas mais comuns para não utilização dessas 

terapias são o reduzido número de pesquisas científicas sobre 

a efetividade dessas substâncias associado a uma divulgação 

reduzida sobre a sua eficácia como tratamento (REIS et al., 

2014), como também desconhecimento e falta de capacitação 

profissional (EVANGELISTA et al., 2013). Além disso, 

Venâncio et al. (2015) enumera mais um obstáculo a 

aceitação dos fitoterápicos: a falta de controle de qualidade 
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dessas substâncias, que implicam na sua eficiência e 

segurança de uso. 

Propostas como a reorientação na formação acadêmica 

e profissional dos Cirurgiões-Dentistas (REIS et al., 2014) e 

maior participação do usuário do serviço sobre seu processo 

de saúde/doença, comunicando ao profissional sua 

preferência por tratamentos fitoterápicas (EVANGELISTA et 

al., 2013), são ações que podem garantir um suporte 

apropriado para a utilização da fitoterapia pelos profissionais. 

Diante do exposto, esse estudo teve o objetivo de obter 

o conhecimento da população assistida nas clínicas 

odontológicas da Universidade Estadual da Paraíba- UEPB e 

dos acadêmicos do curso de Odontologia sobre o uso das 

plantas medicinais, que é uma prática que mantêm viva a 

cultura dos seus antepassados, através do uso da medicina 

alternativa sob as suas diversas formas. 

 

2 MATERIAIS E MÉTODO 

 

Esse estudo constou numa pesquisa exploratória 

através de método indutivo com procedimentos estatísticos e 

descritivos, através de entrevistas padronizadas. Foi realizado 

com os acadêmicos do curso de Odontologia e pacientes 

assistidos nas Clínicas de Odontologia do Departamento de 

Odontologia do Centro de Ciências Biológicas e da Saúde, da 

Universidade Estadual da Paraíba. Obteve-se autorização 

local de permissão para entrevistar os frequentadores da 

instituição. 

Obteve a aprovação pelo Comitê de Ética em Pesquisa 

de Seres Humanos CEP/UEPB (Protocolo 0164.0.133.000-

06). O participante assinou o termo de consentimento livre e 

esclarecido após informações sobre a pesquisa. 



Conhecimento e Uso da Fitoterapia entre Acadêmicos e Usuários das Clínicas Odontológicas da Uepb 

131 
 

A amostra foi composta de acadêmicos do curso de 

Odontologia e usuários das Clínicas Odontológicas da UEPB. 

Para os acadêmicos, a amostra englobou todos os estudantes 

da instituição, sendo solicitada a lista de alunos matriculados 

no curso de Odontologia. A amostra dos usuários foi composta 

pelos pacientes que estavam sendo atendidos nas Clínicas 

Integradas do último ano do curso. Para tanto, foi requerida as 

fichas dos pacientes e feito os devidos contatos com os 

mesmos.  Ao final, fizeram parte do estudo 98 acadêmicos e 

97 pacientes. 

         O instrumento utilizado para a coleta de dados foi o 

questionário, contendo 20 questões, respectivamente para os 

dois grupos entrevistados. O questionamento levantava dados 

concernentes ao perfil socioeconômico, uso de produtos 

fitoterápicos e as espécies mais citadas pelos entrevistados. 

Um pré-teste foi realizado com uma amostra de 20 

acadêmicos e 20 usuários, objetivando avaliar aspectos 

pertinentes à clareza de formulação das perguntas, possíveis 

resistências em responder a determinadas questões, 

adequação e suficiência das opções de resposta, clareza das 

instruções de "pulo" de perguntas e de outras frases de 

esclarecimento, adequação da sequencia e transição dos 

blocos temáticos (cada uma das dimensões avaliadas pelo 

questionário) e de sua diagramação e tempo necessário para 

o preenchimento.   

Para a inclusão na pesquisa, o critério utilizado foi a 

presença dos alunos em sala de aula no dia da aplicação do 

questionário, bem como o gesto voluntário em contribuir para 

a pesquisa. Para os usuários das clínicas odontológicas, o 

critério de estar presente no dia marcado para a sua consulta 

na Clínica Odontológica foi utilizado, assim como a 

disponibilidade de responder à pesquisa. Quando o acadêmico 
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ou usuário não estava presente no dia da visita, eram 

realizadas mais duas visitas de retorno. Caso o acadêmico ou 

usuário não fosse encontrado após as duas visitas de retorno, 

o mesmo era considerado como perda. 

Foram excluídos do estudo os acadêmicos e usuários 

que se recusaram a participar da pesquisa e, dos resultados 

do estudo, aqueles questionários que continham mais de três 

questões que não foram respondidas. 

 De posse dos questionários das entrevistas realizadas, 

iniciou-se a catalogação dos produtos fitoterápicos e plantas 

medicinais que os entrevistados relataram conhecer e suas 

indicações. De posse dos resultados, confrontou-se com a 

literatura para a certificação das substâncias que já foram 

estudas e identificar aquelas sobre as quais não existe 

embasamento científico para a sua recomendação.  A análise 

e interpretação dos dados foram feitas com base nos dados 

subjetivos e objetivos levantados no decorrer da pesquisa. Os 

dados objetivos foram analisados através do programa SPSS 

17.0. Os dados subjetivos foram submetidos à análise 

estatística descritiva para avaliar as diferenças significativas. 

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

  

O estudo realizado obteve uma amostra de 97 

pacientes e 98 acadêmicos do curso de Odontologia da UEPB, 

totalizando 195 pesquisados. 

Verificou-se que o uso de solução fitoterápica apresenta 

índice de rejeição de 54% dos pacientes e 39% dos alunos, no 

entanto há um grande percentual de utilização de remédio 

caseiro em que 88% dos pacientes e 83% dos alunos afirmam 

fazer o emprego destes. Dentre os entrevistados que não 
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utilizam soluções fitoterápicas, justificam-se com respostas 

como “não acredito”, “não tenho conhecimento”, “prefiro 

remédios de farmácia”, “sempre me indicaram os remédios 

industrializados”, “o médico nunca solicitou”, “compro o 

remédio que o médico passa”, “em casa tenho algumas 

plantas medicinais”, “o médico passa o remédio certo”.  

Aqueles que não fazem uso de remédios caseiros 

afirmam que “não tem efeito”, “por não acreditar em resultado 

satisfatório”, “confio mais em remédios industrializados”, “não 

gosto”. De certo modo, são respostas aceitáveis, pois segundo 

Albuquerque (2005) a eficácia das substâncias presentes nas 

plantas pode ser prejudicada nas etapas de preparação, que 

vão desde a coleta até a maneira como são preparadas as 

formas de utilização destes remédios caseiros. 

 O perfil socioeconômico dos entrevistados foi avaliado e 

encontra-se na Tabela 1. 

 
Tabela 1. Perfil socioeconômico de acadêmicos e usuários. Campina Grande – PB. 

Pacientes 

Gênero 

Feminino 

Masculino 

Não respondeu 

76,0% 

23,0% 

1,0% 

Ocupação 

Dona de casa 

Autônomo 

Vendedor 

Auxiliar de serviço 

Aposentado 

Funcionário público 

Estudante 

35,2% 

5,5% 

5,5% 

4,4% 

4,4% 

3,3% 

15,4% 

Escolaridade 

Fundamental completo 

Fundamental incompleto 

Médio completo 

Médio incompleto 

Superior incompleto 

Superior completo 

Outro 

Não respondeu 

27,8% 

12,4% 

28,9% 

11,0% 

4,1% 

10,3% 

3,1% 

2,1% 
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Religião 

Católica 

Evangélica 

Outra 

Não respondeu 

57,0% 

29,0% 

8,0% 

6,0% 

Renda familiar 

Um salário 

Entre dois e cinco salários 

Mais de cinco salários 

Não respondeu 

42,3% 

43,8% 

5,2% 

9,3% 

Acadêmicos 

Gênero 
Feminino 

Masculino 

67,0% 

33,0% 

Religião 

Católica 

Evangélica 

Outra 

Não respondeu 

72,0% 

11,0% 

14,0% 

3,0% 

Renda familiar 

Um salário 

Entre dois e cinco salários 

Mais de cinco salários 

Não respondeu 

2,0% 

41,8% 

49,0% 

7,10% 

 

O uso de fitoterápicos é mais difundido entre os alunos, 

onde 61% deles responderam que utilizam tais medicamentos 

adquiridos em farmácias. Dos pacientes, 54% deles afirmam 

não utilizarem estes medicamentos. Porém, quanto ao uso de 

remédios caseiros, o número de pacientes que os utiliza foi 

maior, com 88% respondendo positivamente, sendo o 

percentual de alunos de 83% (Tabela 2). 

 
Tabela 2. Resultados referentes ao uso de fitoterápicos e medicamentos 

caseiros entre acadêmicos e usuários. Campina Grande – PB. 

Questões 

Respostas 

Pacientes Alunos 

Utiliza 
Não 

utiliza 

Não 

respondeu 
Utiliza 

Não 

utiliza 

Não 

respondeu 

Uso de 

fitoterápico 
45% 45% 1% 61% 39% - 

Uso de 

remédio 

caseiro 

88% 12% - 83% 17 - 
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Observa-se que as soluções fitoterápicas têm um índice 

de rejeição maior que a utilização de remédios caseiros, pois 

apesar de tratar-se de produtos obtidos de plantas, 

necessitam de indicação médica. Cabe aos profissionais de 

saúde esclarecer e darem opções de uso aos seus pacientes, 

mostrando um medicamento natural e de baixo custo. Porém, 

mesmo entre os que utilizam remédios caseiros não há uma 

total credibilidade neste método, pois quando perguntados se 

remédios caseiros curam todas ou algumas doenças, 68% dos 

pacientes e 75,5% dos alunos responderam que curam 

algumas doenças. Segundo Rosa, Câmare e Béria (2011) a 

idéia da manipulação do medicamento no laboratório dá maior 

confiança para o paciente quando imagina doenças graves 

que atualmente assustam com maior frequência como também 

a segurança que o avanço tecnológico tem dado ao mundo. 

Em relação aos Cirurgiões-Dentistas já graduados, Reis 

et al. (2014) destacam em seu estudo que os profissionais, 

embora reconheçam (61,9%) a viabilidade da inserção dos 

fitoterápicos na prática clínica, apenas 12,4% relatam 

prescrevê-los aos pacientes, justificando essa atitude pelo 

desconhecimento, “falta de pesquisas” e a “falta de 

divulgação”. Já no estudo de Evangelista et al. (2013), 81,33% 

dos Cirurgiões-Dentistas afirmaram desconhecer o uso de 

plantas medicinais pelos pacientes, somente 8% dos 

profissionais recomendaram o uso de plantas medicinais como 

tratamento e, quanto a fitoterapia na Odontologia, 90,0% dos 

profissionais não se sentiram capacitados para aplicar essa 

terapia. Esses dois estudos corroboram com a presente 

pesquisa, pois ambos citam a falta de capacitação, enquanto 

estudantes, sobre o uso de tratamentos fitoterápicos. 

Outro destaque para não utilização da fitoterapia 

apontado na literatura é o desconhecimento do profissionais 
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quanto a preferência dos usuários, como no trabalho de 

Evangelista et al. (2013), no qual os usuários que utilizavam 

plantas medicinais para alterações das patologias orais não 

informaram ao Cirurgião-Dentista essa terapia por não 

acharam importante, enquanto outros alegaram que o 

Cirurgião-Dentista não perguntou. 

Algumas pesquisas, como o estudo de Venâncio et al. 

(2015), têm enfatizado que um dos obstáculos à aceitação dos 

fitoterápicos é a falta de controle de qualidade, porque o perfil 

dos constituintes do produto final tem implicações na eficiência 

e segurança, embora sua pesquisa laboratorial sobre a 

Libidibia férrea tenha mostrado não haver indicação da 

presença de microrganismos ao lavar a boca com o produto, 

mostrando ausência de contaminação. 

Quando perguntados sobre o porquê da utilização da 

Fitoterapia as respostas mais frequentes foram por tradição 

familiar - 41,20% dos pacientes e 40,80% dos alunos, e por 

tratar-se de produtos naturais - 42% dos pacientes e 39,80% 

dos alunos. O custo do tratamento com plantas medicinais é 

relevante para a população que procura atendimento 

odontológico na UEPB (Tabela 3). 

 
      Tabela 3. Resultados referentes aos motivos do uso da Fitoterapia. 

Campina Grande – PB. 

Motivos de Uso da Fitoterapia Pacientes Alunos 

Tradição Familiar 41,2% 40,0% 

Motivos financeiros 8,2% 1,0% 

Por serem produtos naturais 42,0% 39,8% 

Não respondeu 7,2% 7,1% 

 

A Fitoterapia também é comprovada como tradição 

familiar quando se questiona a aquisição do conhecimento de 
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plantas medicinais, em que 79,4% dos pacientes e 72,4% dos 

alunos responderam ter conhecimento através de pessoas da 

família e comunidade. Os meios de comunicação também 

contribuem com este conhecimento para pacientes e alunos, 

respectivamente, 10,3% e 6,1%. Outras formas de 

conhecimento (por exemplo, através de estudos), foram 

citadas por pacientes e alunos em 3,1% e 4,1%, 

respectivamente. 

Pesquisa realizada por Amorim (1999) no município de 

Campina Grande, a utilização de costumes antigos como o de 

plantas medicinais no meio familiar ainda persiste, tendo um 

percentual de 82,9% das famílias pesquisadas, englobando 

localização urbana e rural. Com relação à renda média 

familiar, 70% dispunham de até 2 salários mínimos. A baixa 

renda da população é um fator importante na implantação de 

um programa com práticas alternativas como a produção de 

remédios caseiros, por serem economicamente mais 

acessíveis, segundo a pesquisadora. Os resultados são 

semelhantes com os desta pesquisa, pois dos pacientes 

entrevistados, 42,30% deles afirmam ter na família a renda de 

um salário mínimo, e 9,3% dos entrevistados relatam cinco ou 

mais salários. Daqueles que não responderam, justificaram 

como não ter salário fixo. Relacionado a este dado está o 

número de pessoas na família – 58,8%2 responderam ter 

quatro ou mais pessoas na casa– diminuindo assim o valor da 

renda por pessoa. Entre os alunos, 49% têm em casa uma 

renda de mais de 5 salários e 30,6% têm na família um 

número de 5 pessoas.    

A confiabilidade das pessoas em plantas medicinais foi 

testada na pesquisa, vendo-se que, entre os pacientes 68% 

não acreditam que curem todas as doenças e 17,5% 
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acreditam que sim. Para os alunos, 75,5% não acreditam na 

cura e 2% acreditam. 

Das faixas de idades que fazem maior uso de 

Fitoterapia nas famílias dos entrevistados estão, segundo 

pacientes, adultos com 49,5%, seguido das crianças e idosos 

com 28,9% cada faixa etária e jovens com 12,4%. De acordo 

com os alunos, o percentual de adultos é de 46,9%, idosos 

29,6%, crianças 15,3% e jovens 7,1%.  

Amorim (1999), quanto à escolaridade, verificou que 

15% não tinham escolaridade e 20% eram apenas 

alfabetizados, condizendo com os desta pesquisa onde 

28,57% possuem ensino fundamental incompleto. Observa-se 

que, relacionando ocupação, escolaridade, renda salarial e 

número de pessoas na família, vê-se que a Universidade e o 

Departamento de Odontologia mais especificamente, atende à 

uma população de pouco poder aquisitivo e que procuram este 

serviço por ser oferecido gratuitamente sem custos para o 

indivíduo.  

 Na tabela 4 constam as espécies mais citadas pelos 

entrevistados. 
Tabela 4. Espécies mais citadas pelos graduandos e usuários. Campina 

Grande – PB. 

Nome popular Nome científico 

Romã Punica granatum L. 

Cajueiro-roxo Anacardium accidentale L. 

Mastruz Chenopodium ambrosioides 

Louro Laurus nobilis L 

Eucalipto Eucalyptus globulus Labill 

Sabugueiro Sambucus australis 

Limão Citrus limonum 

Arruda Ruta graveolens L. 

Batata inglesa Solanum tuberosum 

Aroeira Ruta graveolens L. 

Babosa Aloe vera 
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Entre as plantas mais citadas está a romã, tanto no 

tratamento de afecções bucais como respiratórias e oculares, 

em forma de bochechos, gargarejos ou chás. É indicada para 

o tratamento de dores de garganta, rouquidão, inflamação da 

boca e locais infectados pelo Herpes. A casca do fruto tem 

ação adstringente, antimicrobiana e antiviral, salientando que 

bochechos são bons para limpar as úlceras da boca e 

inflamações gengivais. As folhas amassadas são empregadas 

em cataplasmas (AMORIM, 1999; BALBACH, 1990; LIMA et 

al., 2006). 

É possível observar a grande variedade de 

oportunidades que a Odontologia possui para oferecer ao 

paciente o tratamento mais adequado a sua realidade, seja 

por opção ou necessidade. Dos problemas bucais mais 

comuns como inflamações e infecções, existe uma grande 

diversidade de plantas que possuem ações nestes casos e 

que foram citados para outras situações, bastando aprofundar 

pesquisas para a indicação, pois se mal utilizadas podem 

provocar danos principalmente em área sensível como a boca. 

Vale ressaltar que poucos alunos responderam a questão 

sobre o que utilizar nas afecções bucais mesmo sendo 

adeptos da fitoterapia, já entre os pacientes houve maior 

número de sugestões e diversidade, algumas até 

interessantes e difíceis de serem encontradas na literatura.   

Esta pesquisa também pretende ser um impulsionador 

para a exploração desta área que não envolvem somente os 

cursos da área de saúde, mas uma integração que possibilite 

desde uma boa coleta até que atinja a sua finalidade: saúde 

do paciente.  

 

4 CONCLUSÕES 
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   Há menor utilização de solução fitoterápica, 

consequência da falta de indicação médica. O conhecimento 

de soluções fitoterápicas é maior entre acadêmicos, no 

entanto, o conhecimento sobre plantas medicinais e suas 

finalidades encontra-se no grupo dos pacientes. 

     O conhecimento sobre Fitoterapia é adquirido 

principalmente pela família e comunidade, isto facilita a 

aceitação das pessoas quando da utilização destes produtos. 

Desta forma, o emprego de produtos naturais é facilitado pela 

cultura da população. 

   Demonstrando assim que os profissionais de saúde têm 

o papel de esclarecer e propor opções de medicamentos aos 

seus pacientes, para que estes tenham a possibilidade de 

escolher um medicamento natural e de menor custo. 

 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 
ALBUQUERQUE, U.P. Introdução à etnobotânica. 2ª edição. Editora 
Interciencia, Rio de Janeiro, 2005. 
AMORIM, J. A. Fitoterapia popular e saúde da comunidade. Diagnóstico 
para a proposta de integração nos serviços de saúde em Campina Grande, 
Paraíba, Brasil [tese]. São Paulo: Universidade de São Paulo – USP; 
1999. 
BALBACH, A. As frutas/hortaliças na medicina doméstica. 
Itaquaquecetuba: EDEL, p.773, 1990. 
CEDRO, I. R. Estudo comparativo da Aroeira (Schinus terebinthinfolius) 
Clorexidina no controle do biofilme e da gengivite [monografia]. Campina 
Grande: Universidade Estadual da Paraíba – UEPB, 2004. 
CORDEIRO, J.M.P.; FELIX, L.P.. Conhecimento botânico medicinal sobre 
espécies vegetais nativas da caatinga e plantas espontâneas no agreste da 
Paraíba, Brasil.Rev. bras. plantas med.,  Botucatu ,  v. 16, n. 3, supl. 1, p. 
685-692,   2014. 
EVANGELISTA, S. S. et al . Fitoterápicos na odontologia: estudo 
etnobotânico na cidade de Manaus. Rev. bras. plantas med.,  Botucatu,  
v. 15, n. 4, p. 513-519,  2013. 
FONTENELE, R. P. et al . Fitoterapia na Atenção Básica: olhares dos 
gestores e profissionais da Estratégia Saúde da Família de Teresina (PI), 



Conhecimento e Uso da Fitoterapia entre Acadêmicos e Usuários das Clínicas Odontológicas da Uepb 

141 
 

Brasil.Ciênc. saúde coletiva,  Rio de Janeiro ,  v. 18, n. 8, p. 2385-
2394, Ago. 2013. 
LIMA, J. L. S. et al. Plantas Medicinais de Uso Comum no Nordeste do 
Brasil. Brasília: Ludigraf Editora e Gráfica Ltda, p. 80, 2006. 
LINS, R. et al . Avaliação clínica de bochechos com extratos de Aroeira 
(Schinus terebinthifolius) e Camomila (Matricaria recutita L.) sobre a placa 
bacteriana e a gengivite. Rev. bras. plantas med.,  Botucatu ,  v. 15, n. 
1, p. 112-120,  2013. 
OLIVEIRA, Francielda Q. et al . Espécies vegetais indicadas na 
odontologia. Rev. bras. farmacogn.,  João Pessoa ,  v. 17, n. 3, p. 466-
476, Set. 2007. 
RATES, S.M.K.. Promoção do uso racional de fitoterápicos: uma 
abordagem no ensino de Farmacognosia. Rev. bras. farmacogn.,  
Maringá ,  v. 11, n. 2, p. 57-69,  2001. 
REIS, L. B. M.; et al. Conhecimentos, atitudes e práticas de cirurgiões-
dentistas de Anápolis-GO sobre a fitoterapia na odontologia. Rev Odontol 
UNESP; Araraquara, v. 43, n. 5. P. 319-325, set./out. 2014. 
ROSA, C; CÂMARA, S. G.; BÉRIA, J.U. Representações e intenção de uso 
da fitoterapia na atenção básica à saúde. Ciência & Saúde Coletiva, v. 16, 
n. 1, p. 311-318, 2011. 
VENANCIO, G. N. et al . Herbal mouthwash based on Libidibia ferrea: 
microbiological control, sensory characteristics, sedimentation, pH and 
density. Rev. odontol. UNESP,  Araraquara,  v. 44, n. 2, p. 118-124, Abr.  

2015. 



Correlação das Fissuras Pigmentadas com a Presença da Lesão Cariosa, Segundo os Critérios do ICDAS II 

142 
 

CAPÍTULO 11 

CORRELAÇÃO DAS FISSURAS PIGMENTADAS 
COM A PRESENÇA DA LESÃO CARIOSA, 

SEGUNDO OS CRITÉRIOS DO ICDAS II 

 

Luciane de Queiroz MOTA1 

Flávia de Oliveira GOLVEIA2 

Maria Germana Galvão Correia LIMA1 

Andréa Gadelha Ribeiro TARGINO1 

1Professor de Odontologia da UFPB; 2 Cirurgiã-Dentista e ex-aluna do Programa Institucional de Voluntários de 

Iniciação Científica -PIVIC/CNPQ/UFPB. 

lucianeqmota@uol.com.br  
 

RESUMO: O objetivo deste estudo foi averiguar a correlação 
das fissuras pigmentadas com a presença da lesão cariosa, 
segundo os critérios do Sistema Internacional de Avaliação e 
Detecção de Cárie (ICDAS-II). A pesquisa foi um estudo in 
vitro, com uma abordagem indutiva, análise quantitativa e 
técnica de observação direta. A amostra foi composta de 28 
elementos dentários, molares permanentes e pré-molares, 
sendo que 71 sítios foram considerados para o estudo. Os 
resultados foram analisados por meio da estatística descritiva 
e inferencial bivariada. Para a interpretação das informações, 
foi adotado um intervalo de confiança de 95% e nível de 
significância de 5%. A avaliação intraexaminador culminou em 
índices Kappa ponderados de 0,48 a 0,56, representando uma 
concordância moderada. Na avaliação interexaminador os 
índices Kappa ponderados foram de 0,46 a 0,57, também 
considerada moderada. Observou-se que 78,2% dos sítios 
com algum tipo de pigmentação, possuía lesão cariosa. A 
especificidade foi de 40%, enquanto que a sensibilidade foi de 
84%. O diagnóstico das lesões cariosas incipientes de 
cicatrículas e fissuras é complexo e esta dificuldade é mais 
acentuada nas superfícies pigmentadas. A presença de fissura 
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pigmentada sem cavitação em molares e pré-molares sugere, 
na maioria dos casos, lesão cariosa ao nível de esmalte. 
Palavras-chave: Cárie dentária; Diagnóstico; Plano de 
tratamento. 
 

1 INTRODUÇÃO 

 

Embora a prevalência de cárie tenha diminuído 

consideravelmente, essa doença ainda ocorre com bastante 

frequência, especialmente em grupos populacionais de baixo 

poder aquisitivo. As superfícies oclusais, não obstante, 

representam as áreas com maior proporção de experiência 

dessa lesão, quando comparadas com outras regiões dos 

dentes. A alta susceptibilidade de cárie nesta localidade está 

diretamente relacionada com a morfologia da superfície, com 

fossas e fissuras geralmente tortuosas, com invaginações ou 

irregularidades que retêm mecanicamente bactérias e restos 

alimentares (MOTA et al. 2010). 

A detecção das lesões de cárie oclusais avançadas, 

com cavitação, não representa um problema, entretanto, essa 

dificuldade é bem evidente com as lesões incipientes em 

esmalte (EKSTRAND et al., 1997; MOTA et al., 2005) e com 

as lesões em dentina sem cavitação (MOTA; LIMA; TARGINO, 

2011). Também, as superfícies oclusais com pigmentação 

enegrecida nas suas fissuras são motivos de muita discussão 

na literatura. Por vezes são tratadas como selamento biológico 

- ou depósito calcificado (PEREIRA; SOUSA, 2002), lesão de 

cárie inativa (KRASSE, 1998), mancha extrínseca (BRITO et 

al., 2004; COSTA et al., 1997; KOCH et al., 2001) ou lesão de 

mancha marrom (LONGBOTTOM, et al, 2012). 

As manchas extrínsecas dentárias se formam devido a 

resíduos alimentares, medicamentos e bactérias, constituindo 
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depósitos que aderem à superfície do esmalte. Os sulcos, 

fóssulas e fissuras podem estar impregnados com tais 

pigmentações, que nessas áreas, particularmente, são de 

difícil remoção (COSTA et al., 1997; BRITO et al., 2004).  

Para Nassif e Imparato (2008), uma região de 

cicatrículas e fissuras que, clinicamente, apresenta uma 

pigmentação escurecida (preta ou amarronzada) e uma 

estrutura endurecida, mineralizada e não retentiva ao exame 

tátil, é considerada como uma região onde ocorreu selamento 

biológico, pela precipitação de íons, mineralizando a 

cicatrícula e fissura.  

É certo que a prática clínica e a literatura mostram uma 

divergência de diagnóstico entre os profissionais e 

pesquisadores sobre as pigmentações enegrecidas na face 

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

forma, podem representar um depósito calcificado, uma cárie 

inativa ou, ainda, uma cárie em progressão. A falta de 

precisão no diagnóstico dessas pigmentações induz a uma 

diversidade de plano de tratamento entre os profissionais, que 

perpassa desde a total ausência de indicação de tratamento e 

do monitoramento da lesão até intervenções invasivas. Então, 

este estudo pretende averiguar a correlação das fissuras 

pigmentadas com a presença da lesão cariosa, segundo os 

critérios do ICDAS-II, a fim de elucidar o diagnóstico dessas 

pigmentações e orientar o planejamento terapêutico mais 

adequado para essa situação.  

 

2 MATERIAIS E MÉTODO 

 

O projeto foi encaminhado para análise do Comitê de 

Ética em Pesquisa com Seres Humanos do CCS/UFPB sendo 

aprovado e registrado através do protocolo 0246/12. 
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A pesquisa é um estudo in vitro e utilizou uma 

abordagem indutiva, com análise quantitativa e técnica de 

observação direta, cujo instrumento de pesquisa foi a inspeção 

visual detalhada, que foi comparada com o exame histológico, 

considerado o “padrão-ouro”. O estudo foi realizado na clínica 

de Dentística do Departamento de Clínica e Odontologia 

Social/ CCS/UFPB e no laboratório de Morfologia dessa 

mesma instituição.   

 A amostra foi composta de 28 elementos dentários 

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

periodontal, cirúrgico ou ortodôntico. Foram selecionados 

dentes com a face oclusal íntegra ou com pequena 

descontinuidade, contendo pelo menos uma fissura com 

pigmentação enegrecida (marrom ou preta). 

Após a exodontia, os dentes foram armazenados em 

recipiente com soro fisiológico e em seguida foram imersos em 

uma solução de timol a 2%, por 24 horas, antes do seu 

manuseio. Após esse período todos os detritos foram 

eliminados, com o auxílio de uma cureta periodontal. Em 

seguida foram montados em 07 hemi-arcadas, com resina 

acrílica em uma base de gesso e mantidos no refrigerador, 

dentro de um recipiente, contendo soro fisiológico. 

Posteriormente, foi realizada uma profilaxia cuidadosa da face 

oclusal. Os sítios estudados foram eleitos de acordo com a 

configuração das fossas e fissuras de cada dente, totalizando 

83 sítios. Fotografia digital da superfície oclusal de cada dente 

foi captada para a confecção de um diagrama, com a 

finalidade de auxiliar os examinadores na localização dos 

sítios (JABLONSSKI-MOMENI et. al, 2008).   

Dois examinadores foram treinados para a inspeção 

visual detalhada, utilizando o sistema ICDAS-II (adaptado) 

(tabela 1), nos quatro primeiros escores. Uma semana após o 
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treinamento, foi realizado o exame de inspeção visual 

detalhada das hemiarcadas por cada examinador, 

independentemente. Após 7 dias do primeiro exame os dois 

examinadores realizaram uma nova avaliação da amostra, 

com semelhantes condições e mesma sequência realizada 

anteriormente. Nessa sessão, cada examinador fez a análise 

de forma individual. Posteriormente, o pesquisador averiguou 

os registros, e todos os julgamentos não coincidentes foram 

revistos pelos dois examinadores, em conjunto, para a 

obtenção de um consenso, com vistas a comparação com o 

exame histológico (padrão ouro). 

 
Tabela 1. Classificação das lesões de cárie segundo o ICDAS-II (ISMAIL et al., 

2007). 

Escore Critério 

1ª Princípio de mudança visual no esmalte de cor marrom (visto apenas 

após secagem prolongada ou restrita para o interior da fossa ou 

fissura) 

2ª Distinta mudança visual no esmalte de cor marrom 

3a Descontinuidade do esmalte que se encontra sem sinal visível de 

envolvimento de dentina associada a mudança visual no esmalte de 

cor marrom ou negra 

4º Sombra escura escondida em dentina associada a mudança visual 

no esmalte de cor marrom ou negra 

* Houve uma subdivisão das lesões não cavitadas (escores 1  2, 3 e 4) associadas 

a mudança visual no esmalte de cor  marrom ou negra . 

 

 Os dentes foram seccionados no sentido vestíbulo-

lingual e em seguida foi feito um corte perpendicular ao longo 

eixo do dente, na altura da raiz, para se obter as secções, que 

foram armazenadas, individualmente, após serem lixadas e 

polidas com lixas de papel de 360 a 1.200 grãos para se obter 

uma superfície com uma espessura final de cerca de 250 mm 

(SOUZA-ZARONE et. al, 2006). Os cortes foram avaliados em 

lupa estereoscópica, com aumento de 40X, e observados por 
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outro examinador independente, para definir os seguintes 

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

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

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

dentina; 4 - Cárie além da metade da dentina. 

 Os resultados foram registrados na forma de banco de 

dados do programa de informática SPSS Statistics para 

Windows, versão 20.0, e analisados por meio de estatística 

descritiva e inferencial bivariada. Para a interpretação das 

informações, foi adotado um intervalo de confiança de 95% e 

nível de significância de 5%.  

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Foi constatada a inadequação de 12 dentes, sendo 

estes excluídos da amostra. Portanto, nas análises foram 

avaliadas as informações relacionadas a 71 sítios. Em seguida 

serão apresentados os dados descritivos e os principais 

diagnósticos elaborados pelos examinadores (tabelas de 3 a 

5) para, na sequência, serem aplicadas as medidas de 

concordância e reprodutibilidade, e apresentadas medidas de 

validade (tabelas 6 e 7). 

Antes de apresentar os coeficientes de concordância 

encontrados nesta pesquisa, estão pormenorizados na tabela 

2 os parâmetros de interpretação de tais coeficientes ( PINTO; 

LOPES; OLIVEIRA et al, 2008). 

Com o escopo de viabilizar comparações mais 

detalhadas e calcular medidas de validade, os dados foram 

recategorizados para uma escala de resposta dicotômica. O 

critério “Nenhuma ou ligeira mudança na translucidez do 

esmalte após secagem prolongada” foi recategorizado para 

“ausente”, e os demais critérios foram recategorizados para 
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“presente”, para o exame clínico; e para o exame histológico 

como “Nenhuma cárie”, para “ausente” e os demais critérios 

para “presente”. Com esta nova tabulação dos dados, a taxa 

bruta de concordância encontrada foi de 71%. Observa-se que 

dos 55 sítios registrados com pigmentação pelo exame visual, 

com o ICDAS-II, 43 (78,2%) possuíam lesão cariosa. Estas 

informações estão apresentadas na Tabela 6. 
 

Tabela 2: Parâmetros para interpretação dos coeficientes de concordância 

Coeficientes Interpretação 

0,00 a 0,19 Concordância muito fraca 

0,20 a 0,39 Concordância fraca 

0,40 a 0,69 Concordância moderada 

0,70 a 0,89 Concordância forte 

0,90 a 0,99 Concordância muito forte 

1,00 Concordância perfeita 

 
Tabela 3: Apresentação das avaliações feitas pelos dois examinadores 

Situação 
Classificação das lesões 

0 (%) 1 (%) 2 (%) 3 (%) 4 (%) 

Examinador 1 – 1ª Avaliação 35,2 31,0 23,9 5,6 4,2 

Examinador 2 – 1ª Avaliação 18,3 16,9 49,3 11,3 4,2 

Examinador 1 – 2ª Avaliação 25,4 21,1 40,8 7,0 5,6 

Examinador 2 – 2ª Avaliação 23,9 25,4 38,0 8,5 4,2 

 
Tabela 4: Avaliação da concordância intra e interexaminadores. 

Tipo Comparação % K p Interpretação 

Intra 
Examinador 1 59% 0,56 <0,001 Concordância moderada 

Examinador 2 56% 0,48 <0,001 Concordância moderada 

Inter 
1ª avaliação 47% 0,46 <0,001 Concordância moderada 

2ª avaliação 64% 0,57 <0,001 Concordância moderada 

 

Na sequência, foram calculadas as medidas de 

validade. A priori, a especificidade (verdadeiros negativos) 

apontou que os examinadores (consenso) são capazes de 

identificar a condição “ausente” em 40% dos casos. Para a 

sensibilidade (verdadeiros positivos), estima-se que os 
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examinadores podem identificar a condição “presença” em 

84% dos casos. 
 

Tabela 5: Avaliação do ICDAS-II (consenso) em função do exame histológico 

(padrão ouro), por escore. 

HISTOLÓGICO 

VISUAL (ICDAS – II) 

0 1 2 3 4 TOTAL 

n (%) n (%) n (%) n (%) n (%) n (%) 

0 
8 

(40,0) 
3 (15,0) 9 (45,0) 0 (0,0) 0 (0,0) 20 (100,0) 

1 0 (0,0) 1 (16,7) 5 (83,3) 0 (0,0) 0 (0,0) 6 (100,0) 

2 
6 

(31,6) 
5 (26,3) 7 (36,8) 1 (5,3) 0 (0,0) 19 (100,0) 

3 2 (9,5) 6 (28,6) 10 (47,6) 3 (14,3) 0 (0,0) 21 (100,0) 

4 0 (0,0) 1 (20,0) 3 (60,0) 0 (0,0) 1 (20,0) 5 (100,0) 

TOTAL 
16 

(22,5) 
16 (22,5) 34 (47,9) 4 (5,6) 1 (1,4) 71 (100,0) 

 

Nesta perspectiva, estima-se que a proporção de 

dentes com alterações, dentre aqueles que foram 

diagnosticados com alterações seja igual a 78%, bem como a 

proporção de dentes sem alterações, dentre aqueles 

diagnosticados como sem alterações seja de 50%. Estas 

informações estão sistematizadas na Tabela 7.  

 Dentre as alterações de cárie, as lesões incipientes de 

cicatrículas e fissuras são as causadoras de maiores 

divergências de diagnóstico (BOBROWSKI; SCHNEIDER, 

2011). E essa dificuldade se torna, ainda, mais intensa quando 

a superfície se encontra pigmentada, visto que vários 

diagnósticos têm sido sugeridos para essas pigmentações 

(BRITO et al., 2004; COSTA et al., 1997; LONGBOTTOM, et 

al, 2012; PEREIRA; SOUSA, 2002).     
 

Tabela 6: Avaliação do consenso entre os examinadores em função do exame 

histológico  (padrão ouro) 

ICDAS-II Histológico 
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Consenso Presente (1,2, 3, 

4) 
Ausente (0) 

TOTAL 

f % f %   

Presente (1,2, 3, 4) 43 60,5 12 16,9 55 77,5 

Ausente (0) 8 11,3 8 11,3 16 22,5 

TOTAL 51 71,7 20 28,2 71 100,0 

Estatística 

inferencial 

Taxa bruta de concordância: 71% 

Poder preditivo positivo: 78,0% 

 
 Tabela 7: Avaliação das medidas de validade do consenso entre os 

examinadores e o   exame histológico (padrão-ouro). 

Medidas de validade % Interpretação 

Especificidade (verdadeiros 

negativos) 
40% 

Em 40% dos casos, o examinador 

identifica as condições sem alterações. 

Sensibilidade (verdadeiros 

positivos) 
84% 

Em 84% dos casos, o examinador 

identifica as condições com alterações. 

Valor Preditivo Positivo 

(proporção de doentes) 
78% 

É a proporção de dentes com 

alterações, dentre aqueles que foram 

diagnosticados com alterações; 

Valor Preditivo Negativo 

(proporção de sadios) 
50% 

É a proporção de dentes sem 

alterações, dentre aqueles que foram 

diagnosticados sem alterações. 

 

 Diversos e modernos métodos de detecção de cárie 

estão sendo desenvolvidos com o propósito de tornar mais 

preciso a detecção  da cárie dental. Nesse estudo foi realizada 

a inspeção visual detalhada, utilizando os escores do Sistema 

Internacional de Avaliação e Detecção de Cárie (ICDAS-II), 

com pequenas modificações, com o intuito de sistematizar o 

diagnóstico, como preconizado por  Ismail et al., 2007 e Pitts, 

2012.  

A subjetividade do diagnóstico das fissura pigmentadas 

é ratificada nesse estudo, visto que os seus diferentes 

aspectos (escores 0 a 4) são visualizado de forma distinta 

entre os examinadores, e inclusive, entre o próprio examinador 

(tabela 02). Percebe-se, que mesmo utilizando os critérios 
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bem definidos do ICDAS-II, essa divergência de diagnóstico, 

ainda, não está solucionada definitivamente. Isto pode ser 

comprovado a partir dos resultados da concordância intra e 

interexaminador apresentados na tabela 4, que foi 

considerada moderada, para as duas situações. Tais 

resultados também foram encontrados por Diniz et al. (2009) e 

Ramírez e Clavel (2012). Entretanto, Jablonski-Momeni et al. 

em 2010 obtiveram um coeficiente de concordância forte, 

quando compararam o ICDAS-II ao exame histológico nos dois 

estudos. Igual resultado também foi encontrado por Souza 

(2012). Um fato relevante deve ser considerado na análise da 

reprodutibilidade do ICDAS-II nesse estudo, pois o mesmo foi 

realizado com dentes com fissuras pigmentadas, que 

certamente, dificultaram o diagnóstico, como relatam Diniz et 

al., 2009. 

 Embora o uso do ICDAS-II não tenha proporcionado 

uma reprodutibilidade perfeita, observa-se que este sistema é 

de grande relevância, pois representa uma tentativa de 

padronização do diagnóstico de cárie, necessária para os 

estudos epidemiológicos, pesquisas científicas, e prática 

clínica.   

Sobre a correlação das fissuras pigmentadas com o 

diagnóstico da lesão cariosa no histológico (tabela 05), o que 

desperta mais atenção é no que se refere à relação da nítida 

observação da pigmentação (Fig. 3) com a presença da lesão 

cariosa. Fissuras pigmentadas podem representar lesões de 

cárie, especialmente aquelas com pigmentações distintas 

(escore 2 do ICDAS-II). Porém, observa-se que, na maioria 

dos casos, as lesões estão restritas ao esmalte. Quando as 

pigmentações estão associadas à solução de continuidade do 

esmalte (escore 3) e/ou ao sombreamento dessa estrutura 
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(escore 4) se verifica uma maior severidade da lesão. Essa 

observação também foi feita por Pitts, 2012.  

É importante enfatizar, que alguns sítios podem não 

apresentar pigmentação distinta (escores 0 e 1, do ICDAS-II) e 

se encontrar com lesão. Também, o contrário é verdadeiro, ou 

seja, a simples existência da pigmentação não implica na 

necessária presença da lesão de cárie, visto que muitos sítios 

possuem essa alteração de cor e estão livres de cárie. Então, 

é importante enfatizar que determinar a atividade da lesão 

oclusal em esmalte pigmentado pelo método visual é uma das 

tarefas mais difíceis e, como a decisão de tratamento se 

baseia nesse diagnóstico, deve-se levar em consideração, 

além da pigmentação do esmalte, outros fatores como o 

aspecto das paredes laterais das fissuras e o perfil do 

paciente. Para Pitts, 2012, as pigmentações escuras nas 

fissuras podem ocorrer devido a ingestão de chá ou café e 

esses manchamentos não relacionados à cárie tendem a ser 

observados em quase todas as fossas e fissuras de maneira 

simétrica. 

Então, esse estudo reforça a dificuldade do diagnóstico 

de cárie na superfície oclusal, conforme citam alguns autores 

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

MEDEIROS; OLIVEIRA; CATÃO, 2010) e, especialmente, com 

fissuras pigmentadas (MARINO; REGO, 2002; SILVA et al., 

2012).  

 Quando a correlação entre os exames clínico e 

histológico foi realizada, considerando apenas a situação 

dicotômica em ter ou não alteração, independente do aspecto 

da fissura e da severidade da lesão, observou-se que 78,2% 

dos sítios com pigmentação possuía alguma desmineralização 

(tabela 06).  
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Nessa pesquisa, verifica-se que o valor da 

especificidade da inspeção visual foi inferior a de outros 

estudos sobre o diagnóstico de cárie oclusal (MOTA et al., 

2010; RAMÍREZ; CLAVEL, 2012), porém, o resultado da 

sensibilidade foi bastante elevado (tabela7). Acrescenta-se 

que essa investigação foi direcionada para as fissuras com 

pigmentação escurecida (marrom ou negra), que torna difícil a 

visualização dos estágios da lesão ao longo da fissura, e 

poucos estudos têm sido feito com o mesmo direcionamento, 

impossibilitando a comparação com outros resultados.  

Numa visão geral, pode-se inferir que a presença de 

fissuras pigmentadas na superfície oclusal de molares 

permanentes e pré-molares sugere a existência de lesão 

cariosa, o que é ratificado com o alto valor do poder preditivo 

do exame visual dessa pesquisa. Entretanto, observa-se que, 

na maioria dos eventos, ela se encontra ao nível de esmalte, 

sem necessidade de intervenção restauradora. Como a 

progressão da lesão é lenta, o controle profissional e a adoção 

de medidas preventivas poderão induzir a total regressão da 

lesão (MOTA et al., 2010). Pitts, 2012, também enfatiza que 

investigações científicas têm demonstrado, que como a maior 

parte das lesões até a junção amelo-dentinárias não são 

cavitadas, nenhuma intervenção operatória é necessária 

nesse estágio e apenas a desorganização regular do biofilme, 

preferencialmente na presença de flúor, deve ser indicada 

como tratamento. Por outro lado, a baixa especificidade 

denota que a ausência de pigmentação também não implica 

na inexistência de lesão cariosa. 

  Embora a observação visual seja o método de escolha 

para detectar as lesões oclusais em esmalte (MOTA et al., 

2010), existe uma dificuldade de relacionar a pigmentação 

(diferentes tons de marrom ou preto) ao longo da fissura com 
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o  estágio da lesão. Percebe-se que essa pesquisa desperta a 

necessidade de maior discussão científica sobre o diagnóstico 

das fissuras pigmentadas nas superfícies oclusais, impondo a 

busca de estudos mais aprofundados sobre o tema, para 

nortear os clínicos no plano de tratamento dessas alterações. 

 

4. CONCLUSÕES  

 

Com base nos resultados desse estudo, é lícito concluir 

que: 

● O diagnóstico das lesões cariosas incipientes de 

cicatrículas e fissuras é complexo e esta dificuldade é mais 

acentuada nas superfícies pigmentadas. 

 A presença de fissura pigmentada sem cavitação em 

molares e pré-molares sugere, na maioria dos casos, lesão 

cariosa ao nível de esmalte. 

● A forte concordância dos critérios do Sistema 

Internacional de Avaliação e Detecção de Cárie (ICDAS-II) é 

de difícil alcance, ratificando o aspecto subjetivo do exame 

visual e a dificuldade da uniformização entre os profissionais, 

no diagnóstico da lesão de cárie oclusal. 

● Há uma necessidade de maior discussão científica 

sobre o diagnóstico das fissuras pigmentadas nas superfícies 

oclusais, e novos estudos mais aprofundados sobre o tema, 

devem ser encorajados para nortear os clínicos no plano de 

tratamento dessas alterações. 
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RESUMO: Buscou-se avaliar a experiência de cárie e a 
morbidade bucal referida por detentas da Unidade Prisional 
Feminina do Complexo Penitenciário do Serrotão, Campina 
Grande-PB. A amostra foi composta por mulheres 
predominantemente jovens, com baixo nível de escolaridade, 
sem companheiro, que se encontravam empregadas no 
momento da prisão. A média do índice CPO-D foi bastante 
elevada (18,11), tendo sido o componente cariado o que mais 
influenciou sobre este valor; a maioria das mulheres mostrou-
se insatisfeita com a aparência de seus dentes e boca 
(65,6%), classificando-a como ruim (46,9%). A dor dentária foi 
prevalente, principalmente nos últimos seis meses, 
envolvendo 66,7% das que já haviam referido dor de dente 
alguma vez na vida. Com relação à severidade da dor 
dentária, para 31,6% esta foi considerada intolerável. Grande 
parte das detentas já havia utilizado o serviço odontológico do 
Complexo Penitenciário após o aprisionamento. Diante destes 
resultados, torna-se evidente a necessidade de atenção à 
saúde bucal em unidades prisionais femininas, envolvendo 
ações de promoção e prevenção à saúde, bem como 
tratamentos curativos, e principalmente. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A criminalidade vem crescendo de maneira exorbitante, 

o que reflete diretamente na superlotação evidenciada nas 

unidades prisionais. No Brasil, em especial, essa situação 

tornou-se um agravo social, tendo em vista que o país ocupa a 

quarta posição entre as maiores populações carcerárias do 

mundo, com aproximadamente 500 mil pessoas privadas de 

liberdade, dentre elas, cerca de 34 mil são mulheres (BRASIL, 

2010).  

Quando se põe em pauta os diversos danos causados à 

pessoa que se encontra inserida nesse meio, observa-se que 

os prejuízos são maiores à saúde do indivíduo, estando 

susceptível a doenças infecciosas, problemas psicológicos e 

mentais, bem como danos físicos (ANDRADE; FERREIRA, 

2014).  

A deficiência na atenção à saúde da população privada 

de liberdade tem gerado várias discussões, apontando para a 

importância da realização de estudos que objetivem identificar 

as necessidades específicas destes indivíduos, direcionando a 

elaboração de ações resolutivas para esta problemática 

(CARVALHO et al., 2006). 

Ressalta-se, portanto, que a população carcerária 

apresenta peculiaridade única e desafiadora, com elevadas 

prevalências de problemas como alcoolismo, abuso de drogas, 

doenças infecciosas, doenças crônicas, doenças mentais, 

problemas psicossociais e doenças bucais (MARSHMAN, 

BAKER, ROBINSON, 2014). 

No tocante ao atendimento odontológico, dados da 

Organização Mundial da Saúde revelaram que a demanda por 
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serviços odontológicos em sistemas prisionais tem aumentado 

consideravelmente em vários países, tanto pelo elevado 

crescimento da população prisional quanto pela significativa 

necessidade de tratamento odontológico trazida por estes 

ingressos nos sistemas prisionais, justificada pela exclusão 

social e desemprego, vividos anteriormente à prisão (OMS, 

2007).  

Considerando a deficiência nos cuidados em higiene 

bucal no ambiente prisional, bem como a precária assistência 

odontológica, a literatura tem evidenciado elevadas 

prevalências de problemas bucais como: dor de dente, cárie, 

problemas periodontais e lesões bucais cancerizáveis 

(BEZERRA, 2013; MONTENEGRO, VELOSO, CUNHA, 2014). 

Neste contexto, importa compreender e considerar as 

especificidades inerentes à população prisional feminina, que 

por vezes não é plenamente contemplada, tornando-se 

necessária uma avaliação de suas condições de saúde, a fim 

de possibilitar a elaboração de estratégias de promoção e 

assistência à saúde, visando à melhoria de suas condições de 

vida e saúde. (SILVA, RIBEIRO, 2013). 

Diante do exposto, o presente estudo teve como 

objetivo avaliar a condição de saúde bucal das detentas da 

Unidade Prisional Feminina no Complexo Penitenciário do 

Serrotão, em Campina Grande, Paraíba, determinando seu 

perfil sociodemográfico e identificando as principais 

vulnerabilidades. 

 

2 MATERIAIS E MÉTODO 

 

Este trabalho consiste em um estudo transversal, 

censitário e quantitativo realizado com mulheres encarceradas 

na Unidade Prisional Feminina do Complexo Penitenciário do 
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Serrotão, Campina Grande, Paraíba, realizado no período de 

agosto a novembro de 2014. Envolveu as mulheres reclusas 

no Presídio durante o período de coleta de dados e que 

aceitaram participar da pesquisa. Inicialmente os 

pesquisadores foram treinados e calibrados quanto à 

aplicação do índice CPO-D (dois examinadores e dois 

anotadores) e calibrados (examinadores), considerando-se 

como padrão-ouro um professor com experiência em 

levantamentos epidemiológicos em saúde bucal. Nesta etapa 

foram examinadas 10 mulheres adultas, em condições 

semelhantes às da coleta de dados a ser realizada no 

presídio. Os exames foram feitos em cadeira odontológica, 

sob luz artificial, utilizando odontoscópio e sonda milimetrada 

WHO. A concordância Kappa inter-examinador para o CPO-D 

variou de 0,78 a 0,83, indicando uma concordância de boa a 

ótima. 

A coleta de dados foi realizada no Núcleo de Atenção à 

Saúde Bucal do Campus Avançado da UEPB no Serrotão, 

utilizando-se questionário com informações 

sociodemográficas, de autopercepção em saúde bucal e 

morbidade bucal referida, elaborado com base no instrumento 

aplicado no levantamento epidemiológico em saúde bucal do 

Brasil (SB Brasil 2010), com adaptação para aplicação em 

população carcerária. Posteriormente foi realizado o exame 

clínico, para registro e obtenção do Índice CPO-D da amostra. 

A análise dos dados foi realizada através do programa 

estatístico SPSS 20.0 e os resultados apresentados por meio 

das estatísticas descritivas ( requências absolutas e 

percentuais). Este estudo segue a Resolução 466/2012 do 

Conselho Nacional de Saúde (CNS), que regulamenta a 

pesquisa envolvendo seres humanos, aprovado pelo Comitê 

de Ética em Pesquisa (CEP) da Universidade Estadual de 
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Campina Grande (UEPB), sob Protocolo número 

22807813.7.0000.5187. 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

O universo da presente pesquisa foi composto por 64 

reeducandas predominantemente jovens (60,9%), com baixo 

nível de escolaridade (79,7%), provenientes de Campina 

Grande (50,0%) e, em sua maioria, solteiras (57,8%). Atenta-

se para o fato de que a maioria se encontrava empregada, no 

momento da prisão (75,0%), e boa parte (56,3%) já havia sido 

sentenciada (Tabela 1). 
 

Tabela 1 – Distribuição absoluta e percentual das reeducandas segundo as 

variáveis: faixa etária, escolaridade, naturalidade, estado marital, situação 

empregatícia e situação jurídica. Campina Grande, PB, Brasil – 2015. 

  

Variável N % 

   

Faixa etária (em anos)   

18 a 29 anos 39 60,9 

30 a 47 anos 25 39,1 

TOTAL  64 100,0 

Escolaridade    

Até 9 anos de estudo 51 79,7 

Mais de 9 anos de estudo  13 20,3 

TOTAL 64 100,0 

Naturalidade    

Campina Grande 32 50,0 

Outros municípios  32 50,0 

TOTAL 64 100,0 

Estado marital   

Com companheiro 27 42,2 

Sem companheiro 37 57,8 

TOTAL 64 100,0 

Situação Empregatícia   

Empregado/Autônomo 48 75,0 
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Desempregado 16 25,0 

TOTAL 64 100,0 

Situação Jurídica   

Provisório 28 43,8 

Sentenciado 36 56,3 

TOTAL 64 100,0 

   

 

Os dados apresentados concordam com o estudo que 

gerou o Relatório Final do Grupo de Trabalho Interministerial 

sobre mulheres encarceradas no Brasil em dezembro de 2007, 

que afirma que a mulher presa no Brasil é predominantemente 

jovem e solteira (BRASIL, 2007).  

Corroboram também com os estudos de Agnolo et al. 

(2013) e Bezerra (2013), onde foi evidenciado que as 

mulheres encarceradas, em sua maioria, são jovens e 

possuem baixo nível de escolaridade. A presente pesquisa 

mostra o quanto a falta de informação, ou mesmo de 

instrução, pode refletir no futuro dos jovens e, principalmente, 

mulheres, sendo considerada uma classe vulnerável à 

persuasão e influências. 

Quando questionadas a respeito do uso de derivados 

de tabaco, a maioria afirmou que fazia uso (81,3%), o que já 

era esperado, tomando por base a literatura estudada 

(BEZERRA, 2013). Quando questionadas quanto ao uso de 

drogas ilícitas em algum momento da vida, metade afirmou já 

ter utilizado. 

Os estudos de Bezerra (2013) e Pereira et al. (2014) em 

unidades prisionais femininas, revelaram que grande parte das 

detentas já havia feito uso de drogas, inclusive no ambiente 

prisional. 

No que diz respeito à experiência de cárie, verificou-se 

uma média do CPO-D bastante elevada (18,11), sendo o 
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componente cariado aquele que contribuiu de forma mais 

prevalente para este valor, representando 62,12% da média 

do CPO-D da amostra, como apresentado na tabela 3.  
 

Tabela 3 – Estatística do CPO-D médio e seus componentes no grupo total 

de participantes. Campina Grande, PB, Brasil – 2015. 

CPO-D e seus  Estatísticas Grupo 

Total 

Componentes  (n = 64) 

 Cariado Média 11,25 

 Mediana 10,50 

 Desvio padrão 5,48 

 % da média do 

CPO-D 

62,12 

 Perdido Média 4,80 

 Mediana 3,00 

 Desvio padrão 5,81 

 % da média do 

CPO-D 

26,50 

Obturado  Média 2,06 

 Mediana 1,00 

 Desvio padrão 2,73 

 % da média do 

CPO-D 

11,38 

 CPO-D Média 18,11 

 Mediana 18,50 

 Desvio padrão 7,1 

 

De acordo com a Organização Mundial de Saúde 

(WHO, 2003), o CPO-D de indivíduos adultos pode ser 

categorizado da seguinte forma: CPO-D< 5,0 (muito baixo); 

CPO-D de 5,0 a 8,9 (baixo); CPO-D de 9,0 a 13,9 (moderado); 

CPO-D>13,9 (alto). Segundo esta avaliação e como referido 

anteriormente, o CPO-D médio das reeducandas foi 

classificado como alto. 
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Além disso, comparando-se o CPO-D médio da 

presente amostra com o CPO-D médio dos indivíduos adultos 

avaliados no SB Brasil 2010 (BRASIL, 2012), o presente 

estudo encontrou uma maior média, confirmando que 

populações encarceradas apresentam pior condição de saúde 

bucal do que a população em geral (RODRIGUES, 2012).  

A aparência e o bem estar físico são aspectos 

importantes a serem considerados no convívio entre as 

pessoas em meio à sociedade (MARQUES et. al, 2006). 

Quando avaliadas quanto à autopercepção de saúde bucal, 

86,0% da amostra consideravam a saúde dos seus dentes e 

boca mais ou menos ou ruim.  

Quanto à satisfação com a aparência da boca e dos 

dentes, apenas 17,2% revelaram-se satisfeitas ou muito 

satisfeitas. Quanto à morbidade bucal referida, dentre as 64 

reeducandas, 89,1% afirmaram ter sofrido de dor de dente em 

algum momento da vida, destas, 66,7% relataram ter sentido 

dor de dente nos últimos seis meses, sendo esta dor 

considerada intolerável por 31,6% delas (tabela 4). 

 
Tabela 4 – Distribuição absoluta e percentual das variáveis: Saúde dos dentes e da 

boca, Satisfação com a aparência dos dentes, Dor de dente na vida, Dor de dente 

nos últimos seis meses, Severidade da dor. Campina Grande, PB, Brasil – 2015. 
 

Variável 

 

n 

 

% 

Saúde dos dentes e da boca (autopercepção da SB)   

Muito boa 

Boa 

Mais ou menos 

Ruim 

1 

8 

25 

30 

1,5 

12,5 

39,1 

46,9 

TOTAL 64 100% 

Satisfação com a aparência dos dentes e da boca    

Muito satisfeito 

Satisfeito 

Aceitável 

Insatisfeito 

1 

10 

11 

42 

1,6 

15,6 

17,2 

65,6 

TOTAL 64 100% 
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Dor de dente na vida (morbidade referida)   

Sim 

Não, Não sei, não me lembro 

57 

7 

89,1 

10,9 

TOTAL 64 100% 

Dor de dente nos últimos seis meses   

Sim 

Não, Não sei, não me lembro 

38 

19 

66,7 

33,3 

BASE 57 100% 

Severidade da dor   

Leve 

Desconfortável  

Estressante  

Horrível 

Intolerável  

1 

7 

10 

8 

12 

2,6 

18,4 

26,3 

21,1 

31,6 

BASE 38 100% 

 

Em relação ao acesso aos serviços odontológicos, 

50,0% das entrevistadas referiram ter ido ao dentista pela 

última vez há menos de um ano, e três (4,7%) revelaram 

nunca terem ido ao dentista. Dentre as que já haviam ido ao 

dentista, 42,6% foram atendidas pela última vez no presídio. 

Quanto ao motivo da última visita, 45,9% buscaram o serviço 

para tratamento dentário e 24,2% porque apresentavam dor 

(tabela 5). 

 

Tabela 5 – Distribuição absoluta e percentual das variáveis: Última visita 

ao dentista/Acesso a serviços odontológicos, Serviço odontológico que 

utilizou na última vez, Motivo da última consulta. Campina Grande, PB, 

Brasil – 2015. 
  

Variável N % 

   

Última visita ao dentista/Acesso a serviços odontológicos   

Menos de 1 ano 32 50,0 

1 a 2 anos 20 31,3 

3 ou mais anos 9 14,1 

Nunca foi ao dentista 3 4,7 

TOTAL  64 100,0 

Serviço odontológico que utilizou na última vez    

Presídio 26 42,6 

Serviço Público (PSF-USF, Centro de Saúde, UBS) 15 24,6 
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Serviço Particular 18 29,5 

Plano de Saúde ou Convênios 1 1,6 

Outros 1 1,6 

BASE 61 100,0 

Motivo da última consulta    

Revisão, prevenção ou check-up 5 8,2 

Dor 15 24,6 

Extração 12 19,7 

Tratamento 28 45,9 

Outros 1 1,6 

BASE 61 100,0 

   

 

Em seu estudo, Tetzner et al. (2012) salienta a 

importância do tratamento odontológico nas unidades 

prisionais, destacando que é de suma importância estimular o 

autocuidado com a saúde bucal por parte da população 

encarcerada. Tendo em vista a falta de informação, muitas 

vezes, torna-se indispensável a implementação de políticas de 

promoção de saúde e prevenção de infecções bucais que 

podem ser evitadas apenas com a realização da higiene bucal 

adequada. 

 

4 CONCLUSÕES  

 

 Após a realização da presente pesquisa, concluiu-se 

que a população estudada apresentou características 

semelhantes às de outros estudos, tendo sido composta por 

mulheres predominantemente jovens, com baixo nível de 

escolaridade, sem companheiro, que se encontravam 

empregadas no momento da prisão e a maioria já havia sido 

sentenciada. A grande maioria relatou fazer uso do tabaco e 

metade da amostra afirmou já ter utilizado drogas ilícitas. A 

média do índice CPO-D foi bastante elevada (18,11), tendo 

sido o componente cariado aquele que influenciou neste valor 

de maneira mais prevalente, com média de 11,25. A maioria 
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das entrevistadas mostrou-se insatisfeita com a aparência de 

seus dentes e boca, classificando-a como ruim. Além disso, 

várias mulheres encontravam-se insatisfeitas com a aparência 

dos seus dentes e boca. A dor dentária foi prevalente, 

especialmente nos últimos seis meses. A maior parte das 

reeducandas havia procurado o serviço odontológico há 

menos de um ano para realização de tratamento dentário, 

sendo que, para algumas das mulheres, a última visita 

odontológica foi realizada dentro da unidade prisional. 
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RESUMO: O objetivo deste estudo foi avaliar o efeito da 
utilização de um primer à cerâmica de zircônia - Y-TZP sobre 
a resistência de união ao cisalhamento usando dois métodos 
de cimentação adesiva: 1) Com Metal/Zirconia Primer (Ivoclar 
Vivadent) e 2) Sem Metal/Zirconia Primer associado ao 
cimento Panavia F (Kuraray Noritake). Foram preparados 
sessenta blocos de cerâmica (Lava, 3M ESPE) distribuídos 
aleatoriamente em três grupos (n = 20) de acordo com os 
tratamentos de superfície: 1) Controle (jateamento com óxido 
de alumínio (12 µm), 2) Controle + jateamento com Óxido de 
Alumínio (50 µm), 3) Controle + Rocatec Plus. As amostras 
foram confeccionadas sobre a superfície de blocos de 
cerâmica em forma de cilindro com dimensões diâmetro/altura 
de 3 mm e subdivididas em seis subgrupos (n=10) para 
cimentação. Antes do ensaio de cisalhamento as amostras 
foram armazenadas em água destilada a 37°C durante 24 h. 
Os dados foram analisados pela ANOVA, Teste de Tukey e o 
Teste t de Student. Os resultados mostraram que o uso do 
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primer aumentou a resistência adesiva de todos os grupos 
sendo o Rocatec Plus o que apresentou o maior valor de 
resistência de união. 
Palavras-chave: Tratamento de superfície, Cisalhamento, 
Agente de união.  
 

       1 INTRODUÇÃO 

 

O contínuo desenvolvimento das cerâmicas dentárias 

ao longo dos últimos anos tem lançado no mercado 

odontológico uma quantidade cada vez maior de opções para 

a confecção de próteses altamente estéticas e funcionais. O 

sistema conhecido como metal-free (sem metal) obtido através 

de cerâmicas reforçadas veio com o propósito de solucionar 

os problemas de aparência estética comuns às próteses do 

sistema metalocerâmico. Na opinião de Ikemura e Endo 

(2010), os materiais restauradores semelhantes aos dentes 

naturais eliminam o halo escuro junto à gengiva causado pela 

exposição do metal devido à recessão gengival ou, em alguns 

casos, devido à transparência da gengiva marginal.  

No início de 1990, a zircônia tetragonal policristalina 

parcialmente estabilizada com ítrio (Y-TZP) foi introduzida na 

odontologia como material para núcleo de restaurações totais 

de cerâmica por meio da técnica CAD/CAM (Computer Aided 

Design/Computed Aided Manufactured). Ao longo dos anos 

estudos (Silveira et al. 2005, Gomes et al. 2007) afirmam que 

a cerâmica Y-TZP tem propriedades mecânicas superiores 

comparadas com outros sistemas cerâmicos devido ao 

mecanismo de transformação estrutural que acontece em 

situação de tensões. Este fenômeno é uma característica 

importante que transforma esta cerâmica em um material 

altamente resistente aos estresses da mastigação, podendo 
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ser indicada para a fabricação de Próteses Parciais Fixas 

(PPFs) extensas com mais de quatro unidades (Bu-Kyung et 

al., 2009). 

As propriedades mecânicas como a alta resistência 

flexural (acima de 1000 MPa), a estabilidade química e as 

excelentes características ópticas colocam a cerâmica Y-TZP 

como um material de escolha para infraestrutura de coroas e 

PPFs, pilares para implantes e pinos para condutos (Akil et al., 

2010). Por outro lado, as características que são favoráveis do 

ponto de vista mecânico são críticas para os procedimentos 

clínicos de cimentação adesiva. Isto acontece devido ao alto 

conteúdo cristalino que torna esses materiais ácido-resistentes 

e consequentemente, inertes aos procedimentos normais de 

condicionamento de superfícies normalmente usados nas 

cerâmicas feldspáticas, como o ácido hidrofluorídrico, o que 

dificulta a utilização clínica dessas cerâmicas. Essa 

desvantagem tem desafiado pesquisadores no sentido de 

buscar soluções através de técnicas que venham resolver os 

problemas relacionados à utilização clínica das cerâmicas de 

zircônia (Nakamura et al., 2011). 

Vários estudos (Spohr et al. 2008, Chen et al. 2010, 

Jeong-yeon et al. (2010) foram realizados na tentativa de  

desenvolver técnicas de tratamento de superfície para a 

obtenção de uma adequada união entre cerâmica/dente. Os 

cimentos convencionais como os de fosfato de zinco ou de 

ionômero de vidro podem ser usados, porém, é preferível usar 

cimentação adesiva, principalmente quando há deficiência de 

retenção mecânica ou de estabilidade do preparo. Uma 

adequada adesão confere ao conjunto dente/restauração um 

sistema de forças oclusais homogeneamente distribuídas, 

evitando concentrações de tensões que podem levar a um 
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prematuro descolamento ou microinfiltração das restaurações 

(De Paula et al., 2012).  

No caso da cerâmica Y-TZP, a adesão requer 

tratamentos de superfícies que sejam capazes de criar 

retenções mecânicas por meio de jateamento de óxido de 

alumínio com diferentes tamanhos de partículas e de ligações 

químicas através de silanos e/ou primers. Segundo Savikis et 

al. (2012), métodos como o jateamento com óxido de alumínio 

com sílica, conhecido como triboquímico (Rocatec e Cojet) 

associados ou não a lasers de alta intensidade são também 

usados com o objetivo de criar rugosidades de superfície e 

imbricamento mecânico, potencializando os efeitos dos 

procedimentos adesivos de cimentação. 

Apesar dos avanços conseguidos através de novas 

técnicas direcionadas à cimentação adesiva ainda falta 

estabelecer um protocolo reconhecidamente eficaz que venha 

garantir uma união adesiva satisfatória entre cimento/cerâmica 

com alto teor cristalino. 

Portanto, este estudo teve como objetivo avaliar a 

resistência de união entre um cimento resinoso contendo 

monômero ácido fosfato (MDP), utilizando dois métodos de 

cimentação, com e sem um primer para cerâmica zircônia, e 

uma policristalina tetragonal estabilizada com ítrio (Y-TZP) 

após diferentes tratamentos de superfície.  A hipótese nula 

testada é que não houve diferenças significativas entre os 

métodos de cimentação.  

 

          2 MATERIAIS E MÉTODO 

 
Quadro 2.1 - Marca comercial, tipo de material e fabricante utilizados 

no tratamento de superfície da cerâmica de zircônia -YTZP. 



Efeito do Uso de Primer para Metal e Zircônia sobre a Resistência Adesiva à Cerâmica de 

Zircônia 

173 
 

Marca Comercial Tipo do Material Fabricante 

Cerâmica do 

sistema LAVA 

Cerâmica Y-TZP 3M ESPE/ Irvine, CA, EUA 

Óxido de 

Alumínio #320 

 

Óxido de Alumínio 

(~ 12 µm) 

Elfusa Geral de Eletrofusão 

Ltda. São João da Boa Vista -

SP 

Óxido de 

Alumínio 

#80 

Óxido de Alumínio  

(~ 50 µm) 

Elfusa Geral de Eletrofusão 

Ltda. São João da Boa Vista - 

SP. 

Sistema Rocatec 

Plus  

Óxido de Silício 

(110 µm) 

3M ESPE/ Irvine, CA, EUA 

 

Para realização desse estudo foram utilizados três 

blocos de cerâmica (Lava, 3M ESPE/ Irvine, CA, EUA), com 

dimensões iniciais de 15,5 x 19 x 55 mm. Cada bloco cerâmico 

foi fixado em uma máquina de corte de precisão adaptada 

para este fim. Com um disco diamantado de dupla face e sob 

refrigeração foi realizado um corte no longo eixo de cada bloco 

para obtenção de duas fatias com dimensões de 7 x 19 x 55 

mm. Cada fatia foi subdividida em três segmentos com 

dimensões de 7 x 19 x 55 mm cada, e cada segmento 

seccionado em dez partes, resultando em blocos com 

dimensões de 7 x 6 x 5 mm (Figura 2.1). 
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Figura 2.1 – Sequência de corte para confecção das amostras de 

cerâmica: A) bloco de cerâmica Y-TZP com dimensões iniciais de 15,5 x 19 

x 55 mm; B) bloco inicial seccionado em duas fatias com dimensões de 7 x 

19 x 55 mm; C) fatia seccionada em três segmentos, com dimensões de 7 

x 19 x 55 mm cada; D) segmento subdividido em dez amostras com 

medidas de 7 x 6 x 5 mm; E) amostra final após sequência de corte. 

 

Foram obtidos cento e oitenta blocos de cerâmica dos 

quais, sessenta foram utilizados para o tratamento de 

superfície deste experimento. As amostras foram distribuídas 

aleatoriamente e divididas em três grupos experimentais 

(n=20), subdivididos em seis subgrupos (n=10) de acordo com 

os principais fatores de estudo: 1) tratamentos de superfície e 

2) métodos de cimentação, como mostra o quadro abaixo (Fig. 

4.3). 

     2.1 Jateamento das Amostras 

O jateamento foi realizado com a utilização de um 

microjateador (Microjato Renfert Basic Master, 

Hilzingen/Germany), com o jato direcionado de forma 

perpendicular à superfície da cerâmica, sob 2,8 bars de 

pressão, a uma distância aproximada de 10 mm durante 20 

segundos. Este parâmetro foi usado para todas as superfícies 

jateadas, inclusive o grupo Controle (Al2O3 12µm). A área 

exposta para o jateamento (Ø3 mm) foi delimitada através de 

uma moldura de papel adesivo de contato. O tratamento de 

superfície dos grupos Al2O3 (50µm) e Rocatec Plus foram 

precedidos por jateamento de Al2O3 (Controle) como um 

procedimento de limpeza e de descontaminação das 

superfícies a serem tratadas. 

                  2.2 Confecção dos Corpos de Prova  

Antes da confecção dos corpos de prova os blocos 

de cerâmica foram submetidos à limpeza ultrassônica em 
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água destilada e depois em álcool isopropílico (70%) durante 

180 segundos. Sobre a área delimitada da cerâmica foram 

confeccionados cilindros de cimento resinoso e resina 

composta com a seguinte configuração: Altura/diâmetro (3 

mm), com 7,065 mm2 de área de superfície. Esta conformação 

foi obtida por meio de uma matriz confeccionada usando 

recortes de canudos para refrigerantes (REGINA IND. E COM. 

S.A. Presidente Prudente – SP Brasil) devido à facilidade de 

remoção após a formação dos cilindros de cimento e resina. 

Desenho esquemático (figura 2.2).  

 

 

 

 

 

 
Figura 2.2– Desenho esquemático da configuração dos corpos de prova: 

(A) Resina acrílica; (B) Cerâmica Y-TZP e (C) cimento resinoso e resina 

composta. 

Os corpos de prova foram armazenados em água 

destilada (estufa, 37o durante 24 h) antes do ensaio de 

resistência ao cisalhamento. 

      2.3 Ensaio de Resistência ao Cisalhamento 

Os corpos de prova foram montados em um 

dispositivo para teste de cisalhamento descrito na ISO/TR 

11405, de uma máquina universal controlada por computador 

(Autograph AG-10kN, Shimadzu, Kyoto, Japan) e submetidos 

ao ensaio de resistência de união ao cisalhamento a uma 

velocidade constante de 0,5 mm/min até a fratura. O máximo 

de carga de fratura foi registrada por um software 

correspondente em Newtons (N) e o cálculo da resistência ao 

C 
B 

A 
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cisalhamento (RC) em MPa foi calculado dividindo o valor da 

carga de fratura (N) pela área de união (mm2). Fórmula usada: 

RC= F/A  ∴ A =  (3,14) x r2. 

          

      2.4 Análise Estatística 

 

Os valores médios de resistência de união ao 

cisalhamento foi calculada em MPa e  submetidos a analise 

estatística através do programa IBM SPSS Statistics 20.0 

System for Windows (SPSS, Chicago, IL, USA).  A Análise de 

Variância Multifatorial (ANOVA) e o teste de Tukey foram 

usados para avaliar se houve diferença ou não entre os grupos 

com relação aos tratamentos de superfície (p<0,05). Os dados 

foram também submetidos ao Teste t de Student para a 

comparação do método de cimentação (p<0,05).  

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

A Tabela 3.1 mostra a média dos valores de 

resistência de união ao cisalhamento em MPa e o desvio 

padrão dos grupos que foram cimentados sem primer e com 

primer. Quando comparados, o grupo Rocatec Plus 

apresentou a maior média e foi semelhante ao grupo de Óxido 

de Alumínio. (Teste de Tukey, p<0,05). Os valores médios da 

resistência de união ao cisalhamento dos tratamentos de 

superfície e dos métodos de cimentação estão demonstrados 

na figura 3.1. 

 

Tabela 3.1 - Comparação dos valores médios dos resultados de resistência 

de união ao cisalhamento entre os fatores: Tratamentos de Superfície e 

Métodos de Cimentação. (Teste t de Student, p<0,05). 
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Tratamento de 

superfície 

Métodos de cimentação 

Resistência de união ao cisalhamento (MPa) 

Média (± desvio padrão) 

Sem primer  Com  Primer 

 

Grupos 

Controle 7,80 (±1,61) A 9,30 (±2,30) A 

Al2 O3 A 9,15 (±2,51) A 10,64 (±1,69) A 

Rocatec  12,91 (±4,29) A 13,94 (±6,14) A 

*Letras diferentes as colunas indicam diferenças estatisticamente 

significantes (p<0,05).  

 

 
Figura 3.1 Comparação dos métodos de cimentação em cada 

um dos tratamentos  de superfície. 

 

As excelentes características mecânicas, estéticas e 

de biocompatibilidade das cerâmicas de zircônia policristalina 

tetragonal estabilizada com ítrio Y-TZP justificam sua 

utilização como material de escolha para a confecção de 

restaurações desde as mais simples, como as restaurações 

unitárias, até as mais complexas como as próteses parciais 

fixa (PPFs) totalmente de cerâmica (metal-free). Se por um 

lado o alto teor cristalino favorece as propriedades mecânicas, 

por outro, cria dificuldades para a preparação de superfícies 

apropriadas para receberem uma cimentação adesiva 
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satisfatória. O sucesso clínico depende de uma forte e durável 

união adesiva entre as superfícies restauração/dente (Ikemura 

et al., 2012). Portanto, na tentativa de resolver os problemas 

que persistem com relação ao uso clínico dessas 

restaurações, estão sendo realizadas pesquisas focadas nas 

questões que envolvem as alterações superficiais dessas 

cerâmicas e métodos adesivos de cimentação.  

Dentro desse contexto e da literatura vigente, o 

presente estudo avaliou a influência de vários métodos de 

tratamento de superfície normalmente usados para promover 

modificações micromecânicas e químicas na superfície de 

uma cerâmica de zircônia policristalina estabilizada com ítrio 

Y-TZP, associados ou não a um primer específico para metal 

e zircônia, e um cimento contendo monômero ácido fosfato 

(MDP). A avaliação foi realizada através de teste de 

cisalhamento. Esse teste bastante utilizado para medir a 

resistência de união foi questionado por alguns autores (Della 

Bona e Van Noort, 1995; Della Bona, 2005; Paranhos et al., 

2011) que afirmaram haver distribuição irregular das tensões 

na interface que pode gerar falhas coesivas na base dos 

materiais como dentina e zircônia e assim acarretar erros de 

interpretação, corrompendo assim o resultado real da 

resistência de união. No entanto, neste estudo não foi 

observada a ocorrência de fraturas coesivas na cerâmica, e 

somente a existência de fraturas adesivas ou mistas, 

distribuídas de forma característica nos diferentes grupos 

estudados. Os resultados obtidos mostraram que os grupos 

tratados com Rocatec, em ambos os métodos de cimentação 

com primer ou sem primer, alcançaram a maior média dos 

valores de resistência adesiva entre todos os grupos. Mas 

quando comparado ao método de cimentação sem primer 
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(12,91 MPa) foi estatisticamente de  Óxido de Alumínio (9,15 

MPa) (p>0,05), diferenciando-se do grupo Controle (7,80 

MPa). (Tabela  3.1).  

Vale salientar que todos os valores alcançados neste 

estudo estão dentro dos limites aceitáveis pela International 

Organization for Standardization (ISO 10477:2004 (E) que 

estabelece 4-5 MPa como limite padrão mínimo para os 

ensaios de resistência de união ao cisalhamento. No entanto, 

Behr et al. (2011) advertiram que a força máxima de mordida 

dos dentes anteriores varia entre 150-200 N e se áreas de 

superfície de união iguais a estes dentes são estimadas em 20 

mm2, a resistência adesiva mínima deve ser em torno de 10 

MPa. Portanto, uma cimentação satisfatória em próteses 

parciais fixas não deveria  ter o valor da resistência adesiva 

inferior a este valor.  

 

4 CONCLUSÕES 

 

Com base nos resultados e dentro das limitações deste estudo 

in vitro, pode-se concluir que a utilização do primer aumentou 

a resistência adesiva de todos os grupos tratados inclusive o 

Controle mas o Rocatec Plus destacou-se por ter alcançado o 

maior valor de resistência de união adesiva (13,94MPa). 
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RESUMO: Proservar é avaliar os resultados obtidos com a 
terapia adotada, esclarecendo assim a cura ou necessidade 
de outro tratamento. Este estudo objetivou analisar clinica e 
radiograficamente os tratamentos endodônticos realizados por 
alunos do curso de Odontologia da UEPB, verificando o índice 
de sucesso da terapia. Os pacientes foram selecionados 
através da análise de 731 fichas de atendimento existentes no 
arquivo da Disciplina de Endodontia e Clínica Integrada, cujo 
atendimento foi realizado entre os períodos de 2007.1 a 
2013.2, que encontravam-se adequadamente preenchidas e 
cujas imagens radiográficas do final do tratamento 
apresentaram-se com qualidade satisfatória. A amostra foi 
composta por 70 pacientes. A análise estatística se deu por 
meio da versão 9.3 do SAS e as variáveis foram comparadas 
pelo teste “Qui-quadrado”, considerando o nível de 5% de 
probabilidade, com intervalo de confiança de 95%. De acordo 
com os resultados, a maioria dos pacientes apresentou 
tratamento endodôntico e restauração coronária adequados, 
retentor intracanal ausente e ausência de sinais e sintomas. 

mailto:ingridthays.melo@gmail.com
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Houve prevalência de sucesso dos tratamentos endodônticos 
realizados na UEPB, verificado pelos índices PAI e Strindberg, 
com percentuais de 82,81% e 74,29%, respectivamente. 
Palavras-chave: Endodontia. Periodontite Apical. Tratamento 
Odontológico. 
 

1. INTRODUÇÃO 

 

O objetivo do tratamento endodôntico convencional é a 

conservação ou restauração da integridade dos tecidos 

periapicais e a perpetuação da funcionalidade do dente tratado 

(NUNES, 2014). Para haver sucesso no tratamento 

endodôntico, é necessário que ocorra total recuperação da 

zona periapical e ausência de células inflamatórias, sendo 

observado assim o sucesso clínico, histológico e radiográfico 

da terapia (LOUREIRO, 2013). Desse modo, em todas as 

situações clínicas, o sucesso do tratamento deve sempre ser o 

principal objetivo, revertendo o quadro de doença presente e 

evitando a possível perda dentária (ESTRELA et al.,2014). 

De acordo com Mário Leonardo (2005) a Endodontia é, 

além de ciência, uma arte que envolve etiologia, prevenção, 

diagnóstico e tratamento das alterações patológicas da polpa 

dentária e de suas repercussões na região periapical e 

consequentemente no organismo. A terapia endodôntica é 

constituída de várias fases intrinsecamente ligadas que são de 

grande importância ao sucesso do tratamento. Essas fases 

são o diagnóstico, planejamento do tratamento, tratamento 

endodôntico propriamente dito e a proservação. Proservar é 

avaliar os resultados obtidos com a terapia adotada, 

esclarecendo assim a cura ou necessidade de outro 

tratamento (BARBIERI, PEREIRA, TRAIANO, 2010). 

O sucesso da terapia endodôntica é alcançado com o 

reparo ósseo das lesões, junto a ausência de sinais e 
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sintomas, e confirma-se com a reabilitação estética e funcional 

do dente e sua manutenção na cavidade oral (PONTES et al., 

2013). Somado a isso, o selamento coronário hermético é um 

indicativo confiável de proservação (KUNERT, 2015). 

Outrossim, o insucesso endodôntico é clinicamente 

evidenciado quando há sintomas subjetivos persistentes, 

desconforto à mastigação e/ou palpação e percussão, 

presença de fístula ou edema, mobilidade acentuada, bem 

como perda óssea periodontal progressiva. 

Radiograficamente, identifica-se o insucesso por aumento da 

espessura do ligamento periodontal, ausência do reparo ou 

aumento da rarefação óssea, surgimento de lesões onde 

dantes não havia, espaços canaliculares não obturados, além 

de reabsorções ativas associadas a outros sinais radiográficos 

(PONTES et al., 2013). 

Diante da necessidade de ressaltar a importância da 

proservação endodôntica no cotidiano da Endodontia, a 

proposta deste estudo foi avaliar o desfecho dos tratamentos 

endodônticos realizados por alunos de graduação em 

Odontologia na Universidade Estadual da Paraíba, por meio 

da avaliação clínica-radiográfica do dente tratado 

endodonticamente (DTE), expressando assim o índice de 

sucesso e insucesso da terapia adotada e elucidando as 

possíveis dificuldades do serviço prestado. 

 

2. MATERIAIS E MÉTODO 

 

Este estudo foi submetido ao Comitê de Ética em 

Pesquisa com seres humanos da UEPB e aprovado sob 

número 35038114.9.0000.5187, de acordo com a Resolução 

nº 466/2012. Os participantes assinaram um termo de 

consentimento livre e esclarecido.  
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Tratou-se de um estudo longitudinal de coorte 

retrospectivo, do qual participaram pacientes atendidos na 

Clínica da Disciplina de Endodontia e Clínica Integrada do 

Curso de Odontologia da Universidade Estadual da Paraíba, 

Campus I, cujo tratamento endodôntico foi concluído entre os 

períodos letivos 2007.1 até 2013.2, ou seja, com período de 

tempo de acompanhamento não inferior a 18 meses, para 

dentes vitais e não vitais.   

Os pacientes foram selecionados através da análise 

de 731 prontuários de atendimento, examinados 

minuciosamente de forma que se encaixassem na situação de 

incluídos ou excluídos. Os prontuários excluídos foram 

categorizados em oito critérios e a amostra correspondeu a 

9,58% da população. O critério de exclusão de maior destaque 

diz respeito aos pacientes incomunicáveis, com telefones e 

endereços errados ou inexistentes, com 28,04% dos 

prontuários. O número de fichas incompletas em seu 

preenchimento deteve alto número de exclusão, com 17,92%. 

Além disso, observou-se que 14,36% dos prontuários 

apresentavam-se com radiografias manchadas, muito claras 

ou muito escuras. 13,68% dos pacientes não concluíram o 

tratamento, não podendo ser analisados. O critério de 

exclusão relativo às fichas que não apresentavam radiografias 

necessárias à avaliação agrupou 7,80% dos pacientes. 

Observou-se que 5,06% dos pacientes foram encaminhados à 

outra disciplina, sem necessitar de endodontia. Houve recusa 

de 2,19% dos pacientes em voltar para realização da 

proservação do dente. Por fim, 1,37 dos pacientes relataram 

ter feito a exodontia devido à fratura, presença de dor ou 

fístula. 

Foram coletados dados gerais do paciente e do 

tratamento realizado, tais como: gênero, idade, hipótese 
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diagnóstica, número dos dentes, número de sessões do 

tratamento, período de medicação intracanal, período de 

execução do tratamento e se a coroa dental se apresenta 

escurecida ou não. Os pacientes foram então examinados 

clinicamente e realizados testes de sensibilidade pulpar, 

inspeção, palpação e percussão. O sucesso clínico foi 

indicado pela ausência de sinais e sintomas, como dor 

espontânea, dor provocada pela palpação, percussão e/ou 

mastigação, edema, mobilidade e fístula.  

Foram realizadas radiografias periapicais de cada 

paciente pela técnica do paralelismo. A análise das imagens 

radiográficas foi efetuada utilizando-se negatoscópio com 

máscara e lupa de 4 aumentos, por três examinadores com 

mais de 5 anos de experiência na área que foram calibrados 

através de um treinamento prévio. Cada examinador foi 

orientado a realizar este mesmo procedimento descrito 

anteriormente após um prazo de 15 dias, afim de que fosse 

usado o Teste do Coeficiente de Kappa intraexaminador para 

avaliar a reprodutibilidade na calibração e confiabilidade dos 

dados. A concordância intraexaminador revelou-se boa. Os 

critérios de análise radiográfica considerando a qualidade 

radiográfica da obturação de canal e restauração coronária, 

bem como a presença de retentor intracanal foram analisados 

através de uma modificação dos critérios de Tronstad et al. 

(2000) sendo os seguintes:  

Tratamento endodôntico: Adequado; Inadequado. 

Restauração Coronária: Adequada; Inadequada; Ausente. 

Retentor Intracanal: Ausência: nenhum retentor intracanal; 

Presença: um retentor intracanal estava presente, 

independentemente do tipo. 

Para análise radiográfica perirradicular foram 

atribuídos escores de acordo com o aspecto da região 
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periapical dos dentes radiografados com base tanto em 

Orstavik et al. (1986), bem como em Strindberg (1956). 

O índice de pontuação periapical PAI de Orstavik et al. 

(1986) está descrito abaixo: PAI 1. Aspecto normal; PAI 2. 

Pequenas mudanças na estrutura óssea; PAI 3. Mudanças na 

estrutura óssea com perda de tecido mineralizado; PAI 4. 

Reabsorção óssea periapical bem definida; PAI 5. Periodontite 

severa com elementos indicativos de expansão da lesão. Os 

índices PAI 1 e PAI 2 foram considerados sucesso neste 

estudo, e os índices PAI 3, PAI 4 e PAI 5 serão considerados 

insucessos.                     

O índice de pontuação periapical de Strindberg (1956) 

classifica-se da seguinte forma: 1. Curado ou Sucesso; 2. 

Cura Incerta (Radioluscências perirradiculares com diminuição 

de tamanho); 3. Não cura ou Insucesso (Radioluscências 

perirradiculares mantiveram-se inalteradas ou aumentadas de 

tamanho). 

Para a análise dos dados utilizou-se o procedimento 

MEANS e FREQ constantes no SAS (Statistical Analysis 

System) versão 9.3, para as análises de médias e frequência.  

Para a verificação da associação entre duas variáveis 

categóricas ou categorizadas fez-se uso do procedimento 

FREQ do SAS e as variáveis foram comparadas pelo teste 

“Qui-quadrado” (Chi-Square), considerando o nível de 5% de 

probabilidade. Além deste, associações entre variáveis foram 

analisadas pelo teste Likelihood Radio Chi-Square e pelo teste 

Mantel-Haenszel Chi-Square, a fim de confirmar o nível de 

significância. 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 
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De acordo com os resultados encontrados, pode-se 

inferir a baixa quantidade de prontuários que apresentam 

condições admissíveis à inclusão. O elevado número de 

excluídos (661), que fazem parte do universo de 731 fichas 

analisadas, é destoante em relação aos 70 incluídos. Em 

estudo semelhante de França (2013), há relatos da dificuldade 

de realização deste tipo de pesquisa, atribuída a vários fatores 

igualmente percebidos na realização deste estudo:  falta de 

conhecimento do paciente da necessidade do retorno ao 

serviço para controle e avaliação da qualidade do tratamento 

realizado; elevado número de arquivo morto de fichas de 

atendimento a pacientes que encontram-se incompletas em 

seu preenchimento; arquivamento de radiografias de péssima 

qualidade, dentre outras situações. 

Quanto à idade dos pesquisados, esta variou de 12 a 

74 anos, com uma média 37,48 anos. Dos 70 pacientes, 22 

(31,43%) apresentavam de 12 a 29 anos de idade, 25 

(35,71%) de 30 a 39 anos, 08 (11,43%) de 40 a 49 anos e 15 

(21,43%) possuíam 50 anos ou mais. Com relação ao sexo, o 

feminino predominou com 50 pacientes (71,43%), confirmando 

os dados encontrados em diversas pesquisas, como a de 

Almeida et. al. (2011); Pereira e Carvalho (2008); Ferreira, 

Paula e Guimarães (2007); Pontes et al. (2013). O teste do 

Qui-quadrado mostrou que houve diferença significativa ao 

nível de 5% na variável “sexo”. Por outro lado, a variável “faixa 

etária” demonstrou pouca diferença significativa, possuindo 

grupos relativamente equiparados.  

A hipótese diagnóstica de maior prevalência foi a 

“Periodontite Apical Crônica”, com 42,86% dos casos, seguido 

das seguintes: “Necrose pulpar” (28,57%), “Pulpite irreversível 

sintomática” (11,43%), “Abscesso periapical crônico” (8,57%), 

“Pulpite irreversível assintomática” (4,29%), “Polpa vital-
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indicação protética” (2,86%) e “Granuloma periapical” (1,43%). 

Os grupos dentais analisados com maior frequência foram o 

Incisivo Central Superior e Incisivo Lateral Superior. Esta 

última informação vai de encontro ao estudo de Hollanda et. 

al. (2008), que encontraram predominância de molares e 

premolares superiores. 

Quanto à adoção do tempo de proservação pós-

tratamento endodôntico, há bastante divergência entre os 

autores, com intervalos de 1 até 4 a 5 anos para determinação 

do sucesso (ALMEIDA et al., 2011).  Conforme preconizado 

por este estudo, o tempo mínimo pós-tratamento endodôntico 

foi de um ano e seis meses. O tempo mínimo de proservação 

agrupou 15,71% da amostra. A maioria (22,86%) fez parte de 

um grupo que compreende 02 anos entre a conclusão e a 

proservação, seguidos de 21,43% com 06 anos pós-

tratamento. Com relação ao número de sessões requeridas 

para o tratamento, houve conclusão da maior parte (51,43%) 

em 03 sessões. O tempo de medicação que obteve maior 

prevalência foi o grupo 4 (44,29%), cujo tratamento deu-se 

utilizando mais de 28 dias de medicação intracanal. 

 A ausência de coroa escurecida foi constatada em 46 

pacientes (65,71%). Em contrapartida, 34,29% dos pacientes 

apresentavam alteração na coloração da coroa. No controle 

clínico a situação de destaque foi a de ausência de sintomas, 

relatada por 85,71% os pesquisados. Em seguida, a dor por 

percussão reporta a condição de 4,29% dos pacientes e a dor 

por palpação atinge a 2,86%. Concomitantemente, aparece 

em iguais proporções, cada um representando apenas 1,43% 

dos casos: “dor por palpação associada à sensibilidade 

térmica”, “mobilidade e fístula”, “dor por percussão, mobilidade 

e presença de sensibilidade térmica”, “dor por percussão, 

mastigação e palpação associado à fístula”, e por fim, “apenas 
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mobilidade”. Esses achados corroboram com a pesquisa de 

França (2013), em que a maioria dos pacientes classificou-se 

na ausência de sinais e sintomas e no não escurecimento da 

coroa dos DTE’s. 

Quando avaliados segundo os critérios modificados de 

Tronstad, os pacientes apresentaram maior índice de 

tratamento adequado (77,14%), de tal modo que 22,86% dos 

tratamentos endodônticos foram avaliados como inadequados 

por possuírem um nível de obturação diferente do preconizado 

por ele. O retentor intracanal estava ausente em 77,14% dos 

pacientes e presente apenas em 22,86%. A restauração 

coronária revelou-se adequada em 62,86%, inadequada em 

27,14% e ausente em 10% dos pesquisados. 

Conforme observado na Tabela 1, de acordo com a 

distribuição dos pesquisados segundo os critérios periapicais 

preconizados, o grupo do índice PAI que obteve maior 

destaque foi o em que houve observação de aspecto de 

normalidade, agrupando com 52 dos 70 pacientes. 

Concomitantemente, França (2013) relatou haver em sua 

pesquisa, prevalência do aspecto de normalidade (PAI 1). Os 

critérios 2, 3 e 4 apresentaram igualdade de prevalência 

(8,57%). Estes dizem respeito, respectivamente, aos dentes 

com “pequenas mudanças na estrutura óssea”; “mudanças na 

estrutura óssea com perda de tecido mineral” e “reabsorção 

óssea periapical bem definida”. Nesta pesquisa, não foi 

detectado nenhum caso de periodontite severa com elementos 

indicativos de expansão da lesão. A diferença entre estes 

grupos, de acordo com o teste qui-quadrado, teve significância 

de 0,001%.  

 A avaliação segundo o índice periapical de Strindberg 

revelou maior número de casos com cura ou sucesso (74,29 

%), seguido de 07 casos com cura incerta (10%) e 11 casos 
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que foram julgados como não curados ou insucesso (15,71%). 

Assim como no índice PAI, houve alta significância pelo teste 

do qui-quadrado. Muito embora o estudo de França (2013) 

também tenha demonstrado predominância de cura (62,5%), a 

prevalência de cura incerta e casos não-curados mostrou-se 

divergente deste estudo. A pesquisa de Ricucci et al. (2011) 

traz números dessemelhantes: os autores relatam 88,6% de 

cura, 10,9% de não curados e apenas 0,5% de cura incerta. 

Para verificar associação entre a qualidade do 

tratamento endodôntico e o índice periapical, efetuou-se um 

cruzamento estatístico, que foi altamente significativo (Tabela 

1). Isso significa que a qualidade do tratamento endodôntico 

interfere diretamente no índice de sucesso do mesmo, 

apoiando dados já encontrados em outros estudos como 

França (2013) e Nunes (2011). 

  
Tabela 1 – Avaliação da qualidade do tratamento endodôntico segundo o 

índice Strindberg 

Variável      

TRATAMENTO 

ENDODÔNTICO 

ÍNDICE STRINDBERG TOTAL 

  Curado Cura Incerta Não-curado  

Adequado N     45    7      2 54 

 % 64,29 10,00 2,86 77,14 

  83,33 12,96 3,70  

  86,54 100 18,18  

      

Inadequado N      7 0     9 16 

 % 10,00 0 12,86 22,86  

  43,75 0 56,25  

  13,46 0 81,82  

      

TOTAL N    52    7     11 70 

 % 74,29 10,00 15,71 100,00 
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Valor de P (5%) CS* 

LR** 

MH*

** 

   p(1) 0,0001  

p(1) 0,0001  

p(1) 0,0001  

(*):Através do teste Chi-Square de Pearson. (**): Através do teste Likelihood Ratio Chi-Square 

(***): Através do teste Mantel-Haenszel Chi-Square. (1): Diferença significativa ao nível de 5,0 

 

Quando se associou a qualidade da restauração 

coronária com o índice Strindberg, não observou-se diferença 

estatisticamente significativa através do testes Chi-Square e 

Likelihood Ratio Chi-Square. No entanto, pelo teste do Qui-

Quadrado de Mantel-Haenszel, verificou-se uma discreta 

diferença significativa, conforme expõe a Tabela 2. 

 
Tabela 2 – Avaliação da qualidade da restauração coronária segundo o 

índice Strindberg 

Variável  

RESTAURAÇÃO 

CORONÁRIA 

ÍNDICE STRINDBERG TOTAL 

  Curado Cura Incerta Não-curado  

Adequada N 36 5 3 44 

 % 51,43 7,14 4,29 62,86 

  81,82 11,36 6,82  

  69,23 71,43 27,27  

      

Inadequada N 11 2 6 19 

 % 15,71 2,86 8,57 27,14 

  57,89 10,53 31,58  

  21,15 28,57 54,55  

      

Inexistente N 5 0 2 7 

 % 7,14 0 2,86 10,00 

  71,43 0 28,57  

  9,62 0 18,18  

      

TOTAL N 52 7 11 70 

 % 74,29 10,00 15,71 100,00 
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Valor de P (5%) CS* 

LR** 

MH*

** 

   p 0,0987  

p 0,0806  

p(1) 0,0482  

(*):Através do teste Chi-Square de Pearson. (**): Através do teste Likelihood Ratio Chi-Square 

(***): Através do teste Mantel-Haenszel Chi-Square (1): Diferença significativa ao nível de 5,0% 

 

 A averiguação da influência da restauração coronária 

no índice PAI, revelou que não houve diferença significativa 

entre as duas variáveis por nenhum dos testes estatísticos 

utilizados neste estudo, corroborando com os estudos de 

Almeida et al. (2011) e Nunes (2011), que não verificaram 

influência da qualidade da restauração no insucesso 

endodôntico. Siqueira et al. (2008) constataram que a 

qualidade da restauração coronária apresente relevância 

significativa apenas em casos cujo tratamento endodôntico 

não esteja adequado.  

O último dos critérios observados por Tronstad no 

sucesso do tratamento endodôntico é a presença ou ausência 

de retentor intracanal. No cruzamento deste critério com o 

Índice Strindberg e com o Índice PAI, não houve diferença 

significativa. Este dado confirma-se nas pesquisas de Estrela 

et al. (2008), que avaliaram um total de 1.372 radiografias 

periapicais, considerando-se a qualidade da obturação, o 

estado da restauração coronária e a presença de pinos 

intrarradiculares, associados com a periodontite apical (PA). A 

presença de pinos intrarradiculares não influenciou a 

prevalência de PA. 

 

4. CONCLUSÕES  

 

Considerando os aspectos metodológicos desta 

pesquisa e os resultados encontrados, conclui-se que a 

maioria dos pacientes apresentaram tratamento endodôntico 
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adequado, restauração coronária satisfatória e ausência de 

retentor intracanal. A ausência de sinais e sintomas foi 

constatada na maioria dos casos. O índice de sucesso foi de 

82,86% pelo PAI de Orstavick e 74,29% pelo índice de 

Strindberg. Observou-se que à qualidade do tratamento 

endodôntico interfere diretamente no sucesso do mesmo. No 

entanto, a qualidade da restauração e a presença ou ausência 

de retentor intracanal não interferem estatisticamente no 

sucesso do tratamento. 
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RESUMO: As resinas possuem partículas inorgânicas que 
influenciam sua topografia e rugosidade superficial e agem 
diretamente sobre a retenção de biofilme bucal. Assim, o 
objetivo deste estudo foi testar a hipótese de que não existe 
diferença das propriedades físicas entre resinas “flow” 
utilizadas como material bioprotetor de acessórios 
ortodônticos. Foram utilizados 30 corpos de prova (5 mm x 2 
mm) de resinas flow divididos em 4 grupos (n=10): Grupo C 
(controle, Polietileno), Grupo W (Wave), Grupo TC (Top 
Comfort) e Grupo F (Filtek Z350 XT). A análise de topografia 
por microscopia eletrônica de varredura (MEV) e a 
mensuração da rugosidade superficial através de microscopia 
de força atômica (MFA) foram realizadas. O teste de Kruskal-
Wallis e Dunn foram usados para análise estatística (p<.05). 
Em MEV, o grupo W apresentou uma superfície irregular com 
partículas inorgânicas de até 5 µm, de forma semelhante e 
com numero maior de partículas o grupo TC demonstrou 
partículas próximas de 3 µm. Já o grupo F apresentou uma 
superfície regular com poucas partículas inorgânicas de 1 µm. 
A MFA demonstrou que a rugosidade superficial foi 
significativamente maior no grupo W, que apresentou 
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diferença estatisticamente significante com o grupo F (p= 
.007), sem diferença significativa entre o grupo TC com os 
outros grupos (p>.05). A hipótese foi rejeitada, a resina Wave 
apresentou partículas inorgânicas e rugosidade superficial 
maiores comparado as resinas Top Comfort e Filtek 
Palavras-chave: Resinas; Rugosidade superficial; Topografia. 
 
1 INTRODUÇÃO 

 

A resina composta surgiu em meados de 1960, como 

uma alternativa ao cimento de silicato e resina acrílica, desde 

então, vários avanços tecnológicos foram alcançados em 

relação às mesmas (TYAS et al., 1989). As resinas compostas 

apresentam diferentes composições como: quantidade de 

carga, tipo de carga, monômero de diferente peso molecular, 

que leva a diferentes comportamentos mecânicos e físicos. 

Existe no mercado uma diversidade de materiais resinosos de 

uso ortodôntico, todavia, a escolha do material deve ser 

fundamentada no conhecimento de suas propriedades. O 

estudo de sua eficiência, por meio de experimentos clínicos e 

laboratoriais, é de grande importância, por proporcionar ao 

profissional a possibilidade de melhores resultados no 

tratamento clínico ortodôntico (GAMA et al., 2011). 

A diferença entre as resinas compostas tradicionais e 

as ortodônticas pode ser devido a uma quantidade de carga 

inferior, para que haja um escoamento maior para preencher 

as malhas do bráquete e as cabeças de mini-implantes 

ortodônticos, semelhante às características encontradas nas 

resinas flow (D’ATTILIO et al., 2005). As resinas do tipo flow 

apresentam algumas vantagens como: baixo custo, alta 

fluidez, não necessita de mistura, evitando assim a 

incorporação de bolhas, e baixo módulo de elasticidade, o 

que, teoricamente, suporta e dissipa melhor o estresse gerado 
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por tensões térmicas e mastigatórias, diminuindo as 

microfraturas causadas na linha de união (SILVA et al., 2002). 

Sua principal indicação na ortodontia é atuar como 

bioprotetora de mini-implantes e acessórios ortodônticos 

(MARQUEZAN et al., 2012).  

Marquezan et al. (2012) relataram que a cobertura de 

mini-implantes com resinas flow é um método eficiente para 

evitar trauma do tecido mole, no entanto, sugerem estudos 

para avaliar as características biológicas e físicas destes 

materiais. Devido a aplicabilidade das resinas flow como 

bioprotetoras de mini-implantes e acessórios ortodônticos, 

estas podem ficar em contato direto com o tecido gengival ou 

até mesmo intra gengival em casos de inflamação peri-

implantar (MARQUEZAN et al.,2012). No entanto, têm-se 

questionado que a topografia e a rugosidade superficial destas 

resinas podem influenciar diretamente na retenção alimentar e 

de bactérias patogênicas, já que torna um fator potencializador 

devido à natureza heterogénea dos seus componentes 

resinosos, tais como, tipo, tamanho e forma das partículas, a 

qualidade e a quantidade do componente orgânico, tipo de 

união e sistema de cura, gerando ou agravando a inflamação 

peri-implantar (LUCENA et al., 2010). Tomados em conjunto, 

estes achados estão alinhados com a noção de que a 

proximidade dos mini-implantes e acessórios ortodônticos com 

a gengiva e os tecidos bucais, faz da topografia e da 

rugosidade superficial itens importantes para a seleção destas 

resinas. 

 

2 MATERIAIS E MÉTODOS 

 

Para avaliação da topografia e rugosidade superficial, 

os materiais foram divididos em 3 grupos, sendo: Grupo W 
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(Wave), Grupo TC (Top Comfort) e Grupo F (Filtek Z350) 

(Tabela 1). 
 

Tabela 1: Composição dos compósitos testados. 

 

Imediatamente antes dos testes, foram confeccionados 

30 corpos de prova, 10 para cada grupo, utilizando-se moldes 

de silicone nas dimensões de 5 mm de diâmetro e 2 mm de 

altura. O material foi inserido dentro destes com auxílio de 

seringa (centrix, DFL, Rio de Janeiro, Brasil) evitando-se 

assim a formação de bolhas. A superfície dos corpos foi 

coberta com lâminas de vidro sob pressão digital, 

proporcionando planificação da superfície do material de 

ambos os lados.  

Grupos Compósitos Composição Fabricante 

F Filtek Z350 

XT Flow  

 

35% em peso de BisGMA, 

TEGMA, fluoreto de itérbio, 

polímero dimetacrilato 

funcionalizado e 65% em peso de 

partículas inorgânicas de cerâmica 

e sílica tratada com silano e 

dióxido de titânio. 

3M/Espe, 

St. Paul, 

MN, USA  

    

T 

  

Top Comfort  

  

60% em peso de monômeros 

metacrilatos (BisGMA, TEGMA e 

UDMA), estabilizante, 

canforquinona, co-iniciador, 

pigmentos e 40% em peso de 

partículas inorgânicas de vidro 

boro-alumino-silicato e sílica 

nanoparticulada. 

FGM, 

Joinville, 

SC, Brasil  

 

W 

 

Wave 35% em peso de ester metacrilato 

multifuncional e 65% em peso de 

partículas inorgânicas. 

SDI, 

Bayswater, 

Victoria, 

Australia 
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Todos os materiais foram fotopolimerizados segundo as 

instruções dos fabricantes por um único operador. O aparelho 

LED (Radii, SDI, Baywater, Victoria, Australia) foi usado para 

fotopolimerização dos materiais. A intensidade de luz do 

aparelho fotopolimerizador (1000mw/cm2) foi checada 

imediatamente antes da polimerização de cada material 

usando um radiômetro (Model 100, Demetron Research 

Corporation, Danbury, CT, USA).  

Análise da Topografia de Superfície – Microscopia 

Eletrônica de Varredura (MEV) 

Um total de 15 espécimes de resinas flow (n=5, por 

grupo) nas dimensões de 5 mm de diâmetro e 2 mm de altura, 

foram avaliados quanto a morfologia da superfície em 

microscopia eletrônica de varredura, MEV (JSM-6360LV; Jeol, 

Tóquio, Japão), com diferentes ampliações (10-1000 vezes) 

usando a mesma tensão de 20 kV em um tempo de aquisição 

de 100 segundos, para avaliação qualitativa das 

características micromorfológicos das superfícies das resinas 

flow, sendo que, cinco áreas de interesse foram submetidas a 

microanálise.  

Análise da Rugosidade de Superfície - Microscopia de 

Força Atômica (MFA) 

Um total de 15 espécimes de resinas flow (n=5, por 

grupo) nas dimensões de 5 mm de diâmetro e 2 mm de altura, 

foram avaliados quanto a rugosidade média (Ra), a média de 

rugosidade quadrado (Rms), e o valor de altura máximo (Mh). 

O Ra e Rms representam a média aritmética dos valores 

absolutos e o valor médio quadrático da superfície digitalizada, 

respectivamente; Mh é a altura máxima do pico do perfil. 

Foram realizadas três leituras em áreas distintas em cada 

espécime em microscopia de força atômica (AFM; SPM-9600, 

Shimadzu, Kyoto, Japan). Os espécimes foram fixados ao 
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microscópio em um suporte de metal usando uma fita adesiva. 

A morfologia da superfície dos espécimes foi sondada em '' 

Modo de contato''. As imagens foram obtidas com geometria 

padrão a partir de um micro-cantilever (raio de curvatura <10 

nm) de nitreto de silício (OMCL-TR, Olympus, Tóquio, Japão) 

e sondada com constante elástica de 0.15 N / m e 24 KHz de 

frequência ressonante. Imagens de 30 μm x 30 μm, com 

resolução de 512 x 512 pixels e ponto de operação de 1.5 V 

foram coletadas em uma taxa muito baixa de digitalização 

para obter detalhes sobre a estrutura de superfície dos 

materiais e para evitar danificar a ponta. 

Análise dos dados 

A análise de variância e comparação múltipla (ANOVA) 

e teste de Kruskal-Wallis serão utilizados para avaliação entre 

grupos, com confiabilidade à nível de 0,05 de significância 

para identificação de diferença estatística entre os grupos. 

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

A primeira geração das resinas de baixa viscosidade foi 

introduzida no final de 1996, os quais apresentavam tamanho 

similar e partículas de carga quando comparados aos 

compósitos híbridos tradicionais, porém com menor conteúdo 

inorgânico, permitindo maior incorporação de matriz resinosa e 

reduzindo a viscosidade da mistura (REGES et al., 2003). 

Diante da presença de inúmeras marcas comerciais de 

resinas compostas é importante salientar que há uma variação 

percentual na quantidade de carga inorgânica que dependerá 

da indicação deste material. O conteúdo de partículas de 

resinas compostas é uma informação importante no estudo 

das propriedades físicas destes materiais odontológicos. 

Moszner & Salz (2001) relataram que uma resina que 
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apresenta uma quantidade maior que 80% de fase inorgânica, 

é mais susceptível a comprometer as propriedades mecânicas 

e físicas, a depender da forma, tamanho, composição química 

e distribuição das partículas, tornando o material friável e com 

uma superfície rugosa, o que faz o material um potencializador 

da retenção de biofilme e consequentemente de inflamação 

gengival (LUCENA et al., 2010; LEINFELDER  et al., 1997). 

Neste estudo, o grupo W (Wave) apresentou uma 

superfície irregular com partículas inorgânicas de até 5 µm de 

tamanho (figura A). Um aspecto semelhante pode ser 

observado no grupo TC (Top Comfort), que apesar do maior 

número de partículas observado, estas não ultrapassavam os 

3 µm (figura B). Estas alterações de superfícies têm relação 

principalmente com o tamanho e polimento das partículas 

inorgânicas da composição destes materiais, sílica. Uma vez 

que, quanto maior e menos polidas forem às partículas 

inorgânicas, maior será as alterações de superfície. Contrário 

aos grupos W e TC, o grupo F (Filtek Z350 XT) apresentou 

uma superfície expressivamente mais regular, com poucas 

partículas inorgânicas visíveis, com tamanho máximo de 1µm 

(figura C), o que sugere a utilização de partículas 

significativamente menores nesta resina Filtek em comparação 

as resinas Wave e Top Comfort. 

Reges (2002), afirmou em seu estudo sobre a análise 

quantitativa da carga inorgânica de resinas, que a resina flow 

Wave apresentou 58% de quantidade em massa e 50% de 

volume de carga inorgânica. A resina Wave no nosso estudo 

demonstrou uma superfície irregular, o que pode acentuar o 

acúmulo de microorganismo e ser potencializado pela sua 

quantidade de carga inorgânica. 

 

 



Estudo da Topografia e da Rugosidade Superficial de Diferentes Resinas “FLow”  

203 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figuras: A) Imagem de MEV da Resina flow Wave evidenciando superfície 

com partícula inorgânica de 5 µm; B) Imagem de MEV da Resina Flow Top 

Comfort evidenciando superfície com partícula inorgânica de 3 µm; C) 

Imagem de MEV da Resina Flow Filtek Z350 evidenciando superfície 

regular com partículas inorgânicas menores que 1 µm. 

 

A Microscopia de Força Atômica fornece tanto dados 

quantitativos (valores numéricos de rugosidade de superfície) 

quanto qualitativos, este representado por imagens da 

superfície do material dentário em duas e três dimensões, 

numa resolução nanométrica com detalhes precisos (ALVES 

et al., 2013). 

Neste estudo, a rugosidade de superfície pela MFA foi 

significativamente maior no grupo W (Wave), que apresentou 

diferença estatisticamente significante com o grupo F (Filtek 

Z350 XT) (p= .007), não houve diferença significativa entre o 

grupo TC (Top Comfort) com os outros grupos (Tabela 2) 

 

A B 

C 
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Tabela 2: Rugosidade média (RA) de superfície das resinas 

flow avaliados no estudo. 

Grupos Rugosidade Média (nm) DP* 

W 17.67A 3.45 

TC 13.58AB 2.36 

F 9.83B 1.16 

P valor† 0.007 ------ 

*DP=Desvio-padrão. †P valor = Teste não-paramétrico de Kruskal-Wallis seguido 

pelo teste de comparação múltipla de Dunn. Média seguida por letras diferentes 

expressam diferença estatisticamente significante (p<.05). (nm)= Nanômetro. 

 

Algumas propriedades físicas, como resistência à 

compressão e flexão, coeficiente de expansão térmica e 

absorção de água das resinas de baixa viscosidade, foram 

estudadas por Bayne et al. em 1998, observando diferenças 

significativas entre elas. 

Lucena (2010) fez um estudo sobre a avaliação da 

rugosidade da resina flow filtek Z350 depois do uso por tempo 

determinado de enxaguatórios bucais com e sem álcool. 

Inicialmente observou-se um aumento da rugosidade na 

amostra sem ataque. Este achado pode ser explicado por uma 

provável eluição de componentes não reagidos, como os 

monômeros residuais e um efeito degradante nas cadeias 

poliméricas. Os resultados obtidos demonstram que a ação 

exclusiva dos enxaguatórios testados não foi capaz de alterar 

a rugosidade da resina composta de baixa viscosidade dos 

demais grupos testados, embora a resina flow Filtek Z350 

apresentou aumento da rugosidade quando exposto a 

diferentes soluções aquosas. 

Carvalho (2008) avaliou a rugosidade superficial e 

morfologia de duas resinas, entre eles a resina Filtek Z350, 

submetidos ao clareamento dental e escovação simulada. 

Antes e após o clareamento e escovação, foi determinada a 
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rugosidade superficial das resinas. Inicialmente todos os 

grupos apresentaram valores de rugosidade semelhantes, 

entretanto houve o aumento da rugosidade da resina Filtek 

Z350 submetida à escovação e submetida ao clareamento 

associado à escovação. 

Taylor et al. (1998) ressaltaram a importância do estudo 

do conteúdo de partícula inorgânica para avaliar a resistência 

mecânica das resinas compostas, mostrando também que a 

alteração da quantidade de monômeros resinosos interferia na 

viscosidade final das resinas. Unterbrink e Liebenberg (1999) 

relataram que as resinas fluidas possuíam menor conteúdo de 

partículas inorgânicas quando comparadas às resinas 

convencionais. Considerando as diferenças de composição 

das resinas flow e seu conhecido aumento de rugosidade 

frente ao meio bucal, sugere-se a utilização de resinas com 

melhores propriedades físicas para utilização clínica, no intuito 

de minimizar os efeitos sobre as mesmas com o uso na 

cavidade oral. 

 

4 CONCLUSÕES  

 

A hipótese foi rejeitada, pode-se afirmar quanto à 

topografia que as resinas Wave e Top Comfort apresentaram 

uma maior quantidade de partículas inorgânicas, ao contrário 

da resina Filtek Z350 que demonstrou ter uma superfície mais 

regular. A resina flow Filtek apresentou uma rugosidade de 

superfície menor comparado as resinas Wave e Top Comfort, 

e estas apresentaram uma rugosidade semelhante sem 

diferença estatística significante entre si.  
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RESUMO: As vacinas permitem a prevenção, o controle, a 
eliminação e a erradicação das doenças imunopreveniveis, 
assim como a redução da morbimortalidade por certos 
agravos, sendo a sua utilização bastante custo-efetiva. No 
entanto, apenas a imunização não é suficiente, na área de 
saúde, é importante a adesão a normas de Biossegurança 
para evitar a contaminação cruzada. Desse modo o presente 
estudo trata-se de uma pesquisa quali-quantitativa e realizou-
se através de aplicação de questionários a alunos do curso de 
Odontologia.Tem como objetivo avaliar os conhecimentos de 
graduandos de odontologia acerca da imunização e das 
doenças: Hepatite B, Hepatite C, Sífilis e AIDS. A partir desse 
estudo pretende-se propor estratégias: para uma maior 
cobertura imunológica, adesão as normas de Biossegurança e 
discussões a cerca dessas doenças entre os acadêmicos. 
Palavras-chave: Imunização, questionário estruturado, 
doenças sexualmente transmissíveis. 
 

1. INTRODUÇÃO 
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A situação epidemiológica das doenças transmissíveis 

tem apresentado mudanças significativas, observadas através 

dos padrões de morbimortalidade em todo o mundo. Este 

grupo de doenças continua a oferecer desafios aos programas 

de prevenção, com a introdução de novas doenças, a exemplo 

da AIDS, ou de agentes que sofrem modificações genéticas e 

se disseminam rapidamente, a exemplo da atual pandemia 

produzida pelo vírus da Influenza A (H1N1). 

No Brasil, os diversos estudos sobre a situação de 

saúde da população apontam para a ocorrência, no final do 

século XX, de declínio nas taxas de mortalidade devido às 

Doenças Infecciosas e Parasitárias/DIP e, em especial, às 

Doenças Transmissíveis, para as quais se dispõe de medidas 

de prevenção e controle (BRASIL, 2010). 

Krieger et al. (2010), mostra que os trabalhadores da 

área de saúde 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. Portanto, 

entre as medidas para prevenir contaminações no local de 

trabalho estão incluídas controle da imunização e a adesão às 

normas de Biossegurança.  

Diante das várias doenças infectocontagiosas, neste 

estudo abordaremos a Sífilis, Hepatite B e C e AIDS.   

A Sífilis é uma doença infecciosa causada pela 

bactéria Treponema pallidum. Podem se manifestar em três 

estágios. Os maiores sintomas ocorrem nas duas primeiras 

fases, período em que a doença é mais contagiosa. O terceiro 

estágio pode não apresentar sintoma e, por isso, dá a falsa 

impressão de cura da doença (GIACANI; LUKEHART, 2014). 

Todas as pessoas sexualmente ativas devem realizar o teste 

para diagnosticar a sífilis, principalmente as gestantes, pois 
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a sífilis congênita pode causar aborto, má formação do feto 

e/ou morte ao nascer. (BRASIL, 2015). 

Outra doença infecciosa é a hepatite do tipo B também 

chamada de soro-homóloga, causada pelo vírus B (HBV). 

Como o VHB está presente no sangue, no esperma e no leite 

materno, a hepatite B é considerada uma doença sexualmente 

transmissível. (LOPES; SCHINONI, 2011). 

A hepatite B pode se desenvolver de duas formas, 

aguda e crônica. A aguda é quando a infecção tem curta 

duração. Os profissionais de saúde consideram a forma 

crônica quando a doença dura mais de seis meses. O risco de 

tornar-se crônica depende da idade na qual ocorre a infecção, 

as crianças são as mais afetadas. Naquelas com menos de 

um ano, esse risco chega a 90%; entre 1 e 5 anos, varia entre 

20% e 50%. Em adultos, o índice cai para 5% a 10% (BRASIL, 

2015). 

A hepatite C é causada pelo vírus C (HCV), assim como 

o vírus causador da hepatite B este também se encontra no 

sangue. A transmissão sexual do HCV entre parceiros 

heterossexuais é pouco frequente, porém, entre homossexuais 

e na presença da infecção pelo HIV, a via sexual deve ser 

considerada para a transmissão do HCV (OLIVEIRA et al., 

2015). O diagnóstico precoce da hepatite amplia a eficácia do 

tratamento. 

A AIDS é uma doença que representa um dos maiores 

problemas de saúde da atualidade, em função do seu caráter 

pandêmico e de sua gravidade (PETRUZI, 2013). Os 

infectados pelo vírus da imunodeficiência humana (HIV) 

evoluem para uma grave disfunção do sistema imunológico, à 

medida que vão sendo destruídos os linfócitos T CD4+, uma 

das principais células alvo do vírus. A contagem de linfócitos T 

CD4+ é um importante marcador dessa imunodeficiência, 
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sendo utilizada tanto para estimar o prognóstico e avaliar a 

indicação de início de terapia antirretroviral, quanto para 

definição de casos de AIDS, com fins epidemiológicos. 

Frente ao exposto o presente trabalho tem como 

objetivo avaliar os conhecimentos de graduandos de 

odontologia acerca da imunização e das doenças: Hepatite B, 

Hepatite C, Sífilis e AIDS. A partir desse estudo pretende-se 

propor estratégias: para uma maior cobertura imunológica, 

adesão as normas de Biossegurança e discussões a cerca 

das doenças entre os acadêmicos. 

 

2. MATERIAIS E MÉTODO 

 

O levantamento de dados para pesquisa quantitativa 

por meio de questionários requer cuidado especial. Deve-se 

considerar que não basta apenas coletar respostas sobre 

questões de interesse, mas sim saber como analisá-las 

estatisticamente para validação dos resultados (Manzato, 

2014).  

O referido autor ainda coloca que aspectos como: 

tamanho de amostra; tipo de questionário; as formas de 

análise dos dados; margem de erro; como relacionar o 

questionário com a formatação do banco de dados; o processo 

de seleção dos indivíduos que devem compor a amostra; entre 

outros, são alguns pontos importantes que devem ser 

observados cuidadosamente. 

 O presente estudo trata-se de uma pesquisa quali-

quantitativa e realizou-se através de aplicação de 

questionários a alunos do departamento de Odontologia da 

UEPB - Campus I. A análise estatística foi realizada utilizando 

a distribuição de frequência simples.  Os dados aqui 
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apresentados é resultado de uma amostra de vinte e três 

indivíduos de sexo masculino e feminino.  

O estudo foi conduzido no interior da Paraíba, cidade 

de Campina Grande. Os participantes foram informados 

através do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, 

sobre a metodologia e os objetivos do estudo, bem como, 

assegurados de que suas identidades e informações seriam 

mantidas em sigilo.  

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

O presente tópico trata da descrição dos dados 

coletados a partir da pesquisa documental e questionário. A 

Figura 1 trata dos dados obtidos quanto aos questionamentos 

referentes a imunização. 

O segundo questionamento inquire se o entrevistado 

possuía cartão de vacina, obtendo resposta 91,3% positiva, e 

mostrando que 8,7% dos estudantes não possuíam cartão de 

vacina.  BRASIL (2015) mostra que essa caderneta é um 

documento importante para acompanhar a saúde, o 

crescimento e o desenvolvimento do indivíduo. E 

principalmente na prevenção já que se trata de futuros 

profissionais de saúde. 

0
50

100
100 91,3 100 78,3

8,7 21,7

NÃO

Figura 1 – Categorias expressas pelos participantes da pesquisa quando 

questionados sobre imunização. 

Quando indagados acerca da importância dos 

conhecimentos sobre imunização foi possível observar 100% 
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de resultados positivos. Esse é um dado que talvez não seja 

corroborado com toda a comunidade acadêmica, uma vez 

que, foram estudados apenas estudantes de odontologia.  

Durante os questionamentos acerca da imunização o 

grupo pesquisado sempre remetia suas respostas ao Projeto 

de Extensão do departamento de Odontologia Campus I. Em 

sua maioria 78,3% haviam sido imunizados no próprio 

departamento através do referido projeto, além de participação 

em capacitações promovidas pelo mesmo.  

Aos que possuíam cartão de vacina, lhes foi indagado 

sobre quais doenças eram imunizados. As doenças apontadas 

foram: Hepatite B, Difteria, Tétano, Rubéola, Sarampo, 

Caxumba, Gripe, Tuberculose e Varicela (Figura 2). As 

alternativas tétano, rubéola e sarampo foram as que obtiveram 

maior número de respostas positivas (69,6%), seguidos da 

Hepatite B. 

Acredita-se que o resultado de 69,6% para sarampo e 

rubéola deve-se a vacina Tríplice Viral, a mesma protege 

contra o sarampo, a caxumba e a rubéola. É indicada para 

vacinação de usuários a partir de 12 meses de idade a 19 

anos de idade. O país possui uma agenda de cobertura 

vacinal para essas doenças referenciada em todo o mundo. 

56,5
26,1

69,669,669,6
47,860,9

39,130,4

0,0

50,0

100,0

 
Figura 2 - Categorias expressas pelos participantes da pesquisa quando 

questionados sobre quais doenças eram imunizados. 

 Em setembro de 2013, o Ministério da Saúde (MS) 

passou a oferecer para o Sistema Único de Saúde (SUS) a 
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vacina varicela (catapora) incluída na tetra viral, que também 

protege contra sarampo, caxumba e rubéola. Com a inclusão 

da vacina no programa, o MS estima uma redução de 80% 

das hospitalizações por varicela (BRASIL, 2014). Esse fato 

pode ser a causa da baixa citação dessa vacina por meio dos 

entrevistados, que já são adultos jovens e não tiveram essas 

vacinas disponíveis gratuitamente durante a infância.  

 A vacina contra a Tuberculose é comercializada pelo 

nome de BCG, e, talvez por esse motivo, os entrevistados a 

tenham pouco referenciado apenas 39,1 %. A vacina contra a 

gripe, apesar de não ser disponibilizada de graça para todas 

as esferas da população, é aplicada no departamento que 

ocorreu a pesquisa através do projeto de extensão já citado. 

Isso pode ser provado pelo alto índice de citação dessa vacina 

pelos entrevistados 60,9%.  

Pinelli et al. (2011) alerta para a necessidade de realizar 

teste para anticorpos HbsAg, pois se sabe que a eficácia da 

vacina é de 80% a 100% entre os que receberam o esquema 

completo, desse modo alguns estudantes podem estar 

expostos a infecções potencialmente letais. 

Quanto ao conhecimento relacionado aos sintomas das 

doenças Hepatite B e C, Sífilis e AIDS, os entrevistados, em 

sua maioria, mostraram ter conhecimento (Figura 3). 
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Figura 3 - Categorias expressas pelos participantes da pesquisa quando 

questionados sobre conhecimentos quanto aos sinais e sintomas da 

Hepatite B, Hepatite C, Sífilis e AIDS. 

 

Porém, é importante pontuar que, para acadêmicos da 

área de saúde, a porcentagem remanescente de não 

conhecedores desses sintomas, é preocupante, já que esses 

indivíduos estão em permanente contato com fluidos humanos 

potencialmente infectados e podem contribuir para 

contaminação cruzada. 

Esse gráfico mostra dados bem preocupantes, uma vez 

que um grande percentual de pesquisados relatou não possuir 

conhecimentos sobre sinais e sintomas da Hepatite B, 

Hepatite C Sífilis e AIDS, obtendo respectivamente o seguinte 

percentual negativo: 35%, 61%, 39% e 13%. O conhecimento 

sobre sinais, sintomas e a transmissão dessas doenças nos 

consultórios odontológicos contribui para que os cirurgiões-

dentistas realizem os procedimentos odontológicos de maneira 

mais segura, incorporando à sua rotina de trabalho as 
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particularidades em relação às condutas clínicas de 

tratamento perante os portadores.  

Em virtude do potencial de transmissão, as hepatites 

virais são doenças de notificação compulsória os profissionais 

de saúde no exercício da profissão, bem como os 

responsáveis por organizações e estabelecimentos públicos e 

particulares de saúde e de ensino, são obrigados a comunicar, 

à vigilância epidemiológica do SUS, a ocorrência de casos 

suspeitos ou confirmados das doenças relacionadas. 

Segundo Brasil (2010) anualmente, ocorrem 

aproximadamente três milhões de exposições percutâneas 

para os 35 milhões de profissionais da saúde de todo o 

mundo. Estima-se que esses acidentes resultem em 15.000 

infecções pelo vírus da hepatite C (VHC), 70.000 pelo vírus da 

hepatite B (VHB) e 500 pelo vírus da imunodeficiência humana 

(HIV). Mais de 90% dessas infecções ocorrem em países não 

desenvolvidos e a maioria delas pode ser prevenida (BRASIL, 

2010). 

Para Discacciati e Vilaça (2001) o atendimento a 

indivíduos HIV soropositivos ou com AIDS, mais do que uma 

realidade no contexto atual da prática odontológica, impõem 

novas obrigações profissionais e desafios éticos. O referido 

autor ainda coloca que pacientes infectados não procuraram 

atendimento odontológico ou não revelaram seu estado 

sorológico ao cirurgião-dentista, por medo de terem tratamento 

negado. 

Nos Estados Unidos, CARDOSO et al. (2009) 

verificaram, entre profissionais e estudantes de quatro clínicas 

de ensino odontológico, uma incidência de 3,53 acidentes a 

cada 10.000 atendimentos. No Brasil, os autores verificaram 

que 26% dos dentistas pesquisados sofreram acidentes 
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perfuro-cortantes nos seis meses anteriores à pesquisa e 75% 

já haviam sofrido alguma vez durante a vida profissional. 

Nesse sentido os dados apontam para a necessidade 

de inserir debates na formação inicial e continuada quanto a 

doenças infecto contagiosas, bem como, a adesão as normas 

de biossegurança, conhecimentos indispensáveis para 

acadêmicos e profissionais da saúde. 

Outro dado abordado neste estudo foi relacionado a 

atividade sexual, no qual 61% dos participantes declararam 

ser sexualmente ativos, destes 79% usam preservativo em 

suas relações sexuais (Figura 4).  

Este dado é preocupante, pois o preservativo é um 

método eficaz tanto para a anticoncepção quanto para a 

prevenção de doenças sexualmente transmissíveis (DSTs). 

 Figura 4 - Categorias expressas pelos participantes da pesquisa 

com relação à atividade sexual; uso de preservativo e 

conhecimentos quando as DST. 
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Resultados semelhantes foram encontrados por Soares 

(2015) em universitárias de Teresina-PI, 76% das 

entrevistadas afirmaram possuir relações sexuais ativas e 

63,3% afirmaram utilizar preservativo em suas relações 

sexuais. Em estudo realizado por Borges et al. (2010), o uso 

de preservativo masculino alcançou 84,8% na primeira relação 

sexual e diminuiu para 66,7% na última relação sexual. 

Quanto à questão: você conhece os métodos de 

prevenção contra DST? Apenas 4% dos entrevistados 

declararam não ser conhecedor. De certa forma, é um dado 

satisfatório, visto que 96% dos mesmos sabem como proceder 

para não se contrair essas doenças, muitas vezes mortais 

(Gráfico 3). Porém, é preciso lançar um olhar crítico quanto 

aos 4% remanescentes, já que tratamos de acadêmicos da 

área de saúde. Em relação ao tratamento disponível para 

essas doenças, a maioria (65%) dos entrevistados relata ter 

conhecimento. Os 35% remanescentes nos indicam a 

necessidade e inserir essas discussões na comunidade 

acadêmica. 

Quando questionados sobre a importância das ações 

de educação para a prevenção de doenças infectocontagiosas 

100% dos participantes concordam com estratégias de 

educação e prevenção dessas doenças, colocam que adesão 

às normas de Biossegurança é fundamental. Segundo Pereira 

et al. (2012), o processo educativo deve ultrapassar a ideia da 

simples normatização e abranger, aspectos relativos à ética. 

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. 
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Frente ao exposto é certo que os entrevistados na 

presente pesquisa compõem um extrato específico da 

comunidade acadêmica do CCBS da UEPB – Campus I. 

Destarte, pretende-se ampliar a presente pesquisa aos demais 

departamentos deste centro, para que haja uma avaliação 

mais completa da real situação referente ao conhecimento 

quanto: a imunização e medidas de prevenção a doenças 

infectocontagiosas. 

 

4. CONCLUSÕES  

 

De acordo com o exposto, concluímos que o grupo 

estudado em sua maioria detém esquema vacinal completo e 

conhece a importância da imunização. Todavia é notável  

úvida e lacuna quanto a doenças infecciosas como: sífilis 

Hepatites e AIDS. Em se tratando de futuros profissionais e 

acadêmicos que já realizam atendimento em clínica, este 

problema deve ser sanado. Desse modo este estudo, propõe a 

realização de estratégias de ensino-aprendizagem na 

formação inicial e continuada que venha abordar temas como 

imunização, adesão a normas de Biossegurança e doenças 

infecciosas, para formar profissionais críticos, éticos e 

preparados para lidar com os mais variados casos clínicos. 
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RESUMO: A imunização contra agentes patogênicos constitui-

se numa medida de prevenção eficaz contra diversas 

doenças, visando conferir ao organismo um estado de 

resistência. Diante disto, o Programa de Extensão Núcleo 

Universitário de Biossegurança em Saúde (NUBS): Prevenção 

e Controle de Doenças Imunopreveníveis, da Universidade 

Estadual da Paraíba (UEPB) vem atuando por meio de três 

projetos de extensão desenvolvidos pelos Departamentos de 

Odontologia, Enfermagem e Ciências Biológicas, com o intuito 

de atualizar a situação vacinal de docentes, discentes, 

funcionários e pacientes do Departamento de Odontologia. Os 

projetos atuam através de palestras de sensibilização da 

importância da imunização, realizam mensalmente ações de 

imunização contra Difteria, Tétano, Hepatite B e Influenza, 

bem como traçam a ocorrência de tais doenças na 

comunidade universitária, através de estudo 
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imunoepidemilógico. O impacto da implantação deste 

programa pode ser mensurado através da quantificação de 

participantes nas atividades desenvolvidas: no período de um 

ano foram realizadas 11 ações de imunização, com 

administração de aproximadamente 432 doses de vacinas 

num público de 346 pessoas entre discentes, docentes, 

funcionários e pacientes. Desta forma, este programa 

demonstra sua relevância por meio do grande número de 

doses de vacinas realizadas neste departamento, uma vez 

que há uma baixa adesão a esta medida preventiva. 

Palavras-chave: Vacinação. Prevenção. Odontologia 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

A vacinação pode ser considerada um dos maiores 

avanços da área da saúde nas últimas décadas. Além disso, é 

um procedimento de alta efetividade e baixo custo. É 

inquestionável o papel fundamental que as vacinas têm na 

prevenção de doenças imunopreveníveis e na proteção da 

saúde (ABUD et al., 2014). 

Os trabalhadores da área da saúde estão expostos aos 

mesmos riscos (químicos, físicos e ergonômicos) a que se 

sujeitam os demais trabalhadores brasileiros, acrescidos 

daqueles representados por agentes biológicos, uma vez que 

cotidianamente se expõem ao contato com sangue e outros 

fluidos orgânicos contaminados por uma variedade imensa de 

patógenos desencadeadores de doenças ocupacionais como, 

por exemplo, as doenças imunopreveníveis (OLIVEIRA et al., 

2015).  

A situação de risco dos trabalhadores da saúde merece 

atenção especial quanto às medidas de prevenção contra 
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doenças imunopreveníveis, sendo a vacinação a melhor forma 

de proteção. Ela constitui uma das intervenções, de Saúde 

Pública, mais relevantes, devido ao seu caráter coletivo 

garantindo assim a quebra da cadeia de transmissão 

(MARTINS et al., 2015). 

Tendo em vista a necessidade de mudanças no cenário 

nacional e uma maior abrangência da cobertura vacinal nos 

profissionais da saúde a Portaria N. 597 do Ministério da 

Saúde (BRASIL, 2004) torna obrigatório em todo o território 

nacional, para efeito de matrícula em Instituições de Ensino 

Superior (IES), o comprovante de vacinação atualizado com o 

calendário de vacinação e faixa etária estabelecida pelo 

Programa Nacional de Imunizações (PNI).  

No Brasil, o Ministério do Trabalho e Emprego publicou, 

em 16 de novembro de 2005 (Portaria Nº 485, de 11 de 

novembro de 2005), a Norma Regulamentadora Nº 32, que 

trata da saúde e segurança no trabalho em serviços de saúde, 

sendo a primeira norma no mundo que regulamentou questões 

relacionadas a esta temática. Ela estabelece que o 

fornecimento de vacinas aos trabalhadores dos serviços de 

saúde deve ser feito gratuitamente e que sempre que houver 

vacinas eficazes contra agentes biológicos a que os 

trabalhadores estão, ou poderão estar expostos, o 

empregador deve fornecê-las gratuitamente (SANTOS et al,. 

2010). 

Considerando as recomendações da Portaria nº 597 do 

MS, da NR nº 32 e o calendário de vacinação ocupacional da 

SBIm, cabe à Instituição de Ensino Superior (IES) que 

oferecem cursos de graduação na área da saúde promoverem 

e estimularem a rotina básica de imunização do corpo discente 
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e docente, e demais profissionais envolvidos nas atividades 

acadêmicas da Instituição. 

A presença de agentes biológicos transmissores de 

doenças nos serviços de saúde indica a necessidade da 

imunização dos profissionais que atuam nesta área, pelo 

significativo risco de contrair e/ou transmitir doenças 

infectocontagiosas. Assim, imunizar o trabalhador em saúde 

como forma de prevenir o seu adoecimento quando em 

contato com agentes patogênicos inerentes aos processos 

produtivos das organizações de saúde é uma condição 

primordial. (SANTOS et al., 2011). 

 Granville-Garcia (2009) realizou um estudo na 

Universidade Estadual da Paraíba, no qual buscou identificar o 

conhecimento de doenças ocupacionais e imunização entre 

estudantes de saúde foi comprovada que a maioria dos 

estudantes 88,2% apresentou uma tabela de vacinação 

incompleta.  O estudo também observou que ainda há lacunas 

no conhecimento dos estudantes que frequentam os cursos da 

área de saúde sobre doenças infecciosas, riscos ocupacionais 

e doenças imunopreveníveis.  

Nesta perspectiva, o objetivo deste trabalho é 

apresentar a experiência da implantação de um programa de 

extensão atuante na sensibilização da comunidade 

universitária (discentes, docentes, funcionários e usuários) das 

doenças Imunopreveníveis. 

 

2. MATERIAIS E MÉTODO 

 

Este estudo descritivo relata a experiência do Programa 

de extensão Núcleo Universitário de Biossegurança em Saúde  
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da Universidade Estadual da Paraíba (NUBS/UEPB) no 

Departamento de Odontologia da UEPB, entre dois períodos 

universitários (2014.2 e 2015.1).  

A população é composta por discentes de odontologia, 

docentes, funcionários técnicos e pelos usuários dos serviços 

prestados nas clínicas-escola deste departamento. 

As atividades desenvolvidas por alunos e professores 

de Odontologia consistem em palestras semanais no mini 

auditório do NUBS ou nas salas de espera dos pacientes 

usuários das clínicas, que visam conscientizar sobre a 

importância de medidas preventivas de saúde e de 

biossegurança (Fig. 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 1: Palestra ministrada para discentes por Especialista em Saúde 

Pública sobre a importância da imunização para os profissionais da área de 

saúde. 

Após participarem das palestras, o publico alvo é 

encaminhado para a Sala de Vacinação (Fig. 2 A) do NUBS, 

onde alunos e professores de enfermagem realizam a análise 

dos cartões de vacinação de cada usuário (Fig. 2 B), e 

havendo a necessidade de receber ou atualizar o esquema 

vacinal deste, o usuário possa imediatamente receber a 
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dose(s) (Fig. 2 C). As doses foram doadas pela Secretaria de 

Saúde do Município de Campina Grande (PB). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 2: Figura A – Sala de Imunização do NUBS. Figura B – 

Coordenador do projeto analisando o cartão de vacina de funcionários. 

Figura C – Membro do projeto de Imunização de enfermagem realizando 

aplicação de vacina em discente de odontologia. 

 

Para que haja um desenvolvimento satisfatório das 

atividades, é necessário que ocorra um planejamento. Este 

deu-se por meio de reuniões semanais ou mensais nas quais 

são discutidas as preparações para cada mês bem como os 

problemas e metas alcançadas nas ações anteriores. (Fig.3) 

A B A B 

C 
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Figura 3. Reunião de planejamento entre coordenador e as alunas 

extensionistas do projeto. 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Durante os dois períodos letivos, foram realizadas 32 

palestras sobre diversas temáticas preventivas, incluindo 

biossegurança, doenças ocupacionais, saúde do trabalhador, 

imunização e outras.  

Com relação as campanhas de imunização, foram 

realizadas 432 administrações de doses de vacinas de 4 

diferentes tipo, conforme Tabela 1. A adoção de medidas de 

biossegurança em situações de risco é indispensável; a 

manutenção da situação vacinal corresponde a uma delas. 

Portanto, é de extrema importância conhecer a imunidade 

individual de profissionais e estudantes da área da saúde a fim 

de identificar e corrigir falhas na cobertura para doenças 

imunopreveníveis. Principalmente em relação aos estudantes, 

recomenda-se efetuar as correções antes do contato com os 

pacientes, para evitar a exposição a riscos desnecessários. 

(NETO et al., 2010). 
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Tabela 1: Tabulação das vacinas administradas nos dois períodos 

letivos de 2014.2 e 2015.1 pelo NUBS 

 

 

 

 

 

 

 

Conforme os resultados mostrados no Gráfico 1, a 

maioria das vacinas administradas foram contra Hepatite B 

(45,83%), tendo em vista que muitos usuários não possuíam 

cartão de vacina comprovando o esquema de vacinação 

completo (no caso da Hepatite B são 3 doses), ou haviam 

recebido doses incompletas (uma duas doses), necessitando 

completar o esquema com doses de reforço. 

O panorama de infecção de hepatite B presente na 

sociedade torna os profissionais e estudantes da área de 

saúde expostos em sua rotina de trabalho, devido ao 

manuseio de materiais potencialmente infectantes, 

contaminados com material biológico, tornando a categoria 

exposta ao risco de adquirir a doença (SIQUEIRA et al., 2015). 

Sacchetto (2013) avaliando o conhecimento e a 

situação vacinal de 179 acadêmicos de odontologia de uma 

universidade pública do Brasil constatou que estes se 

mostraram inseguros quanto aos meios de infecção e 

prevenção contra HBV, dos quais muitos não concluíram o 

esquema de imunização e não realizaram teste de soro 

conversão. 

 

 

 

Tipos e doses de vacinas administradas 

Hepatite B 198 

Difteria e Tétano (DT) 98 

Influenza 136 

Total 432 
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GRÁFICO 1: Porcentagem de doses de vacinas administradas 

Doses Administradas

Hepatite B

Difteria e Tétano

(DT)

Influenza

 

 

A Influenza foi a segunda maior quantidade de doses 

administradas (31,49%), uma vez que este tipo de vacina deve 

ser tomada anualmente pelos grupos de risco, o qual inclui os 

profissionais da saúde. Wicker et al. (2012) realizou uma 

pesquisa numa universidade alemã com estudantes de 

odontologia sobre a aceitação e situação vacinal contra 

influenza; os resultados encontrados mostraram que há uma 

efetiva informação sobre este tipo de vacina entre os 

estudantes de odontologia, onde um terço dos pesquisados 

foram vacinados pela primeira vez na universidade. Portanto, 

deve-se incentivar a ocorrência de campanhas de vacinação 

no ambiente laboral. 

Com relação à DT (22,68%), muitos usuários 

apresentaram a necessidade de doses de reforço, tendo em 

vista que esta deve ser realizada a cada 10 anos. (Lima et 

al,2008) verificou um grande déficit na imunização contra o 

Tétano, sendo imunizados apenas 22% dos estudantes de 

odontologia da Universidade Federal da Paraíba. 

  Os resultados evidenciaram que a pesar do 

conhecimento sobre a importância da imunização como 

45,83% 

22,68% 

31,49% 
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medida preventiva para os profissionais de saúde, no 

Departamento de Odontologia da UEPB ainda há deficiência 

no esquema vacinal de muitos estudantes, professores e 

funcionários desta instituição. 

 

4. CONCLUSÕES  

 

Diante do exposto, a experiência de haver um programa 

de imunização no Departamento de Odontologia representou 

importante modelo de ação multidisciplinar, com vistas e 

prevenção da saúde de profissionais e acadêmicos no 

ambiente universitário. O impacto desta experiência pode ser 

comprovado pela relevante participação do público-alvo deste 

programa de extensão. Além disso, ressalta-se a importância 

de haver campanhas de conscientização sobre a imunização 

para os usuários de clínicas e centros de saúde, uma vez que 

prevenindo a saúde do paciente, previne-se a saúde do 

profissional.  
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RESUMO: Maus-tratos contra a criança são um fenômeno 
crescente no mundo. Analisou-se perícias de lesões corporais 
realizadas na GEMOL-PB, envolvendo suspeitas de maus-
tratos em crianças, objetivando traçar um perfil dessa violência 
no estado.  Procedeu-se com pesquisa documental 
quantitativa, utilizando amostra de 112 laudos periciais 
arquivados na GEMOL-PB, elaborados nos anos 2013 e 2014, 
envolvendo menos de 12 anos, suspeitos de maus tratos 
físicos acometendo face e cavidade oral. O ano de 2013 
apresentou maior porcentagem de crianças agredidas 
(56,2%), predominando mulheres entre 6 e 12 anos 
incompletos de idade. Figuraram-se como principais 
agressores (em 2013 e 2014): mãe (23,8% e 38,7%, 
respectivamente) e outros, sem grau de parentesco definido 
(34,9% e 20,4%, respectivamente). A residência da vítima 
caracterizou-se como local de agressão mais frequente 
(49,2% e 67,3%, respectivamente). As regiões frontais e 
orbitárias foram mais acometidas (14,8% e 8,1%, 
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respectivamente), sendo o edema mais observado (19% e 
10,2%, respectivamente). A violência em crianças maiores que 
seis anos é mais denunciada e identificada pela sociedade, 
destacando-se a mãe como autora da agressão, ocorrida, 
majoritariamente, no próprio lar da vítima. A ocorrência das 
lesões na face ressalta a importância do cirurgião-dentista 
como notificador desse crime, exercendo importante papel no 
enfrentamento dos maus-tratos infantis. 
Palavras-chave: Traumatismo da cabeça. Maus-tratos. 
Criança. 
 

1 INTRODUÇÃO 

 

A violência é considerada objeto de estudo no Brasil e 

no mundo por ser conceituada como um problema de saúde 

pública que atinge, principalmente, indivíduos em situação de 

vulnerabilidade social e/ou emocional. A mesma, quando 

efetuada contra crianças e adolescentes, pode ser 

denominada de “maus-tratos infantis”, sendo classificada nos 

âmbitos “físico”, “psicológico”, “abuso sexual” e “negligência” 

(PANDYA et al., 2009). 

Segundo Santos et al. (2006), a investigação de uma 

situação de abuso requer várias etapas, iniciando-se na 

suspeita de ocorrência, passando pela denúncia, apuração e 

aplicação de medidas legais. A dificuldade de entendimento 

desse complicado sistema, por vezes, torna a adesão dos 

profissionais de saúde menos efetiva, com menor número de 

casos investigados, colaborando pouco para o fim que se 

deseja: a diminuição da violência contra a criança. 

O papel do cirurgião-dentista em diagnosticar a criança 

vítima de maus-tratos assume maior relevância ao se 

considerar que um grande percentual de lesões corporais 

resultantes dessa forma de violência ocorre na face, área de 
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atuação profissional da Odontologia (SILVEIRA; MAYRINK; 

NETTO, 2005; FRANCON; SILVA; BREGAGNOLO, 2011). Em 

2001, o Ministério da Saúde do Brasil determinou a notificação 

compulsória por parte de todos os profissionais da saúde, de 

qualquer forma de violência contra crianças e adolescentes, 

sendo que sua omissão submete o profissional da saúde a 

uma multa de três a vinte salários de referência, aplicando-se 

o dobro em caso de reincidência. Ressalta-se ainda que 

nesses casos não há que se falar em violação do dever de 

sigilo decorrente do exercício da profissão, pois trata-se de 

comunicação exigida por lei (TERRA et al., 2013).  

É fato que a ampliação do conhecimento sobre maus-

tratos infantis para o planejamento e implementação de 

políticas de enfrentamento a esse tipo de violência faz-se 

necessária desde que o tema é considerado um problema de 

saúde pública. Tendo em vista tal aspecto, o referido trabalho 

buscou analisar as perícias de lesões corporais realizadas na 

GEMOL-PB (Gerência Executiva de Medicina e Odontologia 

Legal da Paraíba) envolvendo suspeita de maus-tratos em 

crianças menores de 12 anos, a fim de traçar um perfil desse 

tipo de violência praticada nos anos de 2013 e 2014. 

 

2. MATERIAIS E MÉTODO 

 

O presente estudo caracterizou-se como exploratório, 

documental e descritivo, apresentando uma abordagem 

quantitativa em relação à significância dos dados. Em relação 

ao local de coleta, a pesquisa foi realizada na GEMOL-PB, 

instituição responsável por todas as perícias médicas e 

odontolegais do estado da Paraíba. 

O universo compreendeu a totalidade dos laudos 

traumatológicos de crianças, nos anos de 2013 a 2014, 
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correspondendo a 480 laudos existentes no arquivo da 

instituição. Já a amostra, caracterizou-se por 112 laudos 

traumatológicos de crianças com até 12 anos incompletos de 

idade que sofreram lesões nas regiões de face e cavidade oral 

no período de janeiro de 2013 a dezembro de 2014 e que 

foram registradas na GEMOL- PB. Como critério de inclusão, 

foram utilizados laudos em perfeito estado de conservação e 

compatíveis com suspeitas de maus-tratos físicos. Foram 

excluídos da amostra os laudos de crianças maiores de 12 

anos, bem como das que sofreram lesões apenas em outras 

partes do corpo que não incluísse a região da face e da 

cavidade oral. 

Para a coleta de dados, utilizou-se uma ficha contendo 

a descrição das variáveis analisadas: Sexo da criança 

agredida, faixa etária da vítima, agente agressor, local da 

agressão, tipos de lesões encontradas, instrumento ou meio 

causador da lesão, região acometida da face ou da cavidade 

oral e espaço para a descrição de demais dados relevantes 

encontrados no laudo pericial. A coleta de dados foi iniciada 

após a apreciação e aprovação do projeto pelo Comitê de 

Ética em Pesquisa do UNIPÊ (Centro Universitário de João 

Pessoa), obedecendo a exigência proposta pelo Conselho 

Nacional de Saúde (CNS), através da Resolução 466/12, e 

consequente apresentação da certidão ao Gerente Executivo 

da Gemol-PB. A mesma, procedeu-se nos arquivos da 

instituição, sendo efetuada sempre sob acompanhamento e 

supervisão de um funcionário do setor. Os dados foram 

tabulados no programa estatístico SPSS (Statistical Package 

for Social Sciences), versão 22.0, Windows, e analisados 

segundo a estatística descritiva. 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 
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Avaliando-se o número de vítimas de violência infantil 

em laudos traumatológicos em função dos anos de 2013 e 

2014 (Tabela 1), constatou-se uma redução de 12,4% no 

número de periciados na GEMOL, devendo-se no entanto, 

analisar tal fato com cautela, já que uma minimização do 

número de perícias, não pode ser interpretada essencialmente 

como uma redução dos níveis de violência infantil, já que a 

dificuldade de denúncia e identificação de casos é uma 

questão que permeia a temática. Segundo Oliveira, Ribeiro e 

Albuquerque (2003), estudar a violência contra crianças e 

adolescentes torna-se essencialmente relevante ao considerar 

que, no Brasil, o conhecimento sobre a dimensão da mesma é 

ainda escasso, seja em decorrência da dificuldade estatística 

mediante a subnotificação, ou ainda devido ao atendimento da 

vítima de maus-tratos serem pouco estruturado no país, não 

sendo possível conhecer a magnitude real desse problema.  
 

Vítimas de maus-tratos físicos  
2013  2014 

F     % F % 

Total 63 56,2 49 43,8 

 

Tabela 1. Distribuição numérica e percentual de crianças vítimas de maus-

tratos em laudos traumatológicos na GEMOL - 2013 a 2014, João Pessoa-

PB, 2015. 

FONTE: Dados da pesquisa, 2015. 

Em relação às características das vítimas de maus-

tratos, o ano de 2013 apresentou uma maior quantidade de 

periciados do sexo masculino (54,0%), enquanto no ano de 

2014 existiu um pequeno aumento no número de vítimas do 

sexo feminino, sendo este compatível com 59,1% da amostra 

nesse ano. Segundo Martins (2010), mundialmente, quase 

3.500 crianças e adolescentes morrem anualmente por maus-

tratos (físico ou negligência). Para cada morte por maus-tratos 
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em menores de 15 anos, estimam-se 150 casos de abuso 

físico. No mundo todo, calcula-se um coeficiente de 

mortalidade por maus-tratos de 2,2 por 100.000 crianças do 

sexo feminino e de 1,8 por 100.000 crianças do sexo 

masculino, corroborando com a tendência verificada no 

estudo, condizente ao aumento no número de vítimas do sexo 

feminino registradas nos laudos periciais. 

Em relação a variável idade, o referido estudo utilizou o 

conceito de criança do Estatuto da Criança e do Adolescente, 

sendo somente incluídas as perícias de indivíduos com idade 

menor que 12 anos. Nos dois anos analisados houve uma 

predominância das idades de 6 a 12 anos (Tabela 2).  
 

Idade 
2013 2014 

F % F % 

0 – 5 24 38,1 24 48,9 

6 – 12 39 61,9 25 51,0 

Total 63 100,0 49 47,3 

Tabela 2. Distribuição numérica e percentual segundo a faixa etária de 

crianças vítimas de maus-tratos em laudos traumatológicos na GEMOL - 

2013 a 2014, João Pessoa-PB, 2015. 

FONTE: Dados da pesquisa, 2015. 

Nota: f – frequência 

 

Segundo Krug (2002) os índices de abuso físico 

atingem níveis máximos para crianças entre 3 e 6 de idade na 

China, 6 e 12 anos nos Estados Unidos e 6 e 11 anos na 

Índia, corroborando aos resultados encontrados nesta 

pesquisa. Entende-se, no entanto, que tal resultado poderia 

justificar-se pelo entendimento que crianças menores de 03 

anos de idade possuem limitações fisiológicas de 
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comunicação e expressão verbal favorecendo a ocultação de 

casos de agressões a essas vítimas.  

A Tabela 3 mostra dados inerentes ao autor dos maus-

tratos. Verificou-se que no ano de 2013, agressores com 

relação indefinida de parentesco apresentaram-se em maior 

percentual nos laudos periciais. No entanto, números bastante 

relevantes foram verificados para a mãe da vítima (23,8%). No 

ano de 2014, a mãe foi o sujeito mais acusado da autoria 

(38,7%), seguido pelo pai (22,4%), outros (20,4%) e padrasto 

(10,2%).  
 

Agressor da 

vítima 

2013 2014 

f % f % 

Pai  6 9,5 11 22,4 

Mãe  15 23,8 19 38,7 

Padrasto  7 11,1 5 10,2 

Madrasta  2 3,2 1 2,0 

Desconhecido  9 14,3 2 4,0 

Outros  22 34,9 10 20,4 

Nada consta 2 3,2 1 2,0 

Total 63 100,0 49 100,0 

 

Tabela 3. Distribuição numérica e percentual segundo o agressor de 

crianças vítimas de maus-tratos em laudos traumatológicos na GEMOL -

2013 a 2014, João Pessoa-PB, 2015. 

FONTE: Dados da pesquisa, 2015. 

Os resultados acima descritos corroboram parcialmente 

aos achados de Rodrigues Júnior (2009), o qual constatou que 

o pai (44,3%) e a mãe (27,4%) são quem mais agridem as 
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crianças, ao considerar que no estudo que se segue, a mãe 

também obteve um alto percentual como agente agressora. 

Concordando com os resultados encontrados para o 

ano de 2013, Cavalcanti (2002) também observou que na 

maioria dos casos (64%), as crianças são agredidas por um 

agente agressor com relação indefinida de parentesco, em 

detrimento de familiares (26,5%). Deve-se levar em conta que 

inúmeros são os fatores que desencadeiam, facilitam e 

perpetuam os maus tratos contra crianças. No entanto, há um 

fator comum a todas as situações: o abuso do poder do mais 

forte - o adulto, contra o mais fraco - a criança. 

Em relação aos locais das ocorrências (Tabela 4), e em 

conformidade com os resultados anteriormente apresentados 

acerca dos autores das agressões, o local de ocorrência mais 

predominante no ano de 2013, foi à própria casa das vítimas 

(49,2%), aumentando este percentual no ano de 2014 

(67,7%). Tais resultados corroboram aos achados da 

ABRAPIA (Associação Brasileira de Proteção à Infância e 

Adolescência), no Rio de Janeiro, a qual realizou 3.981 

atendimentos a crianças vitimadas em seu próprio lar, no 

período de apenas dois anos (MARTINS, 2010).  

 

Local da 

ocorrência 

2013 2014 

F % f % 

Casa  31 49,2 33 67,3 

Escola  5 7,9 2 4,1 

Outros  11 17,5 8 16,3 

Nada consta  16 25,4 6 12,2 

Total 63 100,0 49 100,0 

Tabela 4. Distribuição numérica e percentual quanto ao local da ocorrência 

de crianças vítimas de maus-tratos em laudos traumatológicos na GEMOL 

-2013 a 2014, João Pessoa-PB, 2015. 

FONTE: Dados da pesquisa, 2015. 
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Ainda assim, Krug (2002) relata que as agressões não 

estão limitadas ao ambiente doméstico e que uma quantidade 

significativa das agressões ocorre em escolas e outras 

instituições dirigidas por professores e outras pessoas 

responsáveis pelo cuidado com as crianças. 

A distribuição topográfica das lesões também foi 

considerada nesta pesquisa (Tabela 5). Verificou-se no ano de 

2013 que as regiões da face mais acometidas foram a frontal 

(11,1%) e a labial (6,3%). No ano de 2014, a região mais 

atingida durante as agressões foi a frontal, ocorrendo em 

14,2% dos casos e orbitária em 8,1%. Ressalta-se que numa 

mesma vitima pode a lesão acontecer em mais de uma região.  

Regiões topográficas 
2013 2014 

f % f % 

Frontal 7 11,1 7 14,2 

Orbitária 3 4,8 4 8,1 

Nasal 1 1,6 0 0,0 

Zigomática 3 4,8 0 0,0 

Masseterina 0 0,0 1 2,0 

Bucinadora 0 0,0 1 2,0 

Mentoniana 1 1,6 0 0,0 

Palpebral 3 4,8 0 0,0 

Labial 4 6,3 1 2,0 

Maxila 1 1,6 1 2,0 

Mandíbula 0 0,0 0 0,0 

Geniana 2 3,2 2 4,0 

Pré-auricular 0 0,0 0 0,0 

Base* 
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Tabela 5. Distribuição numérica e percentual de acordo com a região 

topográfica de crianças vítimas de maus-tratos em laudos traumatológicos 

na GEMOL -2013 a 2014, João Pessoa-PB, 2015. 

FONTE: Dados da pesquisa, 2015. 

Ressalta-se que foi utilizado base e não total, uma vez que em 

alguns casos a criança possuía mais de uma região atingida, bem como, 

outras regiões não apresentaram lesões. 

 

Segundo alguns estudos, a região de cabeça e pescoço 

é tida como eletiva durante as agressões contra crianças e 

adolescentes. Tal fato ressalta de maneira mais efetiva a 

participação do cirurgião-dentista em reconhecer a criança 

vítima de maus-tratos. Estudos de Rodrigues Jr. (2009) 

constataram que a região mais atingida durante agressões a 

crianças e adolescentes foi a da cabeça, seguida do tronco e 

dos membros. Os achados desta pesquisa também 

corroboraram aos achados literários de Campos (2006), os 

quais afirmaram que as regiões faciais mais acometidas foram 

à orbitária, frontal e a cavidade oral. Naidoo (2000), em estudo 

com crianças maltratadas na África do Sul constatou que dos 

300 casos avaliados, 67% possuíam lesões na cabeça, 

incluindo a região frontal, no pescoço e na boca, percebendo 

que a região da face era a parte do corpo humana mais 

agredida. 

Quanto classificação das lesões segundo a 

Traumatologia Forense, verificou-se que a maioria das 

mesmas classificou-se como lesões contusas, representadas, 

principalmente, por escoriações, equimoses e edemas. Em 

2013, o edema obteve maior representatividade (19%), 

seguido da equimose (9,5%) e escoriação (4,8%).  Em 2014, a 

escoriação obteve percentual de 12,2%, sendo 

subsequenciada pelo edema (10,2%) e equimose (4,0%). Os 
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valores descritivos referentes a estas informações estão 

apresentadas na Tabela 6.  
 

Tipos de lesões  
2013 2014 

F % F % 

Fraturas  0 0,0 0 0 

Edema  12        19,0 5 10,2 

Equimose  6 9,5 2 4,0 

Escoriação  3 4,8 6 12,2 

Ferimento contuso 0 0 1 2,0 

Queimadura 0 0 0 0 

Base* 
    

 

Tabela 6. Distribuição numérica e percentual de acordo com os tipos de 

lesões de crianças vítimas de maus-tratos em laudos traumatológicos na 

GEMOL -2013 a 2014, João Pessoa-PB, 2015. 

FONTE: Dados da pesquisa, 2015. 

Nota: f – frequência  

* Ressalta-se que utilizou-se base e não total, uma vez que em alguns 

casos a criança possuía mais de uma lesão. 

 

As lesões mais encontradas por Cavalcanti (2002) e por 

Campos (2006) foram às equimoses e as escoriações, 

corroborando parcialmente aos dados encontrados nesta 

pesquisa, uma vez que, na mesma, o edema obteve maior 

representatividade. Bergamaschi et al. (2006), concluíram que 

fraturas resultantes de maus-tratos eram mais comuns em 

crianças menores de 3 anos, devido a uma maior fragilidade 

óssea quando comparadas às crianças de maior idade. Tal 

fato corrobora aos dados desse estudo, ao constatar que 

maior parte da amostra foi composta por menores de seis a 

doze anos, sendo por isso, o percentual de fraturas 

encontradas reduzido. Além disso, as fraturas mais 
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prevalentes localizam-se, segundo a literatura, nos ossos 

longos, divergindo dos ossos encontrados na face, região de 

inclusão do referido estudo. 

Apesar da GEMOL estar localizada em João Pessoa-

PB, e do Instituto de Polícia Científica contar com mais três 

núcleos de Medicina e Odontologia Legal no interior do Estado 

(Campina Grande, Guarabira e Patos), os examinados 

apresentaram origens diversas caracterizada tanto por 

municípios próximos, quanto por municípios distantes e até 

mesmo pertencentes a outro (Tabela 7). Apesar da pluralidade 

de municípios encontrados como origem da vítima, João 

Pessoa, cidade sede da instituição onde ocorreu a coleta dos 

dados, apresentou maior frequência nos anos de 2013 e 2014, 

com redução percentual para o último ano. Tal fato pode 

sugerir aumento da demanda nas demais cidades sedes já 

citadas que prestam o serviço pericial de lesões corporais, no 

ano de 2014. 

 

Cidade da ocorrência  
2013 2014 

f % f % 

João Pessoa  43 68,3 29 59,1 

Demais cidades 20 30,2 20 36,7 

Total 63 100,0 49 100,0 

 

Tabela 7. Distribuição segundo a cidade de ocorrência das vítimas de 

maus-tratos físicos envolvendo crianças de 0 a 12 anos em laudos 

traumatológicos na GEMOL -2013 a 2014, João Pessoa-PB, 2015. 

FONTE: Dados da pesquisa, 2015. 

Nota: f – frequência  

 

4. CONCLUSÕES  
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Os casos de violência infantil e seus danos causados 

necessitam ser monitorados pelo Governo através da coleta 

de denúncias de casos e pesquisas populacionais periódicas 

junto à população, relacionadas ao tema. Esse tipo de prática 

pode ser auxiliado por instituições de ensino superior em 

parceria com organizações governamentais, a exemplo do 

referido estudo, bem como pelo sistema de assistência à 

saúde e demais instituições de apoio à qualidade de vida. É 

importante destacar que as crianças que vivenciam situações 

de abuso ou negligência apresentam consequências negativas 

em diversos aspectos de seu desenvolvimento e faz-se 

necessário que os casos sejam notificados para que sejam 

tomadas medidas de prevenção e políticas de enfrentamento. 
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RESUMO: A endodontia é a especialidade responsável pelo 
diagnóstico e tratamento das patologias pulpares e periapicais, 
com o objetivo de impedir sua repercussão no organismo, bem 
como permitir a reparação e restituição das funções normais 
das estruturas envolvidas.  Na etiopatogenia dessas 
alterações, os microorganismos desempenham um papel 
central, onde mais de 400 espécies microbianas podem ser 
encontradas no interior do canal radicular infectado. Produtos 
do metabolismo bacteriano e fatores de virulência são 
responsáveis pelo dano direto ao tecido pulpar, enquanto 
componentes estruturais podem lesar o tecido indiretamente, 
por meio da ativação da resposta imune. As bactérias são os 
organismos predominantes, porém fungos também podem ser 
encontrados, especialmente a Candida Albicans. Dessa forma, 
por meio de uma revisão da literatura disponível sobre o tema, 
entre os anos de 2001 e 2015, esse estudo se propõe a 
apresentar os principais aspectos relacionados à microbiota 
endodôntica, a partir da compreensão de que esse 
conhecimento é imprescindível na elaboração e execução de 
um plano terapêutico que, aliado ao vasto arsenal tecnológico 
disponível para ações locais, físico-químicas e biomecânicas, 
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possibilite o sucesso do tratamento e restitua a função 
dentária e qualidade de vida do paciente.  
PALAVRAS-CHAVES: Endodontia, microbiota, tratamento do 
canal radicular. 

 

1  INTRODUÇÃO 

 

A etiologia mais comum para as patologias pulpares e 

perirradiculares são os microorganismos, os quais são 

organizados em estruturas denominadas de biofilme, que 

constituem comunidades microbianas complexas com 

diferentes exigências ecológicas e potencial patogênico 

(JHAJHARIA, PAROLIA, SHETTY, MEHTA, 2015). É 

confirmada pela literatura a relação entre a microbiota e os 

casos de insucesso da terapia endodôntica, sendo que as 

espécies de microoganismos envolvidos são relativamente 

variáveis de acordo com as características do processo 

patológico (GABARDO et al., 2009). 

Apesar de a cavidade oral abrigar uma grande 

diversidade bacteriana, o tecido pulpar normalmente é 

protegido da infecção pela presença dos tecidos mineralizados 

do dente. Uma vez que estas barreiras tenham sido 

comprometidas cria-se uma via de acesso para 

microrganismos e seus subprodutos atingirem a cavidade 

pulpar (PASSOS, 2014). 

As vias de tal contaminação são representadas pela 

exposição dos túbulos dentinários ou da própria cavidade 

pulpar por fraturas, processos cariosos ou infiltrações em 

margens de restauração. Além disso, a anacorese também 

tem sido relatada como uma possível via de acesso. Uma vez 

estabelecida à colonização, o canal radicular com polpa 

necrótica constitui um ambiente propício para o 
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desenvolvimento da infecção pela grande quantidade de 

nutrientes, ausência de luz, umidade e temperatura em torno 

de 37°C. No entanto, apenas um número restrito de 

microorganismos que ganham o espaço do canal radicular é 

que sobrevivem e são responsáveis pelo processo infeccioso 

(LEONARDO, LEONARDO, 2012).  

De acordo com Tavares e Silva (2011), como em 

qualquer ecossistema em desenvolvimento, as espécies 

pioneiras são geralmente substituídas por outras após a 

modificação do seu habitat, principalmente decorrente de 

alterações na concentração de nutrientes. Sendo assim, o 

ambiente acaba tornando-se mais seletivo e adequado ao 

desenvolvimento de determinadas espécies, adequadas a 

nova condição. Na dinâmica da infecção endodôntica, 

microorganismos anaeróbios facultativos são gradualmente 

substituídos pelos anaeróbios estritos, a partir da diminuição 

da disponibilidade de oxigênio e elevação dos níveis de 

dióxido de carbono e hidrogênio (LEONARDO, LEONARDO, 

2012). 

Desse modo, esse artigo tem por finalidade apresentar 

os principais aspectos relacionados à microbiota e 

consequentemente ao processo de infecção endodôntica, 

entendendo a importância de tal conhecimento na 

responsabilização do profissional quanto ao controle e 

eliminação desses microorganismos, a partir do 

estabelecimento de estratégias terapêuticas que visem o 

sucesso do tratamento.  

 

2 MATERIAIS E MÉTODOS 

 

O presente estudo consiste em uma revisão 

bibliográfica da literatura, elaborado a partir de pesquisa em 
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periódicos publicados em revistas científicas nacionais e 

internacionais, realizada nas bases de dados: LILACS, 

SCIELO e PUBMED, utilizando artigos do período de 2001 a 

2015, a partir dos seguintes descritores: Endodontia, 

Microbiota e Tratamento do canal radicular. Na língua inglesa, 

os descritores utilizados foram: Endodontics, Microbiota, Root 

Canal Therapy.  

A partir de leituras exploratórias e seletivas, o material a 

ser utilizado foi definido, sendo considerados artigos de 

revisão e de pesquisa, além de teses. Os critérios de exclusão 

adotados foram: artigos publicados fora do prazo estabelecido 

que não apresentassem leitura completa disponível nas 

bibliotecas virtuais e que não estivessem em relação direta 

com o tema proposto.  

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

As superfícies protetoras do corpo humano são 

altamente colonizadas por microorganismos, os quais compõe 

a microflora do hospedeiro, a qual contribui para o 

desenvolvimento normal da fisiologia, nutrição e sistema de 

defesa do corpo humano. Uma vez estabelecida, a microflora 

residente permanece estável, no entanto, mudanças no habitat 

ou no meio podem perturbar tal equilíbrio levando-a 

potencialmente a tornar-se patogênica (TAVARES; SILVA, 

2011). 

O primeiro pesquisador que descreveu a presença dos 

microorganismos nos canais radiculares foi Antony Van 

Leeuwenhoek, em 1683. A partir de então, os 

microorganismos que colonizam a polpa necrosada passaram 

a ser caracterizados como agentes causais das inflamações 
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crônicas e agudas dos tecidos periapicais (LINS, LIMA, 

TRAVASSOS, 2010). 

Além da simples presença de bactérias, outros fatores 

relacionados podem desempenhar um papel determinante na 

causalidade das doenças apicais e periapicais. Tais fatores 

podem incluir densidade e/ou virulência da comunidade 

bacteriana como um todo, localização no canal radicular, e as 

interações entre os membros da comunidade que persistem 

no canal radicular. (ZOLETTI et al., 2010). Segundo os 

mesmos autores, o potencial dos efeitos biológicos do fator de 

virulência pode variar significativamente de espécie para 

espécie.  

Esses microorganismos se adaptam ao meio através de 

vários mecanismos. A formação de biofilmes, modificação 

fisiológica, resposta ao stress, criação de subpopulações 

células e trocas genéticas está entre os mecanismos de 

adaptação usados pelas bactérias (LEWIS, 2005).  

Em particular, o conceito de biofilme é um aspecto 

importante no entendimento das infecções dos canais 

radiculares, uma vez que bactérias em biofilme têm a 

capacidade de sobreviver e crescer, resistir a diversas 

condições ambientais e apresentam mudanças fenotípicas que 

resultam no aumento da patogenicidade. Esta capacidade 

única deve-se a alguns recursos, como: proteção contra 

ameaças ambientais; captura de nutrientes e cooperação 

metabólica entre células residentes da mesma espécie e/ou 

espécies diferentes; além de comunicação e intercâmbio de 

materiais genéticos (JHAJHARIA et al., 2015). 

A distribuição microbiana é intensamente difusa dentro 

de todo o sistema de canais radiculares, incluindo 

ramificações do delta e na região do cemento apical. Em 

particular, o terço apical é a região de maior propagação 
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microbiana e maior complexidade devido ao número de 

ramificações presentes (TANOMARU et al., 2008). 

Ricucci e Siqueira Jr. (2010) realizaram uma pesquisa 

com o objetivo de avaliar a presença de biofilme bacteriano 

em 42 canais tratados e 64 canais não tratados de dentes 

evidenciando periodontite apical. A presença de biofilme 

intrarradicular foi observada no segmento apical de 80% dos 

canais não tratados e em 74% dos canais já tratados. Além 

disso, a formação de biofilme também pôde ser observada nas 

ramificações dos canais e istmos, bem como, visualizados em 

62% e 82% dos canais de dentes com pequenas e grandes 

lesões, respectivamente (Fig. 1).  

 

     
Figura 1: Fig. 1A - Segundo pré-molar extraído após vários episódios de 

dor. A lesão periodontal apical permaneceu ligada ao ápice radicular após 

a extração. A visão geral corresponde a um ápice radicular severamente 

absorvido. O canal aparece preenchido com tecido, e existem duas massas 

bacterianas nas paredes opostas do canal radicular. Fig. 1B - Maior 

ampliação do ápice do canal, evidenciando estruturas bacterianas em 

forma de biofilme, O lúmen do canal é preenchido com células 

inflamatórias. (Fonte: Ricucci e Siqueira Jr., 2010 - 

http://www.researchgate.net/publication/45278196).  

A B 

http://www.researchgate.net/publication/45278196
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As infecções endodônticas são, então, causadas por 

biofilmes bacterianos intrarradiculares (RICUCCI, SIQUEIRA 

Jr., 2010).  Elas podem ser classificadas em primárias e 

secundárias de acordo com a situação clínica em que 

ocorrem. A infecção primária consiste na infecção inicial pela 

colonização do sistema de canais radiculares após a necrose 

do tecido pulpar. A infecção secundária, por sua vez, é 

causada por microorganismos que não estavam participando 

da infecção primária, os quais foram introduzidos durante o 

tratamento endodôntico, entre as sessões ou mesmo após a 

conclusão do mesmo (SIQUEIRA Jr. et al.,2012; PASSOS, 

2014).  

Mais de 400 espécies bacterianas diferentes têm sido 

detectadas em canais radiculares infectados, geralmente em 

combinações de 10 a 30 espécies na infecção primária com 

prevalência de espécies anaeróbias estritas (SIQUEIRA Jr., 

2011). De acordo com Guimarães et al. (2012) o número de 

espécies bacterianas é maior nos casos em que há 

manifestações clínicas como dor, edema, abcesso ou fístula.  

Além de sofrer variação de acordo com o tipo de 

infecção presente, o tempo de infecção e da exposição ao 

sistema de canais radiculares ao meio oral são fatores 

importantes na determinação da microbiota, bem como a 

disponibilidade de nutrientes, interação microbiana e potencial 

de oxirredução desses microorganismos (PASSOS, 2014).  

Geralmente, a infecção inicial tem um predomínio de 

anaeróbios facultativos, que consomem o oxigênio ainda 

disponível, produzindo dióxido de carbono e hidrogênio.  À 

medida que o oxigênio se torna escasso, o meio torna-se 

favorável a outros microorganismos, que proliferam e 

sobrevivem independentemente da presença desse elemento, 

os anaeróbios estritos (PAPPEN et al., 2010).  
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A microbiota produz colagenases, hialuronidases e 

outras substâncias que irão degradar o remanescente de 

tecido vivo do sistema de canais radiculares e invadir os 

canais laterais, foraminas, túbulos dentinários e, 

consequentemente, toda a massa dentinária (LEONARDO, 

LEONARDO, 2012). Alguns microorganismos conseguem 

driblar as defesas do hospedeiro, instalando-se na região 

externa do ápice radicular, nas crateras de erosão cementária, 

constituindo um biofilme apical bacteriano (RICUCCI, 

SIQUEIRA Jr., 2010).  

Os produtos bacterianos agridem o tecido conjuntivo 

perirradicular, instalando o processo inflamatório como uma 

resposta à essa agressão. A inflamação é constituída 

inicialmente por polimorfonucleares e, com o decorrer do 

tempo, tem predominância de monócitos, principalmente 

macrófagos, linfócitos, plasmócitos, entremeados por 

fibroblastos, que constitui a lesão periapical (LEONARDO, 

LEONARDO, 2012).  

Dentre os produtos bacterianos liberados durante a 

infecção, merece destaque o lipopolissacarídeo (LPS), que é 

uma molécula tóxica constituinte da membrana externa de 

bactérias gram-negativas, liberada durante a multiplicação ou 

morte bacteriana. A presença do LPS na região periapical 

produz uma resposta inflamatória intensa com ativação de 

macrófagos e, consequente liberação de citocinas, que irão 

levar à reabsorção óssea, resultando numa doença 

imunopatogênica (LEONARDO et al., 2004). 

Em casos de dentes com necrose pulpar, periodontite 

apical e sintomáticos (processos agudos), há um predomínio 

de bactérias anaeróbias estritas, principalmente gram-

negativas, logo, elevados níveis de LPS (LEONARDO, 

LEONARDO, 2012). Já nos casos de processos crônicos 
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predominam os anaeróbios estritos gram-positivos, sem LPS 

(RICUCCI, SIQUEIRA Jr., 2010). 

Jacinto et al. (2006) avaliaram a prevalência da 

Porphyromonas gingivalis em 70 canais radiculares de dentes 

com abscesso periapical. Um total de 352 tipos de 

microorganismos foram encontrados, pertencentes a 69 

espécies diferentes. 83% representavam anaeróbios 

obrigatórios e 47,5% das bactérias isoladas eram Gram-

negativas. Porphyromonas gingivalis foi encontrado em 20 

canais radiculares e mais frequentemente em casos 

sintomáticos.  

De acordo com Tomazinho e Avila-Campos (2007), 

microorganismos anaeróbios, tais como Prevotella spp. e 

Porphyromonas spp., estão envolvidos na etiologia e na 

perpetuação de infecções endodônticas. Os autores avaliaram 

a presença destas espécies em 100 canais com infecções 

crônicas, utilizando as técnicas de cultura bacteriana e reação 

em cadeia da polimerase (PCR). A cultura identificou P. 

intermedia/P. nigrescens (75,8%), P. gingivalis (27,3%), e P. 

endodontalis (9,1%). Com a técnica da reação em cadeia da 

polimerase (PCR), os resultados foram: P. nigrescens (43,3%), 

P. gingivalis (43,3%), P. intermedia (31,7%) e P. endodontalis 

(23,3%).  

As lesões periapicais persistentes ou refratárias, por 

sua vez, são aquelas causadas por microorganismos que 

resistiram aos procedimentos intracanais de desinfecção, 

levando à indicação de retratamento. Segundo Pinheiro et al. 

(2012), nesses casos, há a presença quase sempre constante 

de uma espécie de cocos Gram-positivos altamente 

patogênicos e resistentes a antimicrobianos, a “Enterococcus 

faecalis”.  
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Ozbek, Ozbek, Erdorgan (2009) investigaram a 

presença da Enterococcus faecalis em 43 pacientes que 

apresentaram insucesso no tratamento endodôntico e em 36 

pacientes com infecções endodônticas primárias. Os 

resultados mostraram que a bactéria foi detectada em 41 dos 

79 pacientes, sendo associada mais fortemente aos casos de 

falhas no tratamento.  

Em concordância, Nacif e Alves (2010) e Roças e 

Siqueira Jr. (2012) destacaram que estudos moleculares têm 

revelado ser a Enterococcus faecalis a bactéria mais frequente 

em dentes tratados endodonticamente. Além disso, tais 

estudos também têm revelado taxas relativamente altas de 

outros gêneros, incluindo Streptococcus, Dialister, 

Fusobacterium, Filifactor, Parvimonas, Prevotella, 

Propionibacterium, e Pyramidobacter. 

O hidróxido de cálcio apesar de apresentar atividade 

antimicrobiana satisfatória e neutralizar os subprodutos da 

microbiota presente na infecção endodôntica primária, tais 

como a endotoxina, sua ação sobre o Enterococcus faecalis é 

restrita (GAZOLA et al., 2015). 

Além disso, segundo Nacif e Alves (2010) a alta 

prevalência se deve também a resistência a outros agentes 

antimicrobianos, como a clorexidina, além da capacidade de 

sobrevivência e rápida recuperação quando submetido a 

condições de estresse ambiental, privação nutricional e ainda 

devido aos seus fatores de virulência.  

No que diz respeito às infecções endodônticas em 

dentes decíduos, poucos estudos estão disponíveis na 

literatura. Tavares et al (2011) avaliaram 32 dentes 

apresentando necrose pulpar, constatando que a espécie mais 

prevalente foi a Prevotella intermedia, encontradas em 96.9% 

das amostras. Seguida pela Neisseria mucosa (65.2%), 
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Prevotella nigrescens (56.2%), Tannerella forsythia (56.2%), 

Prevotella denticola (53.1%) e Fusobacterium nucleatum ss 

vincentii (50.0%). As espécies menos prevalentes foram 

Enterococcus faecalis (3.2%) e Eikenella corrodens (3.1%).  

Embora sejam as bactérias os microorganismos 

predominantes no sistema de canais radiculares, os fungos 

também podem estar presentes. Eles são capazes de se 

reproduzir nesse meio e de invadir os túbulos dentinários na 

forma de blastoporos, pseudohifas ou hifas verdadeiras. 

Dentre as espécies de fungos, a Candida Albicans é uma das 

mais encontradas (LINS, LIMA, TRAVASSOS, 2010).  

Sunde, Olsen, Dedelian, Tronstad (2002) avaliaram 

trinta e seis dentes com periodontite apical refratária, os quais 

não respondiam ao tratamento com hidróxido de cálcio por 

mais de seis meses. Os autores detectaram a presença de 

148 cepas microbianas de 67 espécies diferentes. As 

bactérias anaeróbias corresponderam a 51% e as espécies 

gram-positivas constituíram 79,5% da flora. Organismos 

facultativos como Staphylococcus, Enterococcus, 

Enterobacter, Pseudomonas, Stenotrophomonas, 

Sphingomonas, Bacillus e espécies de Candida, foram 

encontradas em 75% das lesões.  

Estrela et al. (2003) analisaram a microbiota de canais 

infectados, estando a presença dos fungos oscilando entre 1% 

e 20%. De acordo com os autores, a sua presença em 

infecções de canais radiculares deve-se, principalmente, a 

capacidade de contaminar os túbulos dentinários e a sua 

resistência à medicação intracanal, como o hidróxido de 

Cálcio.  

Para o controle da infecção, o preparo biomecânico é 

uma das fases mais importantes pois a ação de corte e 

remoção dos tecidos proporcionada pelos instrumentos 
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associada ao fluxo da irrigação intracanal e sua ação 

antimicrobiana é capaz de alterar significativamente a 

microbiota. No entanto, é relevante a incapacidade de serem 

eliminadas algumas espécies de microorganismos, as quais 

demostram resistência tanto ao procedimento químico-

cirúrgico quanto à medicação local e sistêmica (GARBALDO et 

al., 2009; LUCKMANN; DORNELES; GRANDO, 2013). 

Bactérias remanescentes em localidades anatômicas 

inacessíveis aos instrumentos e à substância química auxiliar 

representam um importante fator de risco para o fracasso em 

longo prazo do tratamento endodôntico, o que justifica não 

realizar o tratamento em uma única sessão e a necessidade 

da permanência da medicação intracanal antimicrobiana entre 

as sessões. O objetivo a ser atingido na realidade clínica é a 

redução das populações bacterianas a um nível compatível 

com o reparo das estruturas apicais e periapicais, o que 

significa o clínico adotar protocolos que, previsivelmente, 

deixem o canal o mais livre possível de bactérias antes da 

obturação. (SIQUEIRA Jr. et al., 2012).  

 

4 CONCLUSÕES 

 

  Portanto, as infecções endodônticas são 

polimicrobianas e possuem natureza semi-específica, pois 

determinados grupos de espécies estão mais relacionadas a 

determinadas patologias. 

  Sabendo que o tratamento endodôntico tem por 

finalidade recuperar e manter o elemento dentário em função, 

sem prejuízos a saúde do paciente, é fundamental que sejam 

seguidos princípios técnicos, científicos e biológicos, os quais 

estão intimamente relacionados ao sucesso ou insucesso do 

tratamento.  
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  Dessa forma, na concepção endodôntica atual, é 

imprescindível o conhecimento do profissional no campo da 

microbiologia, a fim de conhecer o meio que se propõe tratar, 

permitindo a determinação de um plano de tratamento 

adequado que previna e controle a infecção, almejando o 

reparo das estruturas perirradiculares e a restituição da função 

dentária normal.  
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RESUMO: O objetivo desse estudo foi investigar a prevalência 
de mordida aberta anterior em crianças de 3 a 5 anos e sua 
relação com fatores associados. Realizou-se um estudo 
seccional em 203 crianças de ambos os gêneros, matriculadas 
nas creches municipais de Patos-PB, selecionadas de forma 
probabilística. Para a entrevista aos responsáveis, foi utilizado 
um questionário contendo dados relacionados aos hábitos 
bucais nutritivos, não-nutritivos, fatores respiratórios e doença 
respiratória. A mordida aberta anterior foi diagnosticada em 
23,6% das crianças (n= 48), verificou-se que 91,1% (n=185) 
das crianças foram amamentadas, 84,7% (n=172) usaram 
mamadeira, 39,9% (n=81) chupeta, 12,3% (n=25) realizaram 
sucção digital, 74,4% (n=151) das crianças são respiradoras 
nasais, 7,4% (n=15) são respiradoras bucais e 18,2% (n=37) 
realizam a respiração oronasal. Quanto a doença respiratória, 
15,8% (n=32) das crianças já apresentaram episódios de 
asma nos últimos 6 meses e 20,2% (n=41) das crianças já se 
consultaram com otorrinolaringologista. Concluiu-se que é 
baixa a prevalência de Mordida Aberta Anterior (23,6%) nas 
creches municipais de Patos-PB, verificou-se uma prevalência 
para o gênero masculino, sendo a utilização da mamadeira e 
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de chupeta os fatores de maior impacto para o 
desenvolvimento da Mordida Aberta Anterior. 
Palavras-chave: Má oclusão, Ortodontia Preventiva, 
Oclusopatias. 
 

1. INTRODUÇÃO 

 

Em decorrência da adoção de medidas preventivas e 

intensivas, ocorridas no Brasil, nas últimas décadas, ocorreu 

uma significativa mudança no perfil epidemiológico das 

doenças bucais, especialmente a cárie dentária. Com isso, 

outras alterações ou agravos têm sido estudados, como é o 

caso das más-oclusões (PINTO, 2008).  

Entende-se que mordida aberta é definida como 

deficiência no contato vertical normal entre os dentes 

antagonistas, podendo manifestar-se em uma região limitada 

ou, mais raramente, em todo arco dentário. Se a falta de 

contato entre os dentes localiza-se na região de incisivos e/ou 

caninos quando a oclusão está em relação cêntrica, esta 

passa a ser denominada mordida aberta anterior (MOYERS, 

1991). 

As mordidas abertas anteriores são desarmonias 

oclusais geralmente associadas a hábitos bucais anormais, 

que são comportamentos adquiridos e que, em função da 

repetição contínua, autorizam-se e aperfeiçoam-se, tornando 

assim inconscientes, sendo difícil de determinar sua etiologia 

específica, por causa da inter-relação de fatores genéticos, 

fatores ambientais e funcionais (ARAT et al. ,2008). 

Com base no diagnóstico clínico ou por meio de análise 

cefalométrica, a mordida aberta anterior é definida como a 

ausência de oclusão no segmento anterior dos arcos 

dentários. Sua etiologia pode estar associada a anomalias do 
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desenvolvimento do processo frontonasal, traumatismos na 

região da pré-maxila (PINTO, 2008), padrões esqueléticos 

alterados, obstruções das vias aéreas, mal posicionamento da 

língua (ARAUJO, 1988), além de poder estar ligada à prática 

de hábitos deletérios como os hábitos de sucção não-nutritiva 

adotados, principalmente, por crianças que os utilizam como 

forma de compensação psicológica (DAWSON, 1988; 

CARVALHO et al., 2009). 

A influência da amamentação no desenvolvimento de 

má-oclusão foi estudada por diversos autores (KATZ et al., 

2004; COZZA et al., 2005; PERES et al., 2007; CARVALHO et 

al., 2009), os quais concluíram que o exercício da 

amamentação é favorável à manutenção de uma boa relação 

oclusal, pois permite o correto desenvolvimento do sistema 

estomatognático do bebê. A amamentação natural gera 

satisfação psicológica da criança, diminuindo a possibilidade 

de instalação de hábitos de sucção quer sejam eles da 

chupeta ou do dedo. 

Estudos prévios têm relatado a associação entre a 

mordida aberta anterior e a presença de hábitos deletérios 

(CARVALHO et al., 2009). Com o avanço da idade, há a 

diminuição da incidência de mordida aberta anterior. A 

reversão do quadro de mordida aberta anterior pode ser 

conseguida por meio das mais diversas terapias, que variam 

desde a instalação de aparelhos ortodônticos à supressão dos 

hábitos de sucção não nutritivos (DAWSON, 1988).  

As oclusopatias constituem um problema de Saúde 

Pública, ficando atrás apenas da cárie e da doença 

periodontal. Por isso, a importância de trazer estudos de 

prevalência de Mordida Aberta Anterior no Brasil e no mundo. 

Este trabalho foi realizado com a proposta de verificar a 

prevalência de mordida aberta anterior e a sua relação com 
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hábitos de sucção não-nutritiva e o padrão de amamentação 

em crianças, na faixa etária entre três e cinco anos de idade, 

tornando-se de grande importância o conhecimento 

epidemiológico da doença para que possam ser elaborados e 

instituídos programas preventivos e reabilitadores.  

 

2. MATERIAIS E MÉTODOS 

 

A pesquisa foi realizada no município de Patos, 

Paraíba, sendo selecionadas crianças matriculadas em todas 

as Creches Públicas da zona urbana. A presente pesquisa se 

classificou como do tipo seccional, ou mais precisamente, 

segundo tipologia proposta por Almeida Filho, Rouquayrol, 

2006, como estudo individuado-observacional-seccional, tendo 

em vista que aborda de forma pontual a prevalência de 

mordida aberta anterior e sua relação com fatores associados. 

O universo da pesquisa consistiu de crianças, na faixa 

etária entre 3 e 5 anos de idade, de ambos os sexos, 

totalizando 642 crianças que estavam matriculadas nas 10 

Creches Municipais, no ano letivo de 2011 e 2012. De acordo 

com SANTOS, 2011 foi calculada a amostra desse estudo no 

universo de 642 crianças com o nível de confiança de 95% e 

taxa de erro amostral de 5% perfazendo um total de 241 

crianças. 

Foram incluídas todas as crianças na faixa etária entre 

3 e 5 anos matriculadas nas Creches Municipais cujas mães 

concordaram e assinaram o Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido. Foram excluídas da pesquisa as crianças que 

não se enquadraram na faixa etária proposta pelo estudo; 

apresentaram resistência ao exame clínico proposto; cujas 

mães não concordaram em assinar o Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido. 
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Após explicação da pesquisa a cada mãe e obtenção 

do consentimento por escrito das mesmas, foi realizada a 

coleta de dados em duas etapas: 1) aplicação de uma 

entrevista estruturada à mãe ou responsável; 2) realização do 

exame clínico intrabucal da criança. 

Primeiramente a coleta de dados foi realizada por 

meio de um questionário, utilizando um formulário 

semiestruturado com perguntas fechadas, estruturadas para 

obter dados da percepção das mães ou responsáveis sobre a 

relação de hábitos nutricionais, não nutricionais, fatores 

respiratórios e sua relação com mordida aberta anterior. 

Um grupo composto por 09 alunos foram calibrados 

pela profª Orientadora da pesquisa, onde a mesma ensinou a 

diagnosticar a presença da mordida aberta anterior.  

A coleta dos dados realizada por meio de exames 

clínicos intrabucais das crianças participantes (Figuras 1 e 2) e 

foram procedidos nas dependências das Creches, em locais 

com iluminação natural, ventilados, e próximos a uma fonte de 

água, de acordo com o preconizado pelo Projeto SB2000 

(BRASIL, 2001). Os exames intrabucais foram realizados com 

o examinador e examinado sentado, na posição joelho-a-

joelho, sob luz natural, utilizando-se espátula de madeira, 

estando o examinador com todos os equipamentos de 

proteção individual. Considerando-se como mordida aberta 

anterior a criança que possuir relação de sobremordida ou 

overbite negativo de qualquer magnitude e independente dos 

dentes envolvidos. 
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Figura 1: Exame clínico intrabucal 

 

 
Figura 2: Exame clínico intrabucal 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Das 241 crianças selecionadas para a amostra, houve 

uma perda de 38 crianças, totalizando 15,7%, onde os 

responsáveis se recusaram a participar da pesquisa, não 
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apareceram no dia da pesquisa ou cujas crianças 

apresentaram resistência ao exame clinico. A amostra final 

contemplou 203 crianças. 

Com relação ao gênero o estudo o estudo obteve 

45,3% de crianças do sexo masculino que corrobora os de 

Godim et al., (2010) com 57% e Mendes, Valencia e Lima, 

(2008) com 55,1%, Valores estes que discordam de Zapata et 

al., (2010), Lima et al., (2009), Sousa et al., (2007), que 

obtiveram uma prevalência do sexo feminino 51,4%, 57,6%, 

59,8%, 55,5%, respectivamente. 

 Em relação à idade, o estudo obteve 45,3% para as 

crianças com quatro anos de idade, sendo que no estudo de 

Garcia, Ferreira e Mendes, (2010) a idade que prevaleceu foi 

de três anos de idade com 41,8%. 

A Mordida Aberta Anterior foi evidenciada em 23,6% 

das crianças examinadas, resultado que está de acordo aos 

encontrados por Godim et al., (2010) com 27,9%, Forte e 

Bosco, (2001) com 24,8%, Mendes, Valencia e Lima, (2008) 

com 29,7% e Garcia, Ferreira e Mendes, (2010) com 19,8%, 

sendo o resultado encontrado nessa pesquisa inferior aos 

achados nos resultados de Mendes et al., (2006) com 46% e 

Zapata et al., (2010) 33,46%. É interessante ressaltar que por 

mais que esse achado tenha um pequeno percentual, merece 

uma atenção especial, pois se trata de crianças de creches 

públicas, que podem não ter acesso a informações de como 

esses fatores associados à mordida aberta anterior podem ser 

nocivos ao desenvolvimento das crianças, afetando 

diretamente a oclusão. 

No que se refere à amamentação, foram verificados 

que 91,1% das crianças foram amamentadas no seio da mãe. 

Esses resultados se assemelham aos encontrados por Godim 

et al., (2010) com 92,1% e Lima et al., (2009) com 93,2%. 
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Com relação ao uso de mamadeira, observa-se no estudo de 

Zapata et al., (2010) e Maciel e Leite, (2005) que seus 

resultados foram inferiores em relação à pesquisa sendo de 

75,6% e 62%, respectivamente. Lima et al., (2009), obteve um 

percentual de 91,5% superior aos achados desse estudo, que 

obteve 84,7%, o que pode ser justificado pelo fato de que o   

estudo de Lima et al., (2009), só contem crianças que 

apresentavam mordida aberta anterior e pelo o fato do uso de 

mamadeira ser umas das variáveis que aumenta as chances 

de se desenvolver a má-oclusão. 

 Em relação ao uso de chupeta, o estudo obteve um 

percentual de 39,9%, um resultado inferior aos achados por 

Mendes, Valencia e Lima, (2008), com 57,7% onde pode se 

justificar que a amostra foi  superior com 733 crianças 

comparada a esse estudo, Zapata et al., (2010) com 42,1%, 

Lima et al.(2009) com 55,9% o que pode ser justificado pelo 

estudo conter crianças que apresentavam mordida aberta 

anterior e o uso de chupeta ser umas das variáveis que 

aumenta as chances de se desenvolver a má-oclusão. Maciel 

e Leite, (2005) com 76,2% pode ser justificado pelo fato do 

estudo não está unicamente relacionado à mordida aberta 

anterior e sim a mais tipos de oclusopatias. Porém, superior ao 

estudo de Godim et al., (2010) com 22,9%. 

 Dentre as crianças avaliadas, 12,3% realiza a sucção 

digital, dados que se assemelham aos estudos de Maciel e 

Leite, (2005) com 12,3%, Zapata et al., (2010) com 12%. 

Sendo superior aos dados achados por Godim et al., (2010) 

com 9,3%, Mendes, Valencia e Lima, (2008) com 10,4%, e 

inferior ao estudo de Lima et al., (2009) com 25,4%. Embora 

tenha sido o hábito de sucção não nutritiva menos prevalente 

encontrado nesse estudo, assim como nos estudos relatados 

anteriormente, a sucção digital é apontada como mais 
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prejudicial que a chupeta, pois o dedo exerce maior pressão e 

é de fácil acesso. 

 Quanto à respiração, o estudo observou que 74,4% das 

crianças são respiradores nasais, 7,4% de respiradores bucais 

e 18,2% respiradores oronasal, valores estes que estão 

concordando com os resultados de Maciel e Leite, (2010) 

quando considerado apenas os valores encontrados para a 

respiração predominantemente nasal, onde, 77% são 

respiradores nasais, 3% respiradores nasais e 20% 

respiradores oronasal. 

Em relação dos fatores associados com a Mordida 

Aberta Anterior, foram encontrados valores relacionados 

estatisticamente significativos com as variáveis de “uso de 

mamadeira”, “de chupeta”, “sucção digital” que obtiveram p < 

0,05, valores estes que estão concordando com Zapata et al., 

(2010) onde a associação mais encontrada foi a de 

mamadeira e chupeta, Lima et al., (2009), associação 

significativa com a mamadeira, Godim et al., (2010) , Mendes, 

Valencia e Lima, (2008) e Tominta, Binjela e Franco,(2000) 

tiveram associação significativa com o hábito de sucção de 

chupeta, onde todos esses dados obtiveram um p < 0,05,  

resultados estes que não estão de acordo com Godim et al., 

(2010) com p = 0,122, Zapata et al., (2010) com p = 0,2, 

Mendes, Valencia e Lima, (2008) com p > 0,05, ambos em 

relação a sucção digital e  Lima et al., (2009) com p = 0,218 

em relação ao uso chupeta. O que mostra que os hábitos de 

sucção não nutritiva influenciam no desenvolvimento da 

mordida aberta anterior, onde menos associados, menor são 

as chances de uma criança desenvolver uma má-oclusão. 

 Quanto à relação de maiores chances de se 

desenvolver a Mordida Aberta Anterior os fatores 

determinaram a utilização associada de mamadeira e chupeta 
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que corrobora Lima et al., (2010) e Zapata et al., (2010), que 

obtiveram a mesma associação para maiores chances de se 

desenvolver a oclusopatia.  

Tabela 1: Distribuição absoluta e percentual das variáveis estudadas.  

Gênero 
Masculino 116 57,1% 

Feminino 87 42,9% 

Idade 

3 anos 69 34% 

4 anos 92 45,3% 

5 anos 42 20,7% 

Mordida aberta anterior  
Sim 48 23,6% 

Não 155 76,4% 

Amamentou 
Sim 185 91,1% 

Não 18 8,9% 

Mamadeira 
Usou 172 84,7% 

Não usou 31 15,3% 

Ainda faz uso 
Sim 114 66,27% 

Não 58 33,72% 

Chupeta 
Usou 81 39,9% 

Não Usou 122 60,1% 

Ainda faz uso 
Sim 41 50,61% 

Não 40 49,39% 

Sucção digital 
Realizou 25 12,3% 

Não realizou 178 87,7% 

Ainda faz uso 
Sim 16 64% 

Não 9 36% 

Respiração 

Nasal 151 74,4% 

Bucal 15 7,4% 

Ambas 37 18,2% 

Asma 
Sim 32 15,8% 

Não 171 84,2% 

Ida ao otorrinolaringologista  
Sim 41 20,2% 

Não 162 79,8% 
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4. CONCLUSÕES  

 

Com base na metodologia empregada e nos resultados 

obtidos, concluiu-se que é baixa a prevalência de Mordida 

Aberta Anterior (23,6%) nas creches municipais de Patos-PB. 

Verificou-se uma prevalência para o gênero masculino. Os 

hábitos de sucção nutritiva (mamadeira) e não nutritivo 

(chupeta e sucção digital) apresentam condições favoráveis 

para a ocorrência de Mordida Aberta Anterior, sendo a 

utilização da mamadeira e de chupeta os fatores de maior 

impacto para seu desenvolvimento. 
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RESUMO: O momento da espera para a atenção odontológica 
representa, frequentemente, um período de ansiedade, 
estresse e cansaço. É reconhecida a possibilidade de 
transformação da sala de espera num lugar para a promoção 
de saúde, necessitando-se, para tal, da escuta da população-
alvo. Este trabalho objetivou avaliar as expectativas de 
crianças e adolescentes, no momento da sala de espera para 
o atendimento odontológico, em clínicas-escola universitárias. 
Tratou-se de um estudo transversal e quantitativo 
desenvolvido a cada início de semestre letivo, entre os anos 
de 2009 e 2014, em universidade pública no município do 
nordeste brasileiro. Como critérios de inclusão estabeleceram-
se a faixa etária dos sete aos doze anos e ser a primeira 
experiência de atenção odontológica, na clínica em questão. 
Os pacientes investigados aguardavam atendimento nas 
clínicas de Odontopediatria ou de Ortodontia e Ortopedia 
Funcional dos Maxilares. O projeto foi aprovado pelo Comitê 
de Ética em Pesquisa. Na coleta de dados adotaram-se a 
entrevista com aplicação de questionário. Houve a análise 
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estatística adotando-se um intervalo de confiança de 95%. 
Para o período estipulado houve a avaliação de 103 pacientes, 
57,3% do sexo feminino e com idade média de 9±0,4 anos. De 
acordo com os dados obtidos um bom atendimento 
representou a expectativa maior, seguido pelo alívio da dor, 
pela estética, rapidez, pontualidade e simpatia do responsável 
pela assistência. Ocorreu diferença significante (p<0,03) entre 
as respostas dos pacientes, por clínica-escola, quanto à idade 
e ao motivo principal para a consulta. 
Palavras-chave: Odontopediatria. Ortodontia. Universidades. 
 

1. INTRODUÇÃO 

 

A representação simbólica do tratamento odontológico 

vem sendo amplamente investigada. No entanto, mesmo com 

os avanços tecnológicos e a busca por conhecimentos 

maiores na área da Psicologia, a necessidade de consulta ao 

cirurgião-dentista ainda constitui um fator de estresse, 

ansiedade e medo para muitos indivíduos, em todo o mundo.  

Em uma cultura permeada pela  globalização crescente e 

com ênfase à produtividade, urge encontrar o significado do 

trabalho em saúde mediante instâncias de aprendizagem que 

reforcem o privilégio da reflexão e do contato face a face com 

os outros (MARTINÉZ-GUTIERREZ et al., 2015). 

Por essa razão, a humanização do atendimento clínico 

constitui um dos aspectos mais importantes a ser incorporado 

aos projetos pedagógicos dos cursos de Odontologia, visando 

à busca de elementos ligados ao comportamento humanista e 

ético do futuro cirurgião-dentista. 

Durante a prática odontológica direcionada a crianças e 

adolescentes, a exposição ao ambiente clínico da odontologia 

e a possibilidade de dor associada à fantasia, a uma 

experiência prévia ou a relatos de conhecidos e familiares, 
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podem ser avaliadas pelas crianças, em especial, como 

potencialmente ameaçadoras ao seu bem-estar. Assim, os 

contatos iniciais com os pacientes em idades precoces seriam 

fundamentais para a implementação de estratégias a fim de 

modificar essa imagem, os sentimentos e o comportamento 

frente à situação de atendimento (DIERCKE et al., 2012). 

Uma das formas de se aplicar estratégias para um 

acolhimento humanizado do paciente infantil, durante o 

processo de formação dos acadêmicos de Odontologia, fica 

representada pela abordagem à criança e aos seus familiares 

na sala de espera para o atendimento (OLIVEIRA; MORAES; 

EVARISTO, 2012).  Adotando-se recursos tecnológicos como 

suporte ou não, ações nesse momento têm incrementado a 

participação e o compromisso da família como parte integrante 

e responsável pela busca por uma melhor qualidade de vida a 

esse grupo etário mais vulnerável (LARSSON, 2015). 

Considerando-se o que foi supracitado, o objetivo deste 

estudo foi investigar as expectativas de crianças e 

adolescentes, no momento da sala de espera para o 

atendimento odontológico, em clínicas-escola universitárias. 

 

2. MATERIAIS E MÉTODO 

 

Estudo transversal e quantitativo desenvolvido a cada 

início de semestre letivo, entre os anos de 2009 e 2014, no 

Departamento de Odontologia de universidade pública, em 

município do nordeste brasileiro.  

A amostragem foi do tipo censitária, considerando-se os 

critérios de inclusão: faixa etária dos sete aos doze anos e ser 

a primeira experiência de atenção odontológica, na clínica-

escola de Odontopediatria ou de Ortodontia e Ortopedia 

Funcional dos Maxilares ou ter participado das palestras de 
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orientação no projeto de extensão desenvolvido na Instituição 

de Ensino Superior em questão, Sala de Espera Saudável.  

Durante o desenvolvimento deste trabalho houve o 

respeito aos princípios e normas que regem a Bioética, 

dispostos na Resolução n. 466/12 do Conselho Nacional de 

Saúde do Ministério da Saúde do Brasil. O projeto desta 

pesquisa foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da 

Universidade em questão, sob protocolo de número 

0001.0.133.000-09. Houve a assinatura prévia, por parte dos 

pais ou responsáveis, de Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido. 

 Na coleta de dados adotaram-se a entrevista com 

aplicação de questionário; este com perguntas de abrangência 

sociodemográfica e mais direcionadas ao objeto deste estudo. 

Houve a análise estatística, com técnicas descritivas e 

inferenciais, adotando-se um intervalo de confiança de 95%. 

Adotou-se o teste Qui-quadrado de associação, para comparar 

os pacientes direcionados às duas clínicas-escola em questão. 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

A amostra total compreendeu 103 crianças e 

adolescentes, de ambos os sexos, com idade média de 9±0,4 

anos. Existiram diferenças para a faixa etária dos pacientes 

investigados, com uma média inferior de 8±0,7 anos, para os 

pacientes direcionados à clínica-escola de Ortodontia e OFM. 

Essa diferença pode ser atribuída à dinâmica nas clínicas 

determinadas, onde, para a Odontopediatria, o limite de idade 

é de 12 anos e na de Ortodontia e OFM de 10 anos. 

 Desses indivíduos, 57,3% eram do sexo feminino. A 

escolaridade materna mais frequente foi ensino fundamental 

incompleto; equivalente à dos pacientes analisados. Também 
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se considerando o maior número de respostas, a mãe foi o 

acompanhante mais registrado e a renda familiar mensal de 

até dois salários mínimos vigentes à época, o referencial 

econômico mais destacado. 

Quando comparados os períodos da coleta de dados, 

observou-se uma evolução da renda mensal familiar na faixa 

de três a cinco salários mínimos vigentes e na escolaridade 

materna, no nível do ensino fundamental completo. No entanto 

não ocorreram diferenças significantes (p = 0,07). 

Segundo Camargo et al. (2012), uma maior renda e 

escolaridade maternas, o comportamento dessas frente ao 

tratamento odontológico e a orientação recebida quanto à 

prevenção em saúde bucal representaram os maiores fatores 

vinculados à procura por serviços odontológicos. 

 Com relação ao motivo ou queixa principal para a 

consulta, as informações estão agrupadas na Tabela 1. 

Tabela 1. Motivo principal da procura pelo atendimento da criança 

ou adolescente nas clínicas-escola de Odontopediatria e de 

Ortodontia e OFM. 

 

MOTIVO PRINCIPAL 

 

N % 

Dor de dente 35 34 

 

Avaliação ou consulta  

 

               

 

28 

 

 

27,2 

Má oclusão ou 

desalinhamento dos 

dentes 

 

27 

 

26,2 

 

Dificuldade na 

mastigação  

 

 

 

9 

 

 

8,7 

Outros 4 3,9 

 

TOTAL 

 

103 

 

100 
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No item outros, foram computados, com uma menção 

cada: halitose, sangramento gengival, alterações na língua e 

dor na região da Articulação Temporomandibular.  

Existiram diferenças significantes entre os pacientes da 

clínica de Odontopediatria para os da clínica de Ortodontia e 

OFM no que se referiu à busca por tratamento da má oclusão, 

dos dentes tortos ou desalinhados (p<0,01). Não foram 

constatadas diferenças significantes entre os períodos de 

levantamento dos dados, em anos letivos ou por sexo. 

Uchôa et al. (2014) em pesquisa com o objetivo de 

avaliar as necessidades de tratamento odontológico e 

conhecer o perfil de crianças que buscavam pela primeira vez 

atendimento em uma Clínica de Odontopediatria de uma 

instituição de ensino superior do Rio de Janeiro obtiveram, 

como necessidades de tratamento mais associadas ao motivo 

da consulta, a razão de tratamento restaurador (54,8%) 

seguida de exodontias (28,8%).  

Embora com metodologias diferenciadas, essas 

necessidades podem estar relacionadas à história de dor ou à 

avaliação ou controle periódico, enfatizados no estudo 

presente. 

No que se refere à procura do serviço de acordo com os 

quadros de dor, os dados obtidos nesta pesquisa também 

apresentaram resultados semelhantes aos de Amorim et al.  

(2007), ao analisar o perfil de atendimento da clínica de 

Odontopediatria de Universidade Federal de Alagoas. Para os 

pacientes que procuravam o serviço de urgência, 48.3% 

apresentavam dor relacionada à cárie dentária.  

De acordo com as particularidades das clínicas-escola 

para as quais se observaram os pacientes no estudo presente, 

os serviços de urgência estavam incorporados no 

funcionamento normal das duas clínicas. 
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Galarraga e Nery (2000), avaliando o motivo da 

consulta de pacientes adolescentes na Clínica de Ortodontia, 

destacaram a complexidade por essa busca, não apenas por 

alguma insatisfação estética ou funcional, mas pela imposição 

dos pais ou responsáveis. 

Masci et al. (2013) levantaram um questionamento 

sobre se o ajuste oclusal obtido por técnicas da Ortodontia 

seria refletido no desempenho das funções do sistema 

estomatognático dos pacientes submetidos a intervenções e 

não encontraram uma associação positiva necessariamente 

entre esse tipo de terapia e o equilíbrio neuro-oclusal. Cabe 

ressaltar que a OFM, em associação com a Ortodontia, busca 

trabalhar essas limitações. Assim, considerando-se a situação 

pontual do estudo presente, o motivo para a consulta quanto 

ao desempenho da função mastigatória poderia ser 

contemplado. 

No contexto das perspectivas em relação ao tratamento 

odontológico para o qual estavam encaminhados, os dados 

ficaram agrupados, de acordo com o que mostra a Tabela 2. 

Tabela 2. Expectativas dos pacientes quanto ao atendimento. 

EXPECTATIVAS DOS PACIENTES N % 

Bom atendimento, com explicações sobre o 

que está sendo realizado e sem dor 

42 40,8 

Estética no sorriso                

30 

29,1 

Rapidez na conclusão do tratamento  

18 

 

17,5 

Pontualidade quanto ao horário de atendimento 

 

 

10 

 

9,7 

Simpatia do profissional 3 2,9 

TOTAL 103 100 
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Robles, Grossman e Bosco (2008), investigando as mães 

de pacientes atendidos em clínica-escola universitária, 

obtiveram a concepção dessas, quanto ao dentista “ideal”. 

Este deveria reunir habilidades afetivas, psicomotoras e 

cognitivas, tais como: gostar do que faz, ser atencioso e 

amigável, fornecer informações claras sobre saúde bucal, 

resolver os problemas bucais do paciente e manter-se 

atualizado. Os aspectos interpessoais foram fundamentais 

para a satisfação com o atendimento na universidade, além da 

capacidade técnica dos alunos e a facilidade para conseguir 

uma vaga. 

De acordo com El-Housseiny  et al. (2014), o medo ao 

tratamento odontológico, por parte das crianças, se não for 

bem identificado e controlado trará repercussões, não 

somente para a condição de saúde bucal do paciente, de uma 

forma localizada, mas com prováveis repercussões sistêmicas 

e emocionais, necessitando-se de um entendimento melhor 

sobre os fatores determinantes do estresse nesses pacientes. 

Devido à literatura consultada avaliar as perspectivas 

direcionadas à assistência em saúde para crianças e 

adolescentes, principalmente conforme os relatos de pais ou 

responsáveis, houve dificuldade em se cotejar os resultados 

obtidos. Por conseguinte, fica a sugestão da escuta mais 

abrangente das crianças e adolescentes, principalmente os 

que se encontram em idade em que a comunicação e o 

entendimento são mais facilitados. 

 

4. CONCLUSÕES  

 

Um bom atendimento representou a expectativa maior, 

seguido pelo alívio da dor, pela estética, rapidez, pontualidade 

e simpatia do responsável pela assistência. Ocorreu diferença 
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significante entre as respostas dos pacientes, por clínica-

escola, quanto à idade e ao motivo principal para a consulta. 
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RESUMO: Erosão dentária pode ser definida como a perda de 
tecido dentário, desencadeada por ação química de ácidos de 
fontes extrínsecas e/ou intrínsecas sem o envolvimento 
bacteriano, podendo ocasionar comprometimento estético e 
funcional. Diversos estudos teem demonstrado significativo 
aumento da prevalência de erosão dentária, sobretudo em 
crianças e adolescentes, sendo o estilo de vida, mudanças na 
dieta e fator socioeconômico as principais causas apontadas, 
fazendo com que esses grupos tenham se tornado 
recentemente, a população de interesse da comunidade 
científica do ponto de vista epidemiológico. Foram avaliados 
200 escolares com idades entre 06 e 12 anos, dos quais, 100 
oriundos da rede municipal da cidade de Patos-PB e 100 de 
escolas particulares do mesmo município. O instrumento 
utilizado para avaliar a erosão, foi o índice de O’Sullivan. Do 
total de 200 escolares, 27 possuíam pelo menos uma área 
dental afetada por erosão, isso corresponde a 13,5%. Não 
houve diferença significativa entre os gêneros. A prevalência 
encontrada nas escolas municipais foi de 15%, número 
ligeiramente maior que o encontrado nas escolas privadas do 
município de Patos que foi de 11%. Conclui-se que 
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a prevalência da erosão encontrada foi elevada e de baixa 
gravidade. 
Palavras-chave: Criança. Epidemiologia. Dieta. 
 

1. INTRODUÇÃO 

 

           O termo erosão deriva do latim erodere, erosi,erosum, e 

refere-se ao processo descrito por Baratieri et al. (2001), como 

a perda progressiva e gradual do tecido dentário por ação 

química ou eletrolítica, localizada e indolor, sem que haja 

participação bacteriana  (MANGUEIRA et. al, 2009). É 

desencadeada por ação química de ácidos de fontes 

extrínsecas e/ou intrínsecas sem o envolvimento bacteriano, 

podendo ocasionar comprometimento estético e funcional 

(SALAS et al.,2015, ABRAHAMSEN, 2005). 

           Gomes e colaboradores, em seu estudo descrevem 

ainda, o processo de erosão como agressivo e irreversível que 

afeta esmalte, dentina e cemento, podendo ocasionar graves 

danos aos elementos dentais como hipersensibilidade dentária 

e fratura das bordas incisais fragilizadas. (GOMES et al., 

2013). 

           Com o aprimoramento das ações de prevenção e 

promoção de saúde, os índices de cárie e doença periodontal 

vêm caindo consideravelmente, sobretudo em países 

desenvolvidos (TACHIBANA et al., 2006).Contudo 

paradoxalmente outros agravos à saúde bucal tem despertado 

interesse da comunidade científica, dentre eles a erosão 

dentária e suas conseqüências na cavidade oral. 

           A etiologia do processo erosivo é multifatorial, com 

participação de fatores químicos (pH, titularidade ácida, 

conteúdo mineral), biológicos (saliva, película adquirida), e 

comportamentais (hábitos de higiene), sofrendo ainda forte 
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impacto cultural, sobretudo pela mudança de hábitos 

alimentares, com o preocupante aumento no consumo de 

alimentos e bebidas ácidas e alimentos industrializados. 

(FERREIRA et al., 2009, MAGALHÃES et al., 2009). Contudo 

a população ainda é leiga em relação ao impacto negativo que 

tal dieta traz a saúde bucal (SANTOS et al., 2013). 

            A erosão dentária pode ser classificada, conforme sua 

etiologia em extrínseca e intrínseca, sendo as fontes 

intrínsecas associadas a fatores que provocam regurgitação 

do suco gástrico ou hipossalivação. As fontes intrínsecas dos 

ácidos envolvidos no processo de erosão devem-se 

principalmente aos transtornos alimentares como bulimia e 

anorexia, além de refluxo gastroesofágico (LOURENÇO, 

20015). Já as fontes extrínsecas podem ser agrupadas 

conforme Gurgel (2009), em alimentar, medicamentosa e 

ambiental e devem-se principalmente a dieta rica em frutas e 

bebidas ácidas, ao meio ambiente, para o caso de 

trabalhadores de indústrias químicas e nadadores expostos 

constantemente à água ácida da piscina e ainda ao uso 

crônico de medicamentos como vitamina C, ácido 

acetilsalicílico e ácido clorídrico (RANDAZZO et al., 2006). ).  

           Os sítios acometidos pela erosão dentária teem relação 

direta com o fator etiológico em questão, ou seja, quando a 

face vestibular do dente é acometida há possivelmente fatores 

extrínsecos envolvidos na etiologia, em contrapartida, quando 

se trata das faces oclusal e palatina, logo, o desgaste, deve-se 

a fatores intrínsecos (ABRAHAMSEN, 2005; DEBATE et al., 

2005; SOUZA et al., 2010). 

           A erosão extrínseca de origem alimentar é causada 

pelos ácidos contidos nos alimentos, tais como frutas cítricas e 

doces, e bebidas como refrigerantes (ASSIS et al.,2014). Um 

estudo revela que pessoas que consomem frutas cítricas ao 
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menos duas vezes ao dia, correm um risco 37 vezes maior de 

desenvolver erosão dos que os que não consomem (AZZIZ, 

2011). É importante ressaltar que ainda que substâncias com 

baixo pH (inferior a 4,5) apresentem a capacidade de causar 

erosão. O desenvolvimento da lesão, depende também de 

fatores como acidez titulável, temperatura e frequência de 

consumo (SILVA et al., 2012; FARIAS et al., 2013;).  

           Medicamentos de uso oral, também estão no grupo dos 

fatores extrínsecos, relacionados à erosão, sobretudo os de 

uso pediátrico, com baixo pH endógeno e vitaminas ‘C’ 

mastigáveis (MESSIAS et al., 2011). 

           Em se tratando de fatores intrínsecos, há que se citar a 

doença do refluxo gastroesofágico, que promove o retorno do 

conteúdo ácido estomacal à cavidade oral, por uma anomalia 

do esfíncter inferior esofágico ou aumento da pressão intra-

abdominal, induzindo à dissolução do esmalte (OLIVEIRA, 

2011). Também é descrita na literatura a associação da 

erosão dentária a problemas psicossomáticos como anorexia 

e bulimia, devido à prática constante de métodos 

compensatórios como indução do vômito e desta forma os 

ácidos gástricos em contato com a superfície dental podendo 

ocasionar a erosão do elemento dental (ISRAEL, 2015 ; 

MEDEIROS JUNIOR et al., 2012; HERMONT; AUAD, 2013). 

            Clinicamente a erosão caracteriza-se como desgastes 

rasos de superfície lisa, brilhante e vítrea, por vezes 

amarelada, em virtude da diminuta camada de esmalte 

residual e consequente evidenciação da dentina subjacente, 

observando-se ainda uma delgada porção de esmalte intacto 

na cervical do elemento afetado, em forma de ‘U’ ou pires 

invertido (O’SULLIVAN; MILOSEVIC, 2008; LUSSI; JAEGGI, 

2008). O conhecimento das características da erosão dentária 
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facilita o diagnóstico possibilitando assim um tratamento mais 

adequado ao paciente (SALAS et al., 2015). 

           Diante da variedade de fatores etiológicos envolvidos, 

as características clínicas, consequências e intensidade da 

erosão são diversas, o que por vezes dificulta seu diagnóstico 

(FERREIRA et al., 2009). 

           Com o declínio da perda dentária por cárie, doença 

periodontal e aumento da prevalência da erosão dentária, 

estudos sobre erosão dentária e seu perfil epidemiológico tem 

sido alvos da comunidade cientifica, contudo ainda são 

escassos dados contundentes acerca deste agravo, sobretudo 

em países em desenvolvimento (ALVES et al., 2015; 

FERREIRA et al., 2009). 

           Pesquisas demonstram que a faixa etária mais 

acometida é a dos adolescentes, o que se deve principalmente 

ao tempo e frequência de exposição destes, aos fatores 

etiológicos da erosão. Paralelamente observa-se um aumento 

da prevalência da lesão também em crianças, fazendo com 

que esses grupos tenham se tornado recentemente, a 

população de interesse da comunidade científica do ponto de 

vista epidemiológico (RANDAZZO et al., 2006). Diante disso, 

diversos estudos têm sido realizados, no intuito de avaliar o 

padrão da doença em dentes decíduos ( MURAKAMI et al., 

2011), a possível relação com o gênero afetado ( EL AIDI et 

al., 2008), influência dietética (CORRÊA et al., 2011) e 

condição socioeconômica (MANGUEIRA et al., 2009). 

           Em 2003, Dugmore e Rock, realizaram um estudo para 

determinar a presença de erosão em 1753 adolescentes 

ingleses, constatando que 64,1% deles aos 14 anos 

apresentaram erosão dentária. Estudo semelhante foi 

realizado no Brasil em 2007, avaliando 459 adolescentes entre 

13 e 14 anos, chegando ao percentual de 34,1%, limitado a 
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esmalte e principalmente em incisivos centrais superiores 

(AUAD et al., 2007; PASSOS, 2009). Desse modo a erosão é 

considerada a forma mais comum de desgaste dentário na 

infância, sendo observada tanto na dentição decídua como 

permanente (FERREIRA, 2009). Levantamentos 

epidemiológicos com crianças e adolescentes demonstraram 

uma curva crescente na prevalência da erosão dentária em 

diversos países (KREULEN et al., 2010). 

           Estudos como estes devem ser estimulados no Brasil, e 

para tanto o índice para verificar a prevalência e severidade da 

erosão dentária, deve ser fácil compreensão e aplicação. 

Embora não exista até a presente data um índice 

universalmente aceito para avaliação dessa lesão, vários 

métodos teem sido propostos, com destaque para o índice de 

O’Sullivan, que avalia gravidade, severidade e extensão, e que 

vem sendo amplamente empregado para levantamentos 

epidemiológicos semelhantes ao proposto na pesquisa em 

todo país (OLIVEIRA, 2011; MARQUES et al., 2013). 

            A erosão dentária é um tema muito abordado na 

literatura, e data de duzentos anos, contudo, estudos 

populacionais sobre o tema e que investiguem sua prevalência 

em crianças e adolescentes, são recentes e ainda escassos, o 

que faz da erosão um assunto atual e de extrema relevância 

(BARROS, 2009). Diferentes aspectos a cerca da erosão 

dentária vem sendo alvo de estudos epidemiológicos em 

diversos países a exemplo do Reino Unido. Estes estudos 

ajudam a apontar a severidade e extensão do problema, 

elencando ainda fatores etiológicos que poderiam nortear 

ações preventivas específicas e individuais. Desse modo 

estudos desse tipo vem sendo realizados em diferentes 

regiões brasileiras, no intuito de promover comparação entre 

os diferentes resultados obtidos, considerando as distintas 
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características socioeconômicas, culturais e mesmo no padrão 

alimentar (PERES & ARMÊNIO, 2006).  

 

2. MATERIAIS E MÉTODO 

 

           A pesquisa foi realizada, através de estudo do tipo 

transversal com abordagem indutiva, procedimentos 

comparativos, estatísticos e descritivos com técnicas de 

observação direta e extensiva (ESTRELA, 2001), cujo 

instrumento de coleta de dados constou de um espelho bucal 

plano, para realização do exame clínico, após escovação 

supervisionada, sob luz natural. Foi utilizado o índice de 

detecção de O’Sullivan, destinado à investigação de diferentes 

critérios como a gravidade, a localização e a extensão da 

erosão dentária. O índice de O` Sullivan foi utilizado em 

crianças e adolescentes matriculados nas instituições de 

ensino do município de Patos-PB. 

            O universo do presente estudo envolveu indivíduos em 

idade escolar, na faixa etária de seis a doze anos, 

regularmente matriculado em instituições de ensino de caráter 

público e privado com sede no município de Patos-PB, 

devidamente autorizados por pais ou responsável legal por 

meio da assinatura do termo de consentimento livre 

esclarecido constando assinatura do aluno e do responsável. 

           A amostra foi constituída de 100 escolares de 

instituições privadas e 100 de instituições municipais de 

ensino da cidade de Patos-PB. A partir dessa amostra foi feita 

inferência dos resultados para a cidade de Patos-PB. A coleta 

dos dados foi realizada nas escolas públicas e particulares do 

referido município, sendo os indivíduos participantes, 

selecionados aleatoriamente. 
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           A pesquisa foi realizada nas dependências das escolas 

na cidade de Patos-PB como pode ser observado na Figura1. 
 

 
Figura 1: exame da cavidade oral nos escolares realizado nas 

dependências das escolas. 

 Fonte: elaborada pelo autor. 

 

           Apenas participaram do estudo, os escolares 

compreendidos na faixa etária de 06 a 12 anos e que 

concordaram espontaneamente em submeter-se à pesquisa, 

além disso, os pais ou responsáveis assinaram o termo de 

consentimento livre e esclarecido emitido em duas vias. 

           Foram excluídas crianças e adolescentes fora da faixa 

etária pretendida pela pesquisa, e aqueles que discordaram 

em participar voluntariamente do estudo, ou os que não foram 

autorizados por seu responsável legal, não assinando o termo 

de consentimento livre e esclarecido. Os participantes foram 

abordados nas dependências das instituições que frequentam 

regularmente. Antes da realização do estudo, as escolas e os 

alunos receberam informações e esclarecimentos a respeito 

do estudo. Imagem 2. 
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Figura 2 : Esclarecimentos a respeito do estudo na escolas. 

 Fonte: Elaborada pelo autor 

 

           A técnica utilizada foi a de observação direta e 

extensiva através de exame clínico intra-oral de acordo com 

as normas de biossegurança, seguida do índice de O’Sullivan.  

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

            Diversos estudos apontam para uma grande variação 

da prevalência da erosão dentária. Essas pesquisas 

demonstram que as lesões erosivas podem ser encontradas 

em uma amplitude que varia desde 3,4% a 58%. Tais, estudos 

afirmam ainda que a dentição decídua é a mais suscetível a 

erosão devido a diferenças estruturais em relação a dentição 

permanente como menor mineralização e maior 

permeabilidade. (MURAKAM et al., 2006; MANGUEIRA et 

al.,2009; MURAKAMI et al., 2011). 

           No presente estudo, 200 escolares foram avaliados dos 

quais, 27 apresentaram erosão em pelo menos uma face 

dental o que corresponde a uma prevalência de 13,5%. A 

amostra foi composta de 100 alunos oriundos da rede 
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municipal e 100 escolares da rede privada de ensino do 

município de Patos PB.   

           Quando as escolas foram avaliadas separadamente, a 

prevalência encontrada foi de 15% nas escolas municipais, 

contra 12% do sistema privado de ensino. Esse resultado 

indica que o fator socioeconômico pouco influenciou no 

resultado da pesquisa corroborando com outros estudos 

realizados (PERES et al, 2005). 

           Em relação a área mais atingida por erosão a face mais 

acometida foi a palatina dos dentes anteriores   

correspondendo a 49% de todas as erosões encontradas o 

que está de acordos com o estudo de (BARROS, 2009). O 

quadro 1 apresenta as faces dentárias onde mais detectou-se 

lesões erosivas nos escolares pesquisados. 

       
 Quadro 1 Faces dentárias mais acometidas por erosão, Patos/PB.   

           A face palatina dos incisivos superiores é a área menos 

banhada pelo fluído salivar, além de ser constantemente 

tocada pela face dorsal da língua no ato da fala o que remove 

a película adquirida, que serve de proteção contra ácidos, 

principal agente causador da erosão. (AMAECHI et. al, 1999). 

           Em relação ao gênero, os dados encontrados nas 

escolas municipais foram semelhantes aos das instituições de 

ensino privadas do município de Patos-PB com uma pequena 

predileção pelo gênero feminino. Tais dados estão expostos 

 

PALATINA DOS INCISIVOS SUPERIORES 

 

49% 

 

OCLUSAL DOS DENTES POSTERIORES INFERIORES 

 

41% 

 

VESTIBULAR DOS DENTES ANTERIORES SUPERIORES 

 

7,8% 

 

VESTIBULAR E OCLUSAL DOS DENTES POSTERIORES 

INFERIORES 

 

2,2% 
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no quadro 2. Este quesito não apontou uma diferença 

estatística significante indicando que gênero pouco influenciou 

concordando dessa forma com diversos estudos realizados 

em outros países (EL AID et al.,2008).O dados demonstram 

que a erosão está diretamente relacionada com a alimentação 

e com o estilo de vida do indivíduo independente do gênero. 

                Quadro 2-  Distribuição da erosão em relação ao 

gênero, Patos/PB. 

 

ESCOLAS MUNICIPAIS ESCOLAS PRIVADAS 

              Em se tratando da área afetada por erosão, o índice 

de O’ Sullivan classifica as lesões erosivas em (+) quando 

mais da metade da superfície dentária foi afetada e (-) quando 

menos da metade da superfície do elemento dental foi 

acometida pela lesão. Os dados encontrados apontaram que 

87.5% das erosões encontradas na amostra, atingiram menos 

da metade da superfície dos dentes em que a erosão foi 

detectada e apenas 12,5% atingiram mais da metade das 

superfícies dentárias. Quando a comparação é feita entre as 

escolas os dados também mostraram que a maior parte das 

erosões afetaram menos da metade das superfícies dos 

dentes como pode ser observado no quadro 3.  

 

 

MASCULINO 

 

FEMININO 

 

MASCULINO 

 

FEMININO 

 

47% 

 

53% 

 

41% 

 

59% 
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Quadro 3- Área afetada por erosão, Patos/PB. 

 

           De todas as erosões encontradas na amostra, 86.4% 

foram classificadas no código 1 do índice de O’Sullivan, onde 

o dente se apresenta sem perda de contorno e com o aspecto 

acetinado, ou seja, perdeu o brilho natural. Já 13,6% foram 

classificados no código 2 do índice, onde há uma pequena 

perda de esmalte e com isso perda de contorno natural do 

elemento dental. Nenhuma lesão foi classificada nos códigos 

4,5 e 6, que correspondem a erosões que afetam a dentina e 

podem atingir a polpa estando de acordo com estudos 

realizados sobre o tema em que afirmam em sua maioria que 

as lesões erosivas ocorrem com muito mais freqüência no 

esmalte dental (FARIAS, 2013).  

           Também foi avaliada a gravidade da erosão realizando 

a comparação entre as escolas o que pode ser analisado no 

quadro 4. 

 

 

 

ESCOLAS MUNICIPAIS 

 

ESCOLAS PRIVADAS 

 

MAIS DA 

METADE DO 

DENTE 

AFETADO 

 

MENOS DA 

METADE DO 

DENTE 

AFETADO 

  

MAIS DA 

METADE DO 

DENTE 

AFETADO 

 

MENOS DA 

METADE DO 

DENTE 

AFETADO 

 

          7% 

 

          93% 

 

           22% 

 

          78% 
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      Quadro 4- gravidade das lesões, Patos/PB.  

 

           Ao comparar as escolas, notou-se que, tanto os 

escolares municipais quanto os alunos da rede privada de 

ensino que possuíam alguma lesão erosiva, foram 

classificados em sua maioria pelo código 1 de O’ Sullivan, o 

grau mais leve de erosão, demonstrando que a origem escolar 

não influenciou de maneira significativa a gravidade das 

lesões. 

           Outro aspecto a ser levado em consideração é o 

aumento do consumo de refrigerantes e bebidas ácidas que 

tem sido apontado como fator importante para ocasionar 

erosão dentária (MAGALHÃES et al.,2009; AUD e 

MOYNIHAN,2007). As propriedades físico-químicas de 

refrigerantes e bebidas ácidas como acidez titulável e Ph, 

influenciam o desgaste dentário causando erosão (FURTADO 

et al; 2010).      

           Essas propriedades têem sido estudadas nos 

refrigerantes e sucos industrializados (SILVA et al., 2012). 

           Antes de serem examinados, os alunos foram 

questionados a respeito da frequência do consumo de 

refrigerantes e bebidas industrializadas por semana. 

Código1: 

Aspecto 

acetinado sem 

perda de 

esmalte 

Código2: 

Somente perda 

de esmalte e 

perda de 

contorno 

Código1: 

Aspecto 

acetinado sem 

perda de esmalte 

Código 2: 

Somente perda 

de esmalte e 

perda de 

contorno 

 

87.6% 

 

12,4% 

 

94,7% 

 

5,3% 

 

ESCOLAS MUNICIPAIS 

 

 

ESCOLAS PRIVADAS 
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           Foi observado na análise dos dados uma maior 

frequência do consumo de refrigerantes e bebidas 

industrializadas em escolares da rede municipal de ensino em 

relação à rede escolar privada do município de Patos-PB, 

principalmente o consumo diário dessas bebidas, tal hábito 

considerado potencialmente erosivo. 

           É importante ressaltar que existe uma política nas 

escolas privadas do município de patos onde se restringe a 

venda de refrigerantes e sucos industrializados priorizando a 

venda de produtos naturais. O quadro 5 mostra esses 

números. 

Quadro 5- Consumo de refrigerantes e sucos industrializados 

por semana em escolares no município de Patos-PB 

 

FREQUENCIA DE 

CONSUMO POR 

SEMANA 

 

ESCOLA 

MUNICIPAL 

 

ESCOLA 

PRIVADA 

 

NENHUMA VEZ 

 

3% 

                        

5% 

 

UMA VEZ 

 

61% 

 

69% 

 

TRÊS VEZES 

 

18% 

 

23% 

 

TODOS OS DIAS 

 

18% 

 

3% 

 

4. CONCLUSÕES  

 

            A prevalência da erosão dentária encontrada nos 

escolares do município de Patos- PB correspondeu a 13,5% 

não havendo mudanças significativas nos dados quando 
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houve a comparação entre as escolas da rede municipal de 

ensino e as instituições de ensino da rede privada.  

           Em relação ao gênero, houve uma pequena predileção 

pelo sexo feminino tanto na rede municipal quanto na rede 

privada, entretanto, essa condição não foi fundamental para 

determinar tanto a gravidade quanto a ocorrência lesão 

erosiva apontando que a erosão é determinada mais pela 

dieta e estilo de vida sendo o gênero pouco determinante para 

que o escolar apresente quadro de erosão. 

           A gravidade das lesões encontradas se manteve 

restrita ao esmalte e a maioria dessas lesões apenas 

atingiram o grau 1 do índice de O’Sullivan onde há apenas a 

perda do brilho natural do esmalte. Em relação a área 

atingidas, mais de 80% das lesões se manteve em menos da 

metade da superfície do dente. 

           Desta forma, se conclui que a prevalência da erosão no 

município de patos encontra se dentro da variação encontrada 

em diversos estudos nacionais e apesar de relativamente alta, 

todas as lesões se apresentaram de baixa gravidade. 
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RESUMO: Acidentes ocupacionais consistem hoje em um 
fator de bastante relevância e preocupação entre os 
profissionais expostos a esse tipo de risco. No campo da 
Odontologia, onde existe uma grande variedade de 
procedimentos, com diferentes níveis de complexidade, existe 
um maior risco aos acidentes ocupacionais. O objetivo desta 
pesquisa foi avaliar a prevalência de acidentes com material 
perfurocortante na Clínica Odontológica da UFCG/PATOS-PB. 
A pesquisa que teve como meio de coleta um questionário, 
com amostra de 142 (cento e quarenta e dois) discentes, 21 
(vinte e um) docentes e 39 (trinta e nove) técnicos em saúde 
bucal, de modo que a amostra foi composta, no total, de 202 
entrevistados. O projeto tem aprovação do CEP, pautada na 
resolução 466/12 do CNS. Nos resultados observou-se que 
71,4% dos docentes, 60,6% dos discentes e 51,3%dos TSB 
sofreram acidentes com material perfurocortante, onde 20% 
docentes, 58,9% discentes e 15% TSB precisaram interromper 
rotina, mostrando assim a alta ocorrência desse tipo de 
acidente. Concluiu-se que acidentes envolvendo 
perfurocortantes são bem mais comuns do que idealizados por 
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muitos, sendo mais prevalentes entre docentes e técnicos em 
saúde bucal quando comparados aos discentes. 
Palavras-chave: Biossegurança, Acidentes ocupacionais e 
Prevenção de acidentes. 
 

1. INTRODUÇÃO 

 

Acidentes ocupacionais, como por exemplo acidentes com 

radiação, saliva, consistem hoje em um fator de bastante 

relevância e preocupação entre os profissionais expostos a 

esse tipo de risco, de modo que a saúde dos trabalhadores se 

tornou um campo da saúde pública que atua através de 

procedimentos próprios, visando a promover e proteger a 

saúde de pessoas no exercício do trabalho. Para que essas 

medidas sejam eficientemente realizadas é necessária 

atuação multidisciplinar e interdisciplinar, junto a profissionais 

especializados, buscando preservação e promoção de saúde 

através de medidas de alcance coletivo (Almeida et al., 2015).  

Toda profissão oferece riscos ao ser humano, 

principalmente aquelas que elevam à probabilidade de 

exposições ocupacionais (MARQUES et al., 2010). Os 

acidentes de trabalho ocasionados por material 

perfurocortante entre profissionais da saúde representam 

prejuízos aos profissionais e às instituições. Pois em geral o 

cirurgião-dentista e sua equipe estão constantemente em 

contato com secreções da cavidade oral, a exemplo de saliva, 

sangue, como as das vias aéreas superiores, além de 

aerossóis, tornando-se fatores de risco para a transmissão de 

infecções entre profissionais e pacientes (MIOTTO et al., 

2012). E frente a qualquer tipo de acidente perfurocortante, o 

paciente deve ser notificado (DIAS et al., 2009). O incidente de 

exposição ocupacional pode ser definido como o contato de 
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mucosa ocular, membrana-mucosa, pele não intacta, contato 

parenteral com sangue ou outros materiais potencialmente 

infectantes que pode interferir no desempenho das funções do 

cirurgião-dentista ou profissional da área da saúde (GARCIA 

et al., 2006).  

Na área odontológica há procedimentos de baixa e alta 

complexidade, e esses procedimentos podem oferecer risco 

de acidentes e contaminação de algumas doenças 

(NASCIMENTO et al., 2012). Diante dos riscos eminentes, os 

acidentes de trabalho 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 logo 

após a ocorrência do acidente para obtenção de maior eficácia 

(MARTINS et al., 2010).  

Diante da relevância da ocorrência de acidentes e do 

impacto destes a saúde dos profissionais envolvidos no 

cuidado da saúde bucal, o presente trabalho objetivou avaliar 

a prevalência de acidentes com material perfurocortante em 

graduandos, docentes e funcionários da Clínica Odontológica 

da UFCG, propondo identificar quais os instrumentos mais 

frequentes envolvidos nos acidentes, tentando despertar neste 

profissionais ou indivíduos a importância da utilização de 

equipamentos de proteção individual, bem como de um 

atendimento cuidadoso, e qual as medidas tomadas pós 

acidente, evitando desta forma, os efeitos nocivos à saúde 

advindos de uma possível contaminação. 

 

2. MATERIAIS E MÉTODO 
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O presente estudo de abordagem indutiva e desenho 

transversal foram realizados com os discentes do Curso de 

Odontologia da UFCG, discentes esses do sexto ao décimo 

período que já realizam trabalhos no âmbito da Clínica Escola 

da instituição, docentes da UFCG do curso de odontologia que 

prestam serviço na Clínica Escola e técnicos em saúde bucal, 

da referida universidade do município de PATOS – PB. A 

amostra da pesquisa foi composta de 142 (cento e quarenta e 

dois) discentes, 21 (vinte e um) docentes e 39 (trinta e nove) 

técnicos em saúde bucal, de modo que a amostra foi 

composta, no total, de 202 entrevistados durante a pesquisa. 

Aos participantes da pesquisa foi aplicado um questionário 

contendo quatorze perguntas no qual permitiam que cada 

sujeito da pesquisa responda a apenas uma alternativa em 

cada pergunta, onde os mesmo serão autoexplicativos. 

Usaram-se técnicas de observação direta e extensiva, cujo 

instrumento de coleta de dados foi de um questionário, 

aplicado diretamente pelos pesquisadores aos entrevistados, 

que foram selecionados aleatoriamente. 

O projeto tem aprovação do CEP, pautada na resolução 

466/12 do CNS, que regulamenta a pesquisa em humanos, 

seguiu os preceitos da bioética, só o protocolo de nº CAAE: 

30386814.3.0000.5181. Foi realizada analise descritiva dos 

dados (medida de frequência).  

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

 O questionário foi aplicado em cem por cento da amostra 

almejada, no qual nenhum dos entrevistados se recusou a 

respondê-lo. Dentre o gênero dos entrevistados, 76,2% dos 
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docentes e 94,9% dos TSB são do gênero feminino, em 

contrapartida os discentes apresentam prevalência de 51,4%. 

Com relação a frequência de ocorrência de acidentes com 

perfurocortantes no campo odontológico, foi visto que 15 

(71,4%) dos docentes, 86 (60,6%) dos discentes e 20 (51,3%) 

dos TSB sofreram acidentes com esse tipo de material, onde 3 

(20%) docentes, 33 (58,9%) discentes e 3 (15%) TSB 

precisaram interromper rotina (Tabela I). 

 

Tabela I – Dados sobre os acidentes ocupacionais entre docentes, 

discentes da Clínica Odontológica da UFCG e TSB’s. 

Características Docentes Discentes TSB 

 N % n % N % 

Sofreu acidente com 

material perfurocortante? 

Sim 

Não 

 

 

15 

6 

 

 

71,4 

28,6 

 

 

56 

86 

 

 

39,4 

60,6 

 

 

20 

19 

 

 

51,3 

48,7 

Quantos acidentes você já 

sofreu? 

Um 

Dois 

Três ou mais 

 

5 

9 

1 

 

33,3 

60 

6,6 

 

32 

9 

15 

 

57,14 

16,07 

26,79 

 

9 

5 

6 

 

45 

25 

30 

Precisou interromper 

rotina? 

Sim 

Não 

 

3 

12 

 

20 

80 

 

33 

23 

 

58,9 

41,1 

 

3 

17 

 

15 

85 

Tipo de acidente 

Perfurocortante 

Outros 

 

15 

0 

 

100 

0 

 

43 

13 

 

76,8 

23,2 

 

13 

7 

 

65 

35 

Material envolvido na 

exposição 

Instrumento de corte 

 

5 

2 

 

33,33 

13,4 

 

16 

4 

 

28,6 

7,1 

 

2 

0 

 

10 

0 
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Broca 

Agulhas 

Outros 

5 

3 

33,33 

20 

26 

10 

46,4 

17,9 

9 

9 

45 

45 

Material biológico 

envolvido na exposição 

Sangue  

Saliva 

Outros 

 

 

10 

3 

2 

 

 

66,66 

20 

13,33 

 

 

25 

21 

10 

 

 

44,6 

37,5 

17,9 

 

 

5 

9 

6 

 

 

25 

45 

30 

Parte anatômica atingida 

Mãos 

Face 

 

12 

3 

 

80 

20 

 

50 

6 

 

89,3 

10,7 

 

15 

5 

 

75 

25 

Situação em que 

ocorreram os acidentes 

Recapeamento de 

agulhas 

Durante cirurgia 

Manuseio de lixo 

Procedimento 

restaurador 

Outros 

 

 

6 

5 

2 

2 

0 

 

 

40 

33,3 

13,3 

13,3 

0 

 

 

6 

10 

0 

40 

36 

 

 

10,7 

17,9 

0 

7,1 

64,3 

 

 

4 

4 

1 

4 

7 

 

 

20 

20 

5 

20 

35 

Faz uso do EPI? 

Sim  

Não 

 

21 

0 

 

100 

0 

 

127 

15 

 

89,4 

10,6 

 

34 

5 

 

87,2 

12,8 

Fazia uso do EPI no 

momento do acidente? 

Sim  

Não 

 

 

15 

0 

 

 

100 

0 

 

 

47 

9 

 

 

83,93 

16,07 

 

 

18 

2 

 

 

90 

10 

No momento do acidente 

estava vacinado contra 

Hepatite B? 

Sim 

Não 

Não sabe 

 

 

15 

0 

0 

 

 

100 

0 

0 

 

 

50 

3 

3 

 

 

89,28 

5,36 

5,36 

 

 

13 

5 

2 

 

 

65 

25 

10 

Após o acidente, qual foi à 

medida tomada? 

Lavagem da área com 

água corrente 

 

 

7 

2 

 

 

46,67 

13,33 

 

 

43 

3 

 

 

76,78 

5,36 

 

 

13 

5 

 

 

65 

25 
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 Em relação ao principal instrumento envolvido no momento 

da exposição entre os docentes prevaleceu instrumentos de 

corte (33,3%) e agulhas (33,3%), entre as discentes agulhas 

(46,4%) e entre os TSB agulhas (45%) e outros materiais 

diferentes de agulhas e instrumentos de corte, em torno de 

45%. Quando questionado o principal material biológico 

envolvido durante os acidentes, 66,67% dos docentes e 

4436% dos discentes afirmam ser o sangue, já os TSB relatam 

ser a saliva (45%). No estudo de Martins el al 2015 verificaram 

que a grande maioria dos pesquisados afirmou ter reencapado 

agulhas ao menos alguma vez (83.5%). 

 Quando se foi questionada qual a principal parte anatômica 

envolvida a resposta foi a mão para 80% dos docentes, 89,3% 

dos discentes e 75% dos TSB, onde haveria uma maior 

ocorrência durante o recapeamento de agulhas para os 

docentes (40%), outas situações para discentes (64,3%) e 

TSB (35%).  

 A maioria dos entrevistados relata fazer uso de EPI 

corriqueiramente, 21 (100%) dos docentes, 127 (89,4%) dos 

discentes e 34 (87,2%) dos TSB, onde no momento do 

acidente com material perfurocortante 9 (16,07) dos discentes 

e 2 (10%) dos TSB não faziam uso do EPI. A vacinação contra 

a Hepatite B é de caráter obrigatório para os profissionais da 

saúde, de modo que quando inferidos sobre isso 100% dos 

docentes, 89,28% dos discentes e 65% dos TSB relatam ter 

sido imunizados contra o vírus.  

Procurou tratamento 

especializado 

Outro 

6 40 10 17,86 2 10 
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 A medida tomada após a ocorrência de um acidente 

perfurocortante seria a lavagem com água para 46,6% dos 

docentes, 76,7% dos discentes e 65% dos TSB.  

 Estudo sobre a investigação de acidentes com material 

biológico mostrou que 7,1% dos entrevistados eram 

odontólogos, e estes haviam sido vítimas desse tipo de 

acidente (SILVA et al., 2009.) 

 O manuseio de instrumentos perfurocortantes por 

discentes é frequente, o que pode levá-los a acidentes 

ocupacionais, avaliou-se o grau desses acidentes ocorridos 

com graduandos de Odontologia, onde se verificou que 81 

estudantes haviam sofrido acidentes com esse tipo de 

material, no qual 76 (44,7%) eram das instituições privadas e 5 

(2,9%) da instituição pública (GIR et al.,2008). A cidade de 

PATOS – PB apresenta hoje várias escolas de formação de 

técnicos em saúde bucal e universidade/faculdades que tem 

cursos de odontologia, de modo que o estudo vem mostrar 

como é corriqueira a ocorrência de acidentes com 

perfurocortantes e que em muitas vezes é deixado de lado, 

pelo simples fato da correria do dia a dia e por subestimar as 

sequelas que pode trazer.  

 Segundo Silva et al. (2012), à ocorrência de acidentes 

perfurocortantes, 53,1% dos dentistas já haviam sido 

submetidos a este tipo de acidente durante a execução da 

profissão, e relacionavam isso à falta de atenção (59%) e a 

movimentos rápidos (41%). E para Senna et al. (2005) a 

maioria dos profissionais relatou ser a broca o instrumento 

perfurocortante mais usualmente envolvido nesse tipo de 

acidente, e o dedo a parte anatômica mais acometida e com 

envolvimento de sangue no momento do acidente.  
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 Estudo realizado no Curso de Odontologia da Universidade 

Federal do Espírito, em 2011, com uma amostra composta por 

99 (64,7%) discentes do gênero feminino 54 (35,3%) do 

gênero masculino, verificou que 90% faziam uso de EPI, mas 

que apenas 76,2% faziam uso do mesmo durante o acidente e 

que desse total 95,2% dos discentes não necessitou 

interromper rotina (MIOTTO et al., 2012), o que corrobora com 

o nosso estudo, mostrando assim que uma maioria 

significativa relata fazer uso dos equipamentos de proteção o 

uso do EPI, contudo não se faz presente em todas as 

ocasiões e que em muitas vezes é negligenciado pelos 

profissionais e futuros profissionais. 

 Em um estudo semelhante, todos os dentistas 

entrevistados afirmam fazer uso do EPI (Equipamento de 

Proteção Individual), e quando indagados quais os EPIs que 

eles usaram 93,7% responderam que usavam luvas, 

máscaras, óculos e gorros. Somente 6,3%, também usava 

protetor auricular (SILVA et al., 2012). 

 O estudo de Granville-Garcia et al. (2011) relata que o 

contato com fluidos orgânicos ou a exposição de modo 

acidental foi relatada por 12,7% dos entrevistados, por meio 

de instrumentos perfurocortante (34,3%), onde 88,2% dos 

discentes e 85,7% dos odontólogos apresentaram cobertura 

vacinal incompleta, no qual relatou a falta de tempo o motivo 

mais citado (27%).  

 Um fato de bastante discordância é o que fazer após a 

exposição ao material contaminado perfurocortante, o estudo 

na área odontológica dividiu a amostra em dois grupos e 

verificou que no primeiro grupo as principais condutas pós-

exposição efetuadas pelos dentistas foram lavar local afetado 

e perguntar ao paciente se ele era portador de HIV, HCV ou 
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HBV, medida tomada por os cirurgiões-dentistas (98,5%) e os 

TSB (89,2%) após lesão percutânea. Já no segundo grupo 

17% dos dentistas e 20,6% dos TSB indicaram espremer o 

dedo para estimular o sangramento como norma adotada para 

minimizar os efeitos da exposição da mucosa (Garcia et al, 

2006), onde no presente estudo também houve a prevalência 

de lavar a área afetada, no caso com água.  

Sobre as condutas pós-acidentes, a grande maioria dos 

entrevistados relatou lavar abundantemente o local com água 

e sabão após ferimento, contudo o fato de registrar a 

ocorrência do sangramento, o instrumento utilizado, como 

também averiguar as informações medicas e pessoais não é 

uma prática adotada. Não adotando a execução de testes 

sorológicos anti-HBV e anti-HIV após a exposição (SENNA et 

al., 2005). 

O estudo de Almeida et al. 2015 relata sobre a frequência 

de acidentes entre os profissionais da saúde, foi visto que a 

equipe odontológica obteve 103 (22,3%) acidentes, sendo que 

66 (14,3%) eram dentistas e 37 (8,0%), auxiliares de dentista. 

 

4. CONCLUSÕES  

 

 Diante dos resultados obtidos, pode-se verificar acidentes 

envolvendo perfurocortantes são bem mais comuns do que 

idealizados por muitos, sendo mais prevalentes entre docentes 

e técnicos em saúde bucal quando comparados aos discentes. 

De modo que se faz necessário a conscientização da cautela 

e precisão durante realização de procedimentos e lavagem de 

material, evitando danos posteriores para o operador, paciente 

e toda a equipe odontológica. 
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RESUMO: Este trabalho teve como objetivo avaliar a 
prevalência de alterações morfológicas como alongamento ou 
calcificações do complexo estilo-hióideo observando a 
presença de unilateralidade ou bilateralidade assim como a 
prevalência da faixa etária e o gênero dos indivíduos afetados 
pela anormalidade. Foi realizado um estudo transversal, não 
probabilístico, retrospectivo, com dados secundários, 
mediante a análise de 4000 radiografias panorâmicas 
contidas em CD como imagens digitalizadas. Foram incluídos 
neste estudo pacientes de ambos os sexos; com idade entre 0 
e 89 anos; radiografias panorâmicas que apresentaram pelo 
menos um alongamento ou uma calcificação do complexo 
estilo-hióideo; radiografias panorâmicas com padrão técnico 
de boa qualidade. Para a coleta de dados foi utilizada uma 
ficha pré-elaborada na qual foram registradas a idade e o 
gênero do respectivo paciente, relacionando essas 
informações com a unilateralidade ou bilateralidade do 
complexo estilo-hiódeo alongado e/ou calcificado e os dados 
foram analisados por meio da estatística descritiva e 
inferencial. Houve uma maior prevalência de 
alongamento/calcificação do processo estilóide para o sexo 
feminino. Observou-se ainda que a faixa etária que 
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predominou foi a de 20 a 29 anos, e presença de 
bilateralidade para o alongamento/ calcificação foi a que 
predominou neste estudo.  
Palavras-chave: Radiografia Panorâmica, Osso Hióide, 
Alongamento ósseo. 
 

1. INTRODUÇÃO 

 

O diagnóstico correto é de fundamental importância na 

determinação do tratamento a ser realizado. Por isso o 

cirurgião-dentista deve ter um conhecimento acurado dos 

aspectos de normalidade de estruturas, como ossos, dentes, 

tecidos moles, no intuito de diagnosticar alterações de 

qualquer natureza. Assim, faz-se necessária uma minuciosa 

coleta e interpretação dos dados obtidos durante a anamnese, 

exames físicos, bem como os exames complementares. 

Dentre estes, muitos autores recomendam a radiografia 

panorâmica para visualização e análise de dados do 

complexo maxilo-mandibular, inclusive o complexo estilo-

hioideo, com suas variações de tamanho e forma (REIS; 

CARVALHO; REIS, 2001; SLAVIN, 2002). A radiografia 

panorâmica proporcionava a melhor visão do processo 

estilóide, e do ligamento estilo-hióideo quando ossificado 

(GOSSMAN; TARSITANO, 1977). 

O processo estilóide é uma projeção óssea fina e 

delgada, medindo aproximadamente 25mm, originando-se da 

porção inferior da parte petrosa do osso temporal. É envolvida 

pelas artérias carótida externa e interna e está posteriormente 

a faringe (NEVILLE et al., 2009; SÁ et al., 2004).  

O processo estilóide do temporal normal mede até 25 

mm, e se conecta com o corno menor do osso hióide por uma 

estrutura cartilaginosa conhecida como ligamento estilo-

hióideo (EAGLE, 1958). Da extremidade do processo estilóide 
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surgem os ligamentos estiloióide e estilomandibular. Três 

músculos são ligados ao longo do processo estilóide, o 

estilofaringeo, o estiloióide, e o estiloglosso (MAIELLO; 

ALVES, 2006). 

As estruturas que estão localizadas próximas ao 

complexo estilo-hioideo são nervo facial, que emerge do 

forame estilomastóide, passa lateralmente à garganta e 

glândula parótida, medialmente ao complexo estilo-hioideo. 

De anterior para posterior, encontra-se a veia jugular interna. 

O complexo estilo-hioideo está situado entre as artérias 

carótidas interna e externa (SOBOTTA, 2013). 

O alongamento do processo estilóide é uma anomalia que 

pode ser acompanhada pela calcificação do ligamento 

estilohióideo e estilomandibular, podendo originar uma série 

de sintomas como disfagia, odinofagia, dor facial, otalgia, 

cefaléia, zumbido e trismo. Esses conjuntos de sintomas 

associado à presença da apófise estilóide alongada são 

conhecidos como Síndrome de Eagle (TIAGO et al., 2002; 

SANCHES et al., 2003). 

O processo estilóide alongado ocorre em 

aproximadamente 4% da população geral, sendo que 4-10% 

dos indivíduos podem ser sintomáticos. A causa da dor em 

pacientes previamente assintomáticos pode estar relacionada 

a trauma, tonsilectomia ou doença degenerativa do processo 

estilóide. O diagnóstico diferencial inclui doenças inflamatórias 

da faringe, tumores, disfunção da articulação têmporo-

mandibular e neuralgia glossofaríngea (HIGINO et al., 2008). 

Segundo Anselmo-Lima et al. (1992) a síndrome de Eagle 

pode ser subdividida em dois grupos: típica e atípica. A 

síndrome típica é aquela caracterizada por uma dor constante 

na faringe, que se irradia frequentemente para o ouvido ipsila-

teral, salivação intensa, desconforto e engasgo à deglutição e 
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impressão de corpo estranho na garganta. A dor é geralmente 

leve e incômoda, raramente severa. Acredita-se que a dor 

seja devido à distorção e compressão das terminações 

nervosas sensitivas e motoras dos pares cranianos V, VII, IX 

e X. A síndrome atípica, também conhecida como síndrome 

da artéria carótida, se caracteriza por uma dor cervical que se 

estende para a cabeça, como se estivesse acompanhando a 

distribuição da artéria carótida interna ou externa. Segundo os 

mesmos autores, Eagle atribuiu tal fato ao alongamento do 

processo estilóide, o qual estaria determinando pressão e 

obstrução do braço carotídeo além da pressão sobre os 

nervos simpáticos da parede arterial. 

Chi e Harkness (1999) afirmam que comumente o 

processo estilóide pode ser consideravelmente alongado e o 

paciente permanecer assintomático. Para Sobral, Freitas e 

Gomes (1999) a síndrome de Eagle é caracterizada pela 

calcificação do ligamento estilohióideo, causando limitação 

dos movimentos cervicais e dores intensas na região, 

normalmente confundida clinicamente com distúrbios de outra 

ordem, tais como as alterações das articulações temporo-

mandibulares. 

A síndrome de Eagle, também conhecida como síndrome 

do processo estilóide alongado, muitas vezes pode ser a 

causa de dor cervical e craniofacial. Os sintomas associados 

com o alongamento do processo estilóide são mais comuns 

do que se imagina, entretanto a maioria dos clínicos gerais 

desconhece essa síndrome e, consequentemente, a 

desconsidera durante o diagnóstico diferencial com uma 

extensa variedade de doenças dentais, da ATM e de 

nevralgias faciais e orais (WATANABE, CAMPOS, PARDINI, 

1998; GHOSH, DUBEY, 1999).  
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O exame radiográfico panorâmico é o método que 

possibilita a avaliação dos terços médio e inferior da face, 

inclusive das estruturas ósseas da articulação têmporo-

mandibular (ATM) e áreas de tecido mole adjacentes, é a 

técnica radiográfica extrabucal mais solicitada em 

Odontologia, devendo, portanto, o conhecimento das 

estruturas anatômicas nela projetadas ser de domínio dos 

cirurgiões-dentistas (LAGES et al.,2006). A participação do 

Cirurgião-Dentista no diagnóstico da Síndrome de Eagle teve 

início com o aparecimento da radiografia panorâmica, que 

facilitou sua visualização, tornando possível a rapidez do 

diagnóstico (RIBAS et al., 1990; KONOMI, 1998). 

O diagnóstico é dado pela associação dos dados da 

anamnese, exame clínico, por meio da palpação da fossa 

amigdaliana, e pela presença do processo estilóide alongado, 

observado em exames radiográficos panorâmico, póstero-

anterior de mandíbula com boca aberta ou lateral da 

mandíbula. O processo estilóide alongado pode apresentar 

diversos padrões de forma e de mineralização, sendo 

importante o conhecimento de tais aspectos radiográficos por 

parte do cirurgião-dentista para o diagnóstico e tratamento 

corretos (MANSK, 2005). 

O aspecto radiográfico do processo estilóide normal é 

uma espícula óssea cilíndrica conectada ao osso temporal por 

uma cartilagem. O seu ápice é cartilaginoso e continua em 

direção ao corno menor do osso hióide como uma faixa de 

tecido conjuntivo conhecida como ligamento estilóide e o seu 

comprimento varia de 5mm a 50mm (MAIELLO; ALVES, 

2006). É visualizado posteriormente ao meato acústico 

externo, com trajetória descendente e para anterior. Quando 

alongado, frequentemente encontra-se projetado superposto 
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ao ramo ascendente da mandíbula, sendo facilmente 

identificado (LOPÉZ, 1997). 

A radiografia panorâmica é adequada e efetiva para uma 

avaliação da região do complexo estilo-hióide. Como o plano 

focal panorâmico é desenhado para se ter às imagens dos 

dentes, maxilares e estruturas relacionadas, a visão comum 

do complexo estilohióide aparece como uma imagem obliqua 

estreitada em direção ântero-posterior (MONSOUR; 

MENDOZA, 1991). 

Prasad et al. (2002) em seus estudos utilizaram o 

seguinte método para definir se o processo estilóide estava 

alongado na radiografia panorâmica: se o processo estilóide 

fosse maior que um terço do tamanho do ramo da mandíbula, 

esse seria considerado alongado. Chovel et al. (1996) 

também utilizaram um método para medição do processo 

estilóide nas radiografias panorâmicas, para evitar falsos 

diagnósticos. Consideraram como fora do padrão o processo 

estilóide que apresentasse medição superior à 25mm. 

Guimarães et al. (2006) analisaram a prevalência de 

alterações morfológicas do do complexo estilo-hióideo em 

1.500 radiografias panorâmicas de pacientes atendidos pelo 

Serviço de Desordem Temporomandibular da Faculdade de 

Odontologia da Universidade Federal de Juiz de Fora, MG, de 

ambos os sexos e sem limitação de idade. Oitenta e três 

(5,53%) dos pacientes da amostra apresentaram pelo menos 

um dos lados da articulação com alteração morfológica do 

processo estilóide, sendo 74 do sexo feminino e 9 do sexo 

masculino, concentrados na faixa dos 41 a 50 anos de idade 

(32,5%). Com relação ao tipo morfológico do processo 

estilóide, verificaram-se 113 alongados, 21 pseudo-articulados 

e 19 segmentados. Concluíram que nos pacientes com 

desordem temporomandibular as alterações do processo 
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estilóide ocorrem de forma diferenciada e de maneira 

simétrica em cada paciente, independentemente do sexo e da 

idade. 

Tavares e Freitas, (2007) analisaram o alongamento do 

processo estilóide do temporal e a calcificação isolada do 

ligamento estilo-hióide em 463 radiografias panorâmicas, 

pertencentes ao arquivo do setor de triagem do Curso de 

Odontologia da Universidade Federal de Santa Catarina. 

Entre os pacientes 293 eram do gênero feminino e 170 

masculinos, na faixa etária de 0 a 89 anos. Os resultados 

mostraram que o alongamento do processo estilóide e 

calcificação isolada do ligamento estilo-hióideo foram eventos 

comuns. Houve mais alongamento do processo estilóide do 

temporal e calcificação isolada do ligamento estilo-hióideo 

bilateralmente que unilateralmente. Houve um aumento da 

ocorrência de alongamento do processo estilóide do temporal 

com o aumento da idade cronológica, bem como uma 

diminuição da ocorrência de calcificação isolada do ligamento 

estilo-hióideo com o aumento da idade cronológica. 

Pinto et al. (2008) avaliaram a presença da ossificação e 

do comprimento médio dos ligamentos estilo-hióide e 

estilomandibular em pacientes portadores de maloclusão de 

Classe III.  Foram realizados traçados em papel acetato 

posicionado sobre 45 radiografias panorâmicas, desde a parte 

inferior do conduto auditivo até o ápice do processo estilóide. 

As medidas foram obtidas por um único pesquisador, 

utilizando um paquímetro digital, em uma sala escura. Os 

processos estilóides com comprimento acima de 30 mm foram 

considerados aumentados. Os dados foram analisados 

estatisticamente pelo teste t-Student. Encontraram que, o 

valor médio de comprimento do processo estilóide do lado 

direito (38,18 mm) e do lado esquerdo (35,50 mm) não 
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diferiram entre si, porém foram diferentes estatisticamente 

(P<0,05) do valor de normalidade relatado na literatura. Não 

houve associação entre aumento do comprimento do 

processo estilóide e idade dos pacientes. 

Portanto, este trabalho teve como objetivo avaliar a 

prevalência de alterações morfológicas como alongamento ou 

calcificações do complexo estilo-hióideo observando a 

presença de unilateralidade ou bilateralidade assim como a 

prevalência da faixa etária e o gênero dos indivíduos afetados 

pela anormalidade. 

 

2. MATERIAIS E MÉTODO 

 

O presente estudo foi submetido ao Comitê de Ética em 

Pesquisa em seres humanos do Centro de Ciências da Saúde 

da Universidade Federal da Paraíba, sob número de protocolo 

0119.  

Consistiu num estudo transversal, não probabilístico, 

retrospectivo, com dados secundários mediante a análise de 

radiografias panorâmicas contidas em CD como imagens 

digitalizadas. As imagens digitalizadas foram analisadas em 

um computador utilizando o programa Microsoft Office Picture 

Manager (Windows 7).  

O universo do estudo foi composto por 4000 radiografias 

panorâmicas de pacientes atendidos de janeiro a junho de 

2008, na Clínica Especializada Particular de Radiologia. A 

amostra foi determinada de acordo com os critérios de 

inclusão, totalizando 151 radiografias panorâmicas. Foram 

incluídos neste estudo radiografias de pacientes de ambos os 

sexos; radiografias panorâmicas que apresentaram pelo 

menos um alongamento ou calcificação do complexo estilo-

hióideo e as radiografias de boa qualidade com máximo de 
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nitidez, mínimo de distorção e grau médio de densidade e 

contraste. 

Foi confeccionada uma ficha de coleta de dados na qual 

foram registradas a idade e o gênero do respectivo paciente, 

relacionando essas informações com a unilateralidade ou 

bilateralidade do complexo estilo-hiódeo alongado e/ou 

calcificado. 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Do universo de 4.000 radiografias panorâmicas obtidas 

para o estudo, 2.620 (65%) foram avaliadas na primeira 

etapa, e 1.380 (35%) avaliadas na segunda etapa. Dentre as 

radiografias incluídas no estudo, apenas 151 (4%) 

apresentaram alongamento ou calcificação do complexo 

estilo-hiódeo. 

Dentre as 151 radiografias incluídas no estudo, 38 (25%) 

pertenciam à pacientes do sexo feminino, e 113 (75%) 

masculino (Figura 1).  

Quanto à faixa etária, a de maior predominância foi entre 

20-29 anos com 53 casos, seguida das faixas etárias: 40-49 

anos com 28, 30-39 anos com 21, 10-19 anos com 16, 50 a 

59 anos com 6, a faixa etária de 60-69 anos com 11, de 70-79 

anos com 4 e ainda de 0-09 com 2. (Figura 2). 

Com relação a presença de alongamento/calcificação do 

complexo estilo-hiódeo, verificou-se que predominância na 

bilateralidade com 109 casos, enquanto que unilateral 

apresentou 42 (Figura 3). 
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Figura 1. Distribuição da amostra quanto ao sexo. 

 

Com relação ao gênero, o feminino teve maior 

prevalência em relação ao masculino, o que também tem 

demonstrado a maioria dos autores na literatura, tal como 

Guimarães et al. 2006, onde a distribuição por gênero foi de 

74 do sexo feminino e 9 do sexo masculino. 
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Figura 2. Distribuição da amostra quanto a faixa etária. 

 

 
Figura 3. Distribuição quanto à predominância de 

bilateralidade. 

 

Quanto à prevalência das faixas etárias encontradas 

neste estudo, observou-se a de 20-29 anos como a mais 
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prevalente, diferentemente do que foi encontrado no estudo 

de Guimarães et al. 2006, onde a faixa etária de 41 a 50 anos 

foi a mais prevalente. No entanto, neste estudo verifica-se que 

as faixas etárias onde prevaleceu o alongamento/calcificação 

do processo estilóide foi de 20 a 49 anos, concordando assim 

com a literatura, que diz que a síndrome de Eagle ocorre 

usualmente em pacientes adultos com idade entre 20 e 50 

anos (STAFNE; HOLLINSHEAD, 1962; BALASUBRAMIAN, 

1964; FROMMAR, 1974; LANGLAIS et al., 1986; KONOMI, 

1998 e LIMA JR. et al., 2007). 

Segundo Guimarães et al. 2006, oitenta e três dos 

pacientes da amostra (1500) apresentaram pelo menos um 

dos lados da articulação com alteração morfológica do 

processo estilóide, enquanto que neste estudo observou-se 

que 151 pacientes da amostra apresentaram 

alongamento/calcificação. 

 

4. CONCLUSÕES 

 

- A presença de alongamento/calcificação do processo 

estilóide teve predominância na bilateralidade.  

- Com relação ao gênero, o feminino foi o que apresentou o 

maior número de alongamento/calcificação do processo 

estilóide.  

- Quando se relacionou a presença de 

alongamento/calcificação do processo estilóide, a 

predominância da faixa etária foi de 20 a 49 anos.  
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RESUMO: É constante a preocupação em alertar o cirurgião-
dentista sobre a importância do cumprimento das normas 
universais de biossegurança nos consultórios odontológicos, 
como uso obrigatório de EPI’s, monitoramento dos métodos de 
esterilização e imunização obrigatória na área de saúde e em 
instituições públicas e/ou privadas. O presente estudo teve 
como objetivo analisar o cumprimento dos protocolos de 
biossegurança vigentes nos consultórios odontológicos nas 
Unidades Básicas de Saúde, em um município paraibano. 
Como instrumento de coleta de dados, foi utilizado um 
questionário dirigido aos Cirurgiões dentistas cadastrados 
nestas unidades, onde foi avaliado o grau de conhecimento 
destes profissionais referente aos protocolos de 
biossegurança, uso dos equipamentos de proteção individual 
(EPIs) e métodos de esterilização de instrumentos operatórios. 
Os resultados evidenciaram que as condutas de 
biossegurança preconizadas pela ANVISA são criteriosamente 
executadas pela maioria dos profissionais entrevistados, 
formando uma cadeia asséptica indo desde o uso correto de 
EPIs ao devido armazenamento dos instrumentais 
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esterilizados até o seu uso, como também o descarte correto 
do lixo odontológico.  
Palavras-chave: biossegurança; controle de infecção; 
infecção cruzada.  
 

1. INTRODUÇÃO 

 

Em Odontologia, biossegurança é um termo definido 

ao conjunto de procedimentos utilizados no consultório com o 

objetivo de dar proteção e segurança ao paciente, profissional 

e sua equipe, reduzindo o risco ocupacional e a transmissão 

de agentes infecciosos nos serviços de saúde. Os princípios 

de biossegurança são indicados para todos os pacientes, 

independentemente do diagnóstico, e em todos os 

procedimentos.  

Sendo assim, biossegurança e o controle de infecção 

cruzada são imprescindíveis para correto treinamento e 

cumprimento dos protocolos na rotina de um consultório 

odontológico. Acredita-se que uma atenção especial às 

narrativas dos participantes envolvidos no trabalho de cuidado 

de saúde odontológica, irá prover a visão clara sobre como o 

controle de infecção cruzada, de segurança do paciente e de 

limpeza são criativamente reconstruídos, bem como, as 

implicações para com o modo como se pensa a dimensão 

humana do controle de infecção cruzada (FREITAS, 2012; 

BROW et al., 2008).  

Perigosas infecções ligadas à prática odontológica não 

são um recente problema (CASTIGLIA et al., 2008) .   

A contaminação agrava-se nos consultórios pelo uso de 

equipamentos que produzem aerossóis, através dos quais os 

microrganismos podem ser lançados e espalhados até 

aproximadamente 1 metro ao redor do campo operatório 
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(ASKARIAN et al., 2007). O aerossol salivar é considerado um 

importante veículo nas transmissões de doenças infecciosas 

em consultórios odontológicos (TERUEL, 2014; CRISTINA, 

2008) 

A infecção cruzada pode ser evitada através de 

barreiras mecânicas, proteção do profissional e paciente, 

esterilização de instrumentais e desinfecção de superfícies e 

equipamentos. Para o dentista é de fundamental importância o 

uso dos equipamentos de proteção individual (EPI’s), assim 

como uma assepsia entre os atendimentos (GALVANI et al., 

2004; FARINASSI, 2007; BRASIL, 2000). O uso de EPI tem a 

finalidade de impedir que microrganismos provenientes de 

pacientes através de sangue, fluidos orgânicos, secreções e 

excreções de pacientes contaminem o profissional de saúde e 

sua equipe. Os equipamentos de proteção individual incluem 

luvas próprias para cada procedimento, avental impermeável, 

gorro, máscara e óculos de proteção; todos utilizados para 

minimizar os riscos de exposição ocupacional do cirurgião-

dentista (OLIVEIRA, 2015; BASTOS, 2012; JORGE, 2002). 

Em toda atividade odontológica, tão importante quanto o 

aprimoramento técnico e científico é a conscientização dos 

riscos de contaminação durante o atendimento odontológico. 

Desta forma, o objetivo deste estudo foi avaliar os protocolos 

de biossegurança seguidos por cirurgiões-dentistas em 

Unidades Básicas de Saúde da Família (UBS). 

 

2. MATERIAIS E MÉTODO 

 

 O procedimento metodológico utilizado tratou-se de 

uma pesquisa descritiva de natureza aplicada com abordagem 

qualitativa, baseada na narração de fatos. 
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A população desse estudo consistiu de 37 cirurgiões-

dentistas cadastrados nas UBSs do município de Patos/PB. 

Para coleta de dados foi utilizado um instrumento “entrevista 

aberta, semi-estruturada, individual”. Estas entrevistas 

individuais foram realizadas no próprio consultório 

odontológico, nas UBSs. 

O questionário era composto de 21 questões, tanto 

objetivas quanto subjetivas, no tema de Biossegurança e 

Odontologia, avaliando-se o grau de conhecimento destes 

profissionais referente a protocolos de biossegurança como 

também quanto ao uso dos equipamentos de proteção 

individual (EPIs) e métodos de esterilização de instrumentos 

odontológicos. As entrevistas foram realizadas após 

assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

(TCLE) pelos voluntários e o projeto foi aprovado pelo Comitê 

de Ética e Pesquisa das Faculdades Integradas de Patos- 

FIP/PB.  

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Na Figura 1 observa-se o gráfico com o resultado da 

pesquisa com relação ao uso de EPIs por parte dos auxiliares 

nas UBS. 
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Figura 1 - Uso de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) pelos 

auxiliares odontológicos. 

 

Observa-se que, 87%(n= 32) dos odontólogos solicitam 

aos seus auxiliares que façam uso adequadamente dos 

equipamentos de proteção individual (EPIs), tais como, gorro, 

máscara, luvas e óculos. Cerca de 5%(n= 2) relataram que 

ocasionalmente requerem do auxiliar que utilizem dos EPIs, e 

8% (n=3) dos entrevistados relataram que não estabelecem 

que os auxiliares usem os equipamentos de proteção 

individual. 

A seguir a Figura 2 com os resultados da pesquisa em 

relação à troca de luvas pelos auxiliares a cada novo 

atendimento no consultório odontológico. 

 

 

Figura 2 - Troca de luvas dos auxiliares após cada atendimento. 

 

Os resultados demonstrados na Fig. 2 evidenciam que a 

maioria dos dentistas entrevistados, 97% (n= 36), estabelece 

que seus auxiliares efetuem a troca de luvas a cada novo 

procedimento realizado.  Apenas 3% (n= 1) dos entrevistados, 

esporadicamente solicitam tal ação por parte dos auxiliares 

odontológicos.  
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A Figura 3 exibe os resultados da pesquisa com relação 

ao uso de luvas grossas de borracha para a limpeza de artigos 

e do consultório. Observa-se que, 60% (n= 22) dos 

profissionais entrevistados requerem aos auxiliares 

odontológicos que ao realizarem a limpeza dos instrumentos 

contaminados e do consultório estejam devidamente 

protegidos com luvas grossas de borracha. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Figura 3: Uso de luvas grossas de borracha para lavagem de instrumentos 

contaminados e na descontaminação do consultório. 

 

Entretanto, 32% (n= 12) não solicitam esse 

procedimento, e apenas 8% (n= 3) às vezes solicita a 

utilização desse tipo de luvas por parte dos auxiliares 

odontológicos.  

A seguir, na Figura 4, são evidenciados os resultados 

quanto ou uso de EPIs completos pelos profissionais 

entrevistados. Observa-se que 97% (n= 36) dos profissionais 

entrevistados tomam os devidos cuidados quanto à utilização 

dos EPIs completos; sendo que, 3% (n= 1 relatou que 

ocasionalmente protege-se com o uso  dos EPIs.  
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Figura 4 - Uso de EPI’s completos durante o atendimento odontológico 

 

A Figura 5 apresenta os resultados obtidos quanto aos 

tipos de equipamentos para a esterilização dos artigos 

odontológicos. Percebe-se que, 86% (n= 32) dos entrevistados 

relataram usar a autoclave como método de esterilização; 

sendo que 11% (n= 4) relataram utilizar a estufa, e 3% (n= 1) 

usam agentes químicos como técnica de esterilização. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5: Equipamentos utilizados na esterilização. 

Dias (2008) realizou um trabalho em 31 consultórios 

odontológicos em rede pública municipal, constatando que em 
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27 deles (81,1%) o processo de esterilização era realizado em 

estufa, e em 4 deles (19,9%) era realizado em autoclave. 

Entretanto, na zona rural 100% dos consultórios utilizavam a 

estufa como método de esterilização por inexistência de 

autoclave; enquanto que na zona urbana a estufa era utilizada 

em 80% dos casos.   

Segundo este autor, 100% dos instrumentos operatórios 

eram acondicionados em embalagens, sendo que 50% 

utilizavam papel crepado, 25% compressas e 25% papel grau 

cirúrgico. Os resultados destes estudos são diferentes aos 

obtidos com essa pesquisa, pois, 86% dos entrevistados 

relataram usar a autoclave como método de esterilização mais 

eficaz preconizado pela ANVISA, sendo que, 11% relataram 

utilizar a estufa e 3% usavam agentes químicos como técnica 

de esterilização. Com relação ao uso de embalagens, 

observou-se que 73% dos profissionais entrevistados 

utilizavam papel grau cirúrgico diariamente como embalagem 

para esterilização, e que 27% deles relataram utilizar papel 

crepado. Pode-se visualizar uma diferença na utilização de 

materiais para condicionamento de uma região para outra, 

sendo o papel grau cirúrgico um dos meios mais eficazes de 

condicionamento de materiais preconizado pela ANVISA. 

Cecílio (2008) observou em seu trabalho que a maioria 

dos auxiliares são leigos quanto às normas de biossegurança, 

e não fazem uso dos EPIs no atendimento e na lavagem dos 

instrumentos; este estudo demonstrou que apesar de 

atualmente ainda haver desinformação em relação ao uso de 

EPIs, os auxiliares já se conscientizaram bastante em relação 

à esta prática.  

Engelmenn et al. (2010), relatou que em sua pesquisa 

com materiais perfurocortantes que, 96% dos profissionais 

descartam corretamente estes materiais em recipientes 
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adequados, e apenas 4% relatou utilizar esporadicamente o 

recipiente apropriado. Comparando com o estudo realizado, 

não há diferença, pois a maioria ressaltou a importância do 

descarte correto dos materiais contaminados (97%). 

Entretanto, 3% dos entrevistados relataram não fazer o 

descarte dos materiais perfurocortantes de forma apropriada. 

 

4. CONCLUSÕES  

 

Com base nos resultados obtidos, pode-se concluir que 

as condutas de biossegurança preconizadas pela ANVISA 

(Agência Nacional de Vigilância Sanitária) são criteriosamente 

executadas pela maioria dos cirurgiões dentistas 

entrevistados. Os protocolos de desinfecção e esterilização de 

instrumentos operatórios também são seguidos por estes 

profissionais da Atenção Básica. 
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RESUMO: Engenharia tecidual é definida como o campo da 
ciência que estuda a restauração funcional e fisiológica de 
estruturas teciduais deterioradas ou perdas teciduais 
decorrentes de doenças. Diversos estudos caracterizam tal 
área como promissora no desenvolvimento de técnicas para 
promover a regeneração do complexo dentinopulpar. O 
objetivo deste estudo foi realizar uma revisão da literatura 
abordando a cerca de pesquisas realizadas no intuito de 
verificar a eficácia, viabilidade e aplicabilidade da engenharia 
tecidual na terapia endodôntica com fins da regeneração 
pulpar. Verificou-se a ampla evolução dos conhecimentos a 
respeito dos mecanismos considerados fundamentais na 
obtenção de tecidos neoformados, bem como, da aplicação 
destes em pesquisas com a finalidade de elaborar métodos 
seguros e confiáveis com fatores que estão implicados no 
sucesso. Apesar dos avanços científicos, há a necessidade de 
melhor compreender-se a cerca dos elementos considerados 
essenciais para a regeneração: células-tronco, matriz e fatores 
de crescimento. Considerando desde suas funcionalidades 
individuais até os mecanismos de interação que ocorrem entre 
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os mesmos, dessa forma, será cada vez mais próxima a 
viabilidade de tornar a regeneração pulpar através da 
bioengenharia um tratamento hábil na rotina odontológica. 
Palavras-chave: Células-tronco. Odontologia. Tratamento do 
canal radicular. 
 

1. INTRODUÇÃO 

 

A endodontia é uma fascinante e complexa área da 

odontologia, ao passar dos anos obteve grande evolução 

científica no que se diz respeito aos seus tratamentos. A 

terapia endodôntica tradicional nos dentes não-vitais 

infectados é considerada bem-sucedida, no entanto, apresenta 

dificuldades técnicas por ser constituída de várias etapas e no 

controle microbiológico, como também, ainda não foi capaz de 

restabelecer o tecido pulpar saudável (BANSAL, 2011). 

A manutenção da vitalidade pulpar é essencial para a 

contínua deposição de dentina realizada por esse tecido. 

Quando tal processo é interrompido, a espessura de dentina 

na extensão do canal radicular é reduzida, resultando em 

maior fragilidade da estrutura dental (PACE et al., 2007). 

A Engenharia Tecidual é um campo interdisciplinar que 

funde princípios e inovações da Engenharia e das Ciências 

Biológicas, no qual, por meio da utilização de células-tronco 

tem sido sugerida como possibilidade de substituir um dente 

perdido ou parte deste por um órgão ou componente biológico 

capaz de representá-lo em todos os aspectos (LYMPERI et al., 

2013).   

Percebe-se a partir da busca realizada, que ocorre um 

interesse cada vez mais na Odontologia por pesquisas que 

visam o desenvolvimento de terapias relacionadas à 
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regeneração, a fim de elaborar tratamentos considerados 

viáveis. 

Seguindo os padrões tradicionais, usam-se substâncias 

como hidróxido cálcio ou agregado trióxido mineral (MTA) que 

propiciam a formação de uma barreira apical de tecido 

mineralizado (RODRÍGUEZ; POMARINO, 2015). No entanto, 

tais tratamentos tidos como tradicionais, mostram como 

desvantagem a perca da continuidade do desenvolvimento 

radicular a partir do momento em que são realizados, o que 

possibilita a manutenção da fragilidade radicular e elevação 

dos riscos de fratura (NOSRAT et al., 2011).  

Com isso, analisa-se que o ideal seria a contiguidade 

do desenvolvimento radicular, a fim de permitir uma 

recuperação eficaz do conduto e consequentemente o 

espessamento e resistência de suas paredes. É neste ponto 

que a regeneração da função do complexo dentina-polpa a 

partir da engenharia tecidual aparece como um processo de 

grande relevância.  

Dessa forma, o objetivo deste estudo foi realizar uma 

revisão da literatura analisando e abordando a respeito de 

como a engenharia tecidual vem desempenhando resultados 

na terapia endodôntica. 

 

2. MATERIAIS E MÉTODO 

 

O presente estudo consiste em uma revisão 

bibliográfica da literatura através da pesquisa de periódicos 

publicados em revistas científicas nacionais e internacionais 

nas bases de dados Lilacs, Medline e Scielo nos anos 2000 a 

2015. Como também, foi utilizado o mecanismo de busca 

Google Academy.  
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Os descritores utilizados foram: Células-tronco, 

Odontologia e Tratamento do canal radicular, bem como na 

língua inglesa stem cells, dentistry e root canal therapy. 

Incluiu-se 32 artigos de revisão, de pesquisa in vivo com 

animais e in vitro, bem como teses. Artigos publicados em 

outro período de tempo do citado e livros não foram incluídos 

no estudo.  

A partir de leituras exploratórias e seletivas, o material 

a ser utilizado foi definido, sendo considerados artigos de 

revisão e de pesquisa, além de teses. Os critérios de exclusão 

adotados foram: artigos publicados fora do prazo estabelecido, 

que não apresentassem leitura completa disponível nas 

bibliotecas virtuais e que não estivessem em relação direta 

com o tema proposto. 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

A endodontia regenerativa é a concepção da 

engenharia tecidual que proporciona a criação e a liberação de 

um novo tecido para substituir a polpa necrosada. A 

regeneração do complexo dentinopulpar mostra-se como um 

desafio contínuo para a odontologia e sua resposta pode estar 

no advento da engenharia tecidual e células-tronco 

(RODRÍGUEZ; POMARINO, 2015). 

Para que a regeneração ocorra baseada na engenharia 

tecidual, devem-se considerar três princípios básicos (Figura 

1) da biologia tecidual: as células-tronco progenitoras, o 

scaffold que representa uma matriz extracelular responsável 

por manter o contorno do tecido e as substâncias indutoras do 

crescimento e diferenciação celular (fatores de crescimento) 

(SOUZA et al., 2013). 
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Figura 1. Fatores necessários para a bioengenharia tecidual 

na Odontologia. Fonte: 

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-

54192007000100006. 

 

Tal tríade é essencial, mas não suficiente para garantir 

que a regeneração pulpar ocorra. Além disso, é necessário 

que haja um microambiente favorável à proliferação e 

diferenciação celular. No entanto, para isso seja viável, o 

controle da infecção do canal radicular é fundamental 

(RODRÍGUEZ; POMARINO, 2015).  

A fim de obter-se a reparação pulpar, a terapia 

considerada ideal deveria ser anti-inflamatória e 

antibacteriana, além de estimular a proliferação de células-

tronco pulpares, bem como induzir sua diferenciação em 

odontoblastos, proporcionando assim o aumento do potencial 

de cicatrização e formação de dentina (HARGREAVES et al., 

2008). 

Na polpa dental, as células adultas são identificadas 

com sendo multipotentes e capazes de se diferenciar em 

fibroblastos, componentes do tecido conjuntivo, e em 
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odontoblastos, envolvidos na formação da dentina (LYMPERI 

et al., 2013; HUANG; GARCIA-GODOY, 2014).  

A funcionalidade do tecido neoformado durante o 

processo da regeneração pulpar é objetivo esperado. Para 

tanto, é necessário que tal tecido seja vascularizado e 

inervado, como também, precisa ter densidade celular 

adequada e arquitetura de uma polpa normal, além de formar 

odontoblastos que produzam dentina (HUANG; GARCIA-

GODOY, 2014).  

Apenas uma profunda compreensão dos processos 

biológicos e da embriogênese dos tecidos irá permitir que os 

clínicos elucidem a manipulação dos fatores necessários que 

facilitam o crescimento de células-tronco e aumentar assim 

previsibilidade da terapia regenerativa. De tal forma, a 

estabelecer um relacionamento multidisciplinar entre os 

pesquisadores (biólogos, endodontistas, imunologistas, 

microbiologistas, nanotecnólogos, etc), permitindo o avanço 

gradual na regeneração a partir da engenharia tecidual 

(RODRÍGUEZ; POMARINO, 2015). 

 

3.1 CÉLULAS-TRONCO 

As células-tronco são células indiferenciadas, dentre 

suas capacidades está a autorrenovação que consiste no 

poder de multiplicação, mantendo seu estado indiferenciado, 

fato este que proporciona uma reposição ativa de sua 

população de maneira constante nos tecidos (LEMISCHKA, 

2005). 

Estas células são classificadas em dois grupos: as 

multipotentes e as pluripotentes. As multipotentes são células 

capazes de se especializarem em qualquer célula ou tecido, 

desde que, possuam o mesmo tecido embrionário como 

origem, enquanto as células pluripotentes possuem a 
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capacidade de independente do tecido de origem se 

especializar em qualquer outra célula. Desta forma, acredita-

se que células-tronco presentes nos diferentes tecidos tenham 

papel regenerativo quando estes sofrem uma lesão ou injúria 

(SOUZA et al., 2013). 

Células-tronco embrionárias (pluripotentes) apresentam 

como maior vantagem a proliferação e de diferenciação em 

diversos tipos celulares (RODRÍGUEZ; POMARINO, 2015). No 

entanto, devido o aumento de leis em diversos países que 

proíbem o uso de células-tronco embrionárias em pesquisas, 

os estudos têm sido concentrados na viabilidade do uso de 

células-tronco adultas (RISBUD; SHAPIRO, 2005). 

As células-tronco adultas são autogênicas, dessa forma 

não resultam em limitações morais, têm poder de auto-

renovação, diferenciação de múltiplas linhagens, alto potencial 

proliferativo e são responsivas aos fatores de crescimento 

inerentes ao hospedeiro. No entanto possuem desvantagens 

por não serem pluripotentes, pela dificuldade de obtenção, 

purificação e cultivo in vitro, além da menor quantidade 

disponível nos tecidos (CAI et al., 2013; KEISHI et al., 2014). 

Segundo Horst et al. (2012) e Neel et al. (2014), 

algumas destas células adultas são capazes de 

reprogramação genética para gerar células especializadas 

características de outros tecidos de acordo com o ambiente 

em que se encontram. Descobertas como estas a respeito da 

capacidade plástica de células-tronco adultas, permitem a 

abertura de novas janelas do conhecimento e estratégias 

terapêuticas na engenharia tecidual. 

A cavidade oral mostra-se como um enorme 

reservatório para células multipotentes, as quais são 

denominadas “células-tronco mesenquimais”. Dentre estas, 

pode-se destacar a célula-tronco da polpa dental (DPSCs), tal 
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célula possui a capacidade de proliferação e diferenciação em 

odontoblastos formadores de dentina, células endoteliais e 

perivasculares e fibroblastos (SOUZA et al., 2013). 

Diversos estudos isolaram, a partir da polpa dentária, 

células altamente proliferativas, derivadas da polpa dentária. 

Também relatam a presença de células-tronco em dentes 

humanos esfoliado, mostrando a possibilidade da obtenção de 

tecido pulpar funcional in vivo a partir de tais células 

(NAKASHIMA, 2005; NAKASHIMA; AKAMINE, 2005; SAKAI et 

al., 2010).  

Nakashima (2005) propôs um modelo de aplicação 

clínica da terapia endodôntica, consistindo no cultivo, 

proliferação e diferenciação de células-tronco pulpares em 

odontoblastos, com posterior inserção em uma matriz moldada 

do preparo cavitário que apresente exposição pulpar e 

consequente posicionamento da matriz no dente. Dessa 

forma, ocorreria a proliferação dos odontoblastos e formação 

de dentina tubular funcional. 

Na pesquisa realizada por Gronthos et al. (2000), foi 

obtido um tecido conjuntivo semelhante ao complexo 

dentinopulpar, composto de matriz mineralizada com túbulos e 

odontoblastos alinhados e tecido fibroso contendo vasos 

sanguíneos em um arranjo semelhante ao encontrado no 

dente normal após o transplante de  células-tronco pós-natais 

derivadas de polpas de terceiros molares com 

hidroxiapatita/fosfato tricálcio.  

Além de dar origem à linhagem odontoblástica, estas 

células-tronco de polpa transplantadas propiciaram no tecido 

conjuntivo pulpar como células semelhantes a fibroblastos, 

demonstrando alta capacidade regenerativa (RODRÍGUEZ; 

POMARINO, 2015). 
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A aplicação da terapia celular com a utilização de 

células-tronco progenitoras pulpares no capeamento pulpar 

convencional foi enfatizada por autores como Nakashima & 

Akamine (2005), visto que, haveria uma melhoria em tal 

tratamento por ser uma reparação pulpar anti-inflamatória e 

antibacteriana, além da indução da diferenciação em 

odontoblastos e consequentemente acarretando na 

potencialização da cicatrização e formação de dentina. 

 

3.2 MATRIZ 

Na terapia regenerativa baseada na bioengenharia de 

tecidos, as células-tronco necessitam de uma matriz ou 

scaffolds, composta de materiais sintéticos ou naturais, para 

apoiar-se e serem guiadas durante seu desenvolvimento e 

diferenciação, desta forma, tal arcabouço desempenha um 

papel fundamental para o transporte de nutrientes, oxigênio e 

resíduos metabólicos (RODRÍGUEZ; POMARINO, 2015).  

Para que isto seja possível, o arcabouço utilizado deve 

apresentar determinadas características para que a 

regeneração do tecido seja efetivada com sucesso, como 

apresentar porosidade suficiente que mimetize o ambiente 

extracelular natural da dentina, ser biocompatível, não irritante 

e resistente (GLOWACKI; MIZUNO, 2008). 

A matriz tem seu funcionamento baseado na ativação 

dos morfogenes das células implantadas a partir de seus 

componentes, ao passo em que esta é progressivamente 

degradada e substituída pelo tecido neoformado 

(NAKASHIMA; AKAMINE, 2005). 

Podendo ser composta de materiais sintéticos ou 

naturais, entre os poliméricos naturais que têm sido 

largamente utilizados em engenharia de tecidos, podem-se 



Regeneração do Complexo Dentinopulpar na Terapia Endodôntica: novas Perspectivas por Meio da Engenharia Tecidual 

343 
 

citar os a base de colágeno tipo I, quitosana e ácido 

hialurônico (RODRÍGUEZ; POMARINO, 2015).  

Com relação aos sintéticos, as matrizes construídas 

com polianidridos, PCL (poli-epsilon-caprolactanos), PGA 

(ácido poliglicólico) e PLGA (ácido poli co-glicolídeo 

copolímero) têm sido estudadas e utilizadas para a formação 

de tecido dentário e a similaridade entre ambas encontra-se 

no suporte de crescimento de tecidos dentários altamente 

organizados (JIANG et al., 2006; KLOUDA et al., 2008). 

A degradação dos polímeros sintéticos em geral se dá 

por hidrólise simples, enquanto os naturais são degradados 

por enzimas. O tipo de scaffold natural mais estudado é o de 

colágeno e o sintético mais utilizado é o de polímero 

poliglicólico (PGA) (BANSAL, 2011; DEMARCO, et al. 2011). 

Sendo o colágeno I um dos principais componentes da 

matriz orgânica da dentina, este demonstra ter um uso 

favorável na bioengenharia pulpar, correspondendo a cerca de 

80% dessa matriz de configuração tridimensional. Além do seu 

papel estrutural, a sua maleabilidade torna esta proteína um 

componente desejável de uma armação biologicamente 

compatível (GLOWACKI; MIZUNO, 2008).  

Estudiosos destacaram a propriedade que o colágeno I 

possui de acelerar o processo de diferenciação odontogênica 

e a mineralização das células pulpares (DEMARCO et al., 

2011; WANG et al., 2011). 

Tal área fomenta o avanço do campo da engenharia de 

tecidos, fornecendo um maior leque de compreensão a partir 

de tais sistemas de cultura celular. No entanto, a variação de 

diâmetro (10 a 100 μm) existente nas nanofibras que 

compõem os biomateriais, resulta em uma diferença 

considerável em características como tamanho, superfície, 

porosidade e concentrações em relação as matrizes 
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extracelulares naturalmente encontradas no corpo humano 

(ROSA, 2010). 

 

3.3 FATORES DE CRESCIMENTO 

Os fatores de crescimento são proteínas que 

estabelecem uma ligação com os receptores celulares, desta 

forma, atuam como sinalizadores para iniciar a indução da 

diferenciação e/ou crescimento celulares.  

Estando presentes em grande número nos casos de 

regeneração tecidual, para este processo os fatores 

considerados fundamentais são o fator de crescimento 

transformador (TFG), proteína morfogenética óssea (BMPs), 

os fatores de crescimento de fibroblasto (FGFs) e as proteínas 

Hedgehog (Hhs) (BANSAL, 2011). 

Smith et al. (2012) demonstraram a partir de estudos 

que a dentina age como um reservatório para este fatores. A 

partir do momento que esta estrutura recebe estímulos de 

desmineralização, seja por agentes cauterizantes, ácidos ou 

até mesmo lesões cariosas, ocorre a liberação desses fatores 

que exercem um papel fundamental na formação de dentina 

terciária (reparativa).  

Com relação à quantidade, qualidade e velocidade dos 

tecidos que irão ser formados poderão ser afetados pela taxa 

de liberação dos fatores de crescimento (ROSA, 2010). 

A família BMP faz parte da super-família TGF-β 

(transforming growth factor β), composta de 25 fatores 

moleculares. As BMPs podem ser divididas em 4 sub-famílias 

distintas: a primeira BMP-2 e 4; a segunda BMP-3 e BMP-3B, 

esta última também conhecida como fator de 

crescimento/diferenciação 10 GDF-10 (growth/differentiation 

factor); a terceira BMPs 5, 6, 7 e 8 e a quarta GDFs 5, 6 e 7, 
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também conhecidas por proteínas morfogenéticas 1, 2 e 3 

derivadas da cartilagem (RODRÍGUEZ; POMARINO, 2015).  

Dentre estas, em estudos foi evidenciado o efeito 

estimulatório da subfamília BPM-2 na diferenciação das 

células em odontoblastos com consequente formação de 

dentina. As BMPs também são expressas no epitélio estrelado 

do órgão do esmalte durante a fase de capuz, estando 

associadas com a diferenciação dos ameloblastos e 

odontoblastos (NAKASHIMA; REDDI, 2003). 

Os membros da família dos fatores de crescimento de 

fibroblasto (FGFs) agem desde o início do desenvolvimento 

dentário até a formação da última cúspide, estando em 

diferentes momentos da odontogênese. Dessa forma, os FGFs 

estão envolvidos na regulação da expressão de diversos 

genes e indução da proliferação do mesênquima (ZHANG et 

al., 2005). 

A família das proteínas Hedgehog (Hhs) possui três 

membros, destes, apenas o ligante Shh (Sonic Hedgehog) é 

expresso nos dentes, com expressão durante o 

desenvolvimento inicial do germe dentário (ZHANG et al., 

2005).  

Cobourne et al. (2001) realizaram um estudo a fim de 

investigar a função da proteína Shh, a partir do bloqueio da 

sua sinalização através de anticorpos neutralizantes e foi 

observado que a Shh está presente durante a formação do 

botão dentário, estimulando a proliferação epitelial, como 

também, contribui no aumento da sobrevida da célula epitelial 

durante o estágio de capuz. 

A partir de estudos, alguns autores apontaram que a 

regeneração da polpa induzida por hidróxido de cálcio é 

mediada pela sinalização Notch célula-célula. A consistência 

de tal afirmação se dá a partir dos resultados que indicaram 
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que tal sinalização controla o destino de células-tronco 

provenientes da polpa, durante a regeneração da mesma 

(LOVSCHALL et al., 2005). 

 

4. CONCLUSÕES  

 

Grandes descobertas foram feitas na área da 

Engenharia de Tecidos visando à regeneração e a cada dia 

avanços em pesquisas são concretizados, no entanto, ainda 

não foi possível recriar um tecido pulpar estruturalmente 

idêntico ao de um dente natural. 

Percebe-se a necessidade de um maior entendimento 

sobre cada um dos elementos envolvidos no processo, desde 

sua funcionalidade específica até a interação existente entre 

eles. Sabe-se a respeito dos componentes necessários para a 

regeneração ser concebida, porém, é fundamental que haja 

maiores certezas quanto ao comportamento e funcionamento 

da bioengenharia pulpar, tornando-o tal um tratamento viável e 

real na Odontologia. 
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RESUMO: As próteses dentárias têm o objetivo de 
restabelecer às funções e a estética do sistema 
estomatognático. Porém, é sabido que em alguns casos elas 
podem causar injúrias aos tecidos bucais e atuar como um 
agente irritante aos tecidos moles. Atualmente, estudos 
demonstram que lesões provocadas por próteses estão 
ocorrendo com maior frequência. Diante disso, o presente 
trabalho tem o objetivo de investigar nas bases indexadas a 
associação entre a estomatite protética e o gênero Candida, 
por meio dos aspectos clínicos, microbiológicos e 
histopatológicos. Encontra-se na literatura uma associação 
dos graus de evolução clínica da estomatite protética com a 
presença de Cândida sp. no epitélio acometido por estomatite 
protética em pacientes usuários de prótese totais, podendo 
assim analisar o quanto a presença do fungo pode alterar o 
epitélio. Esta revisão de literatura se torna importante para 
elencar a participação fúngica no desenvolvimento desta 
patologia, observando-se ainda, aspectos como, tempo de uso 
médio, higienização e rotina de uso das próteses dentárias.  
Palavras-chaves: Prótese Dentária. Estomatite sob Prótese. 
Estomatologia 
  

1. INTRODUÇÃO 
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A estomatite protética (EP), também conhecida como 

candidose eritematosa (NEVILLE, 2009; BARBEAU et al, 

2003), trata-se da infecção fúngica bucal mais comumente 

encontrada em pacientes idosos e portadores de próteses 

removíveis. Resulta de uma má higienização e do uso 

continuo da mesma, ocasionando uma hipossalivação abaixo 

da superfície protética, favorecendo assim, um meio propício à 

proliferação dos microrganismos (THIELE, 2005). 

Os estudos em torno dos principais fatores etiológicos 

para o surgimento da EP podem ser classificados em dois 

grupos: protéticos, a partir de um traumatismo ocasionado 

pelo uso da prótese, cria-se um ambiente favorável à 

proliferação de microrganismos; e infecciosos, na qual uma 

prevalência significativa no número de Candida albicans, nos 

portadores de EP, indica sua importância etiológica nesta 

doença, que pode estar relacionada à imunossupressão ao 

uso continuo das próteses totais mal higienizadas, e a 

doenças degenerativas. (HARVEY; BRADA; 1993; SILVA, 

2000; THIELE, 2005). 

A presença do fungo incluído no epitélio ceratinizado é a 

forma mais segura e uma das principais ferramentas no 

diagnóstico de uma infecção por Candida sp. (TOPAZIAN; 

GOLDBERG; HUPP, 2006; URZUÁ et al, 2007). A penetração 

do fungo na camada ceratinizada do epitélio do hospedeiro é 

identificada como um dos principais critérios definidores do 

diagnóstico de infecção por Candida (NEVILLE et al, 2009) e 

esta avaliação é realizada por meio de retirada de uma 

pequena porção do tecido lesional, denominada biópsia, 

seguindo todas as normas e condutas normatizadas para a 

execução deste exame laboratorial. 

Faz-se necessário ressaltar que a EP, está em íntimo 

contato com a prótese dentária, pode ser desencadeada por 
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vários fatores ainda não bem elucidados. São eles, a infeção 

por Candida albicans; a reação inflamatória decorrente de um 

mau desenho da peça protética e também a substâncias 

alergênicas que compõe a base da prótese. O trauma causado 

pela prótese é uma situação que vem a propiciar a adesão e 

penetração do fungo além de aumentar a permeabilidade do 

epitélio a toxinas produzidas pelo mesmo (NEVILLE et al, 

2009; CARVALHO DE OLIVEIRA et al, 2000). 

Dessa forma, o presente estudo tem como objetivo em 

realizar uma revisão de literatura sobre a relação no 

acometimento da EP com a proliferação do gênero Candida, 

buscando explorar os aspectos clínicos, microbiológicos e 

histopatológicos em usuários de próteses totais 

diagnosticados com a referida afecção.   

 

2. MATERIAIS E MÉTODO 

 

Tratou-se de uma revisão de literatura, a qual foi 

desenvolvida a partir da busca de artigos científicos 

disponíveis em bases de dados online, tais como: SciELO 

(Scientific Electronic Library Online), Bireme e Pubmed, 

utilizando os descritores: “prótese dentária” (Dental 

Prosthesis), “estomatite sob prótese” (Stomatitis Denture) e 

“estomatologia" (Oral Medicine). Ao todo foram incluídos 18 

artigos científicos originais que eram relacionados ao tema 

estudado. Um livro texto de um renomado pesquisador da 

área de Patologia Oral e Maxilofacial também foi consultado. 

Artigos disponíveis em mais de uma base de dados foram 

considerados apenas uma vez. 

Os artigos foram selecionados por sua relevância e 

grau de evidência científica, mediante leituras e análises 

críticas, contribuindo para o processo de síntese e análise dos 



Relação entre a Estomatite Protética e o Genero Candida: Revisão de Literatura  

352 
 

resultados de vários estudos e criando um corpo de literatura 

compreensível. 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

A prótese removível tem um papel importante no 

tratamento de desdentados, sendo uma terapêutica 

satisfatória, tanto em questões biológicas como de custo 

acessível para grande parte da população. Este tipo de 

reabilitação tem por objetivo devolver ao sistema 

estomatognático as características físicas e fisiológicas, 

mantendo a saúde das estruturas de suporte adjacentes 

(PINHO; MUNIZ; MELO, 2013). 

A cavidade oral apresenta vários nichos ecológicos que 

propiciam a colonização por microrganismos diversos. Esse 

ambiente se caracteriza pela língua, lábios, palato, mucosa 

jugal e as superfícies dos elementos dentários. Entretanto, 

existem condições que podem alterar esse ecossistema, 

podendo levar a diversos tipos de afecções (SIDRIM; ROCHA, 

2012). 

Dentre os fungos encontrados na cavidade bucal, as 

espécies de Candida, mais comumente encontradas são: C. 

Albicans (mais frequente na cavidade bucal), C. parapsiloses, 

C. tropicalis, C. glabrata, C. Krusei, C. cândida spp; C. 

pseudotropicalis, C. dubliniensis e C. guilhermondi. Cada uma 

destas com características e fatores de virulência peculiares 

(URSUÁ et al, 2007). 

A prótese total pode induzir alterações inflamatórias na 

mucosa que a suporta denominada estomatite protética (EP), 

categorizada como uma afecção clínica de etiologia 

multifatorial, podendo estar relacionada ao uso contínuo da 

prótese, infecção por Candida sp, reação alérgica pelo 
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monômero da prótese, placa microbiana, trauma e 

hipossalivação (RAMAGE et al, 2004; LEMOS; MIRANDA; 

SOUZA, 2003; SCALERCIO, 2007). 

Faz-se necessário ressaltar que a EP, está em íntimo 

contato com a prótese dentária, podendo ser desencadeada 

por vários fatores ainda não esclarecidos, como: infeção por 

Candida albicans, reação inflamatória decorrente de um mau 

desenho da peça protética e também a substâncias 

alergênicas que compõe a base da prótese. O trauma causado 

pela prótese é uma situação que vem a propiciar a adesão e 

penetração do fungo além de aumentar a permeabilidade do 

epitélio a toxinas produzidas pelo mesmo (NEVILLE et al, 

2009; CARVALHO DE OLIVEIRA et al, 2000). 

Em estudo realizado por Nett et al. (2010) foi confirmada 

na análise histopatológica da mucosa com estomatite 

protética, realizada através da coloração Gomori’s 

methenamine silver (GMS), invasão tecidual por hifas de 

Candida. Também se observou a presença de hifas na 

camada de ceratina da mucosa palatina. A partir disso o fator 

etiológico atrelado às infecções por C. albicans apresenta em 

raras situações a presença de hifas no interior do epitélio 

bucal (NEVILLE et al, 2009; SCALERCIO, 2007). 

A má adaptação protética predispõe ao aparecimento da 

EP, sendo que, unicamente a presença de trauma na mucosa 

não é suficiente para o aparecimento da infecção oportunista 

pela Candida sp, necessitando de uso contínuo, tempo de 

confecção da prótese, além de higienização precária da 

prótese e da cavidade bucal (WEBB, 1998; LEMOS, 2003).  

Segundo Carvalho de Oliveira et al. (2000), a confecção de 

próteses totais vem recebendo a inclusão de materiais de 

revestimento a fim de obter dissipação de força com 

efetividade evitando traumas à mucosa oral, situação essa que 
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propicia o acúmulo de microrganismos fúngicos, em especial, 

os da espécie Candida albicans. Além disto, o próprio material 

que compõe a base da prótese é outro fator desencadeante de 

lesões na região subprotética em decorrência de reações 

frente a componentes químicos da base da restauração 

protética. 

Para Mikai; Koike; Fujii (2006) a análise quantitativa de 

componentes alergênicos, como o Metacrilato de metila, 

Hidroquinona, Formaldeído, Peróxido de benzoíla, Ácido 

benzoico e Benzoato de metila, extraídos da resina acrílica 

que constitui a base de próteses dentárias, constataram que 

esses supostos alérgenos podem ser dissipados para a 

cavidade bucal. Mesmo para pacientes usuários de próteses 

antigas que possuem em média 30 anos de uso.  

Marsico et al (2010) afirmam que a estomatite protética 

está diretamente relacionada a um maior grau de porosidade e 

rugosidade superficial das bases de resina acrílica das 

próteses dentárias.  

Para realização do diagnóstico clínico da EP, Newton 

(1962), determinou que esta afecção apresenta diferentes 

graus de expressão, considerando a apresentação do eritema, 

a distribuição em pontos ou regiões, a presença de 

sintomatologia e a associação a processos hiperplásicos. De 

acordo com o autor, três tipos podem ser diagnosticados 

clinicamente: Tipo I: Inflamação pontual localizada limitada à 

saída dos ductos das glândulas salivares palatinas; Tipo II: 

Eritema generalizado envolvendo completamente a área sob a 

prótese; e Tipo III: Intensa inflamação e hiperemia, associadas 

a aspecto nodular ou granular.  

A espécie Candida Albicans pode vir a aumentar em 

quantidade e chegar a invadir os tecidos, gerando assim, uma 

infecção subsequente. Isso se deve ao fato de provavelmente 
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ter ocorrido o desenvolvimento de mais células patogênicas. 

Esse fungo desenvolve mecanismos de adaptação às 

modificações do hospedeiro. Tal situação é favorecida por 

propriedades características a exemplo de: escapar dos 

mecanismos de defesa do hospedeiro e resistência aos 

antifúngicos (URZUÁ et al., 2007). 

A biópsia apesar de ser uma técnica pouco usual no 

diagnóstico da EP, tem seu uso justificado pelo fato de haver 

modificações no epitélio subjacente à base da prótese, a 

exemplo de respostas proliferativas ou degenerativas como 

ceratinização reduzida e epitélio delgado. Além disso, esse 

método se faz necessário para identificar a presença de 

fungos (hifas) no epitélio, já que existem relativamente poucas 

leveduras isoladas na superfície da mucosa, tendo uma maior 

quantidade na área da prótese que entra em contato com a 

mucosa. Isso vem a refletir no bom êxito no tratamento do 

paciente, diagnosticado com EP que apresenta hifas 

invaginadas no epitélio, uma vez que medicamentos 

antifúngicos ocasionam efeitos nefrotóxico e hepatotóxico, não 

sendo recomendada sua prescrição de forma indiscriminada, 

ou seja, prescrevê-los sem conhecer a real etiologia desta 

afecção (SAMARANAYAKE et al, 2009). 

Com o aumento significativo da população idosa no Brasil 

(IBGE, 2011), e sendo eles os principais portadores de 

próteses no país, há necessidade de estudos sobre a EP e da 

associação de fatores relacionados a ela, visando a contribuir 

para o conhecimento da patogênese desta afecção. 

 

4. CONCLUSÕES  

 

Em decorrência do aumento no número de pacientes sem 

a confirmação da invasão do fungo nos tecidos lesionados e 
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consequentemente o não diagnóstico de infecção por Candida 

sp., estima-se que a presença da lesão está mais relacionada 

com o uso e adaptação da prótese e a sua interação com os 

componentes da resina acrílica (MORAIS et al, 2007; ALVIN; 

SANTOS; LEÃO, 2013). Contudo mediante os dados 

encontrados é evidente que a realização de biópsia, a 

depender do resultado observado, possibilitará o acesso a 

informações que norteiem novas expectativas na condução 

dos casos de estomatite protética.    

Possibilita assim uma condução no tratamento sem o 

auxílio propriamente dito de medicação antifúngica como 

terapia de primeira escolha imediata, e sim uma nova fase de 

reabilitação oral com a confecção de uma prótese com o uso 

ou não de materiais hipoalergênicos (MENEZES; FREITAS; 

GONÇALVES, 2009).  

Diante do exposto, demonstra-se a importância de 

associar os graus de evolução clínica da afecção com a 

presença de Cândida sp. no epitélio acometido por estomatite 

protética em pacientes usuários de prótese totais, podendo 

assim analisar o quanto a presença do fungo pode alterar o 

epitélio, categorizando essas modificações epiteliais com os 

estágios clínicos da estomatite protética. 

Também se faz necessário à investigação do perfil 

microbiológico presente na mucosa oral de suporte em 

pacientes usuários de prótese total com diagnóstico clínico de 

estomatite protética, para se conseguir analisar a relação da 

presença do fungo Cândida sp. na etiopatogênia da estomatite 

protética. 
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RESUMO: Na sociedade contemporânea, as TIC estão cada 
vez mais presentes no cotidiano e acabam por modificar os 
processos educativos e a maneira como as pessoas interagem 
com o mundo. Desse modo, torna-se indispensável utilizar 
ferramentas inovadoras no processo de ensino-aprendizagem 
em cursos da área de saúde, abordando a adesão às normas 
de Biossegurança. Nessa perspectiva, o presente trabalho tem 
como objetivo utilizar as TIC como ferramenta na abordagem 
da temática Biossegurança em um grupo de discentes do 
Curso de Odontologia. O presente estudo constitui-se em um 
relato de experiência, no qual o seu desenvolvimento se deu 
através da proposta de projeto multimídia baseado no princípio 
DDD-E (Decid, Design, Development e Evaluate). Frente ao 
exposto, o ensino contextualizado das normas de 
Biossegurança, relacionado ao uso das TIC, se mostrou uma 
estratégia eficaz para o desenvolvimento das competências 
nesse campo. Através da metodologia utilizada, foi possível a 
construção de materiais didáticos e o manuseio de diversos 
softwares. Além da perceptível evolução crítica dos 
participantes sobre o tema abordado e o posicionamento ético 
frente aos riscos ocupacionais. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

A progressiva disseminação das Tecnologias da 

Comunicação e Informação (TIC) tem ocasionado novas 

direções à economia, sociedade, cultura, saúde e, sobretudo à 

educação (BARBOSA, 2015). O sistema educativo vem 

passando por uma reconversão total, em todos os seus níveis 

e domínios. Moreira e Januario (2014) apontam para 

mudanças na tecnologia e pedagogia, mas também aos 

conteúdos e organização do processo de aprendizagem.  

Desse modo, recursos que utilizam as TIC podem 

auxiliar na ascensão da democratização do conhecimento, 

principalmente quando envolve a linguagem científica e um 

público técnico (NAVARRO et al., 2014). Frente ao exposto, 

este estudo surgiu a partir de observações e inquietações 

quanto à resistência que discentes do curso de odontologia 

têm em aderirem às normas de Biossegurança em seus 

ambientes de trabalho.  

Uma vez que na Odontologia, os acadêmicos têm sido 

apontados como o grupo para o qual a educação em 

Biossegurança e o controle de infecção cruzada são 

indispensáveis para correto treinamento e cumprimento dos 

Procedimentos Operacionais Padrão (POP) em seu cotidiano. 

Nesse sentido, abordar a referida temática fazendo uso 

das TIC poderá contribuir na construção e reconstrução deste 

conhecimento, proporcionando uma nova forma de pensar e 

de agir frente ao problema. 

O presente trabalho trata de um relato de experiência, 

no qual foram realizadas oficinas na abordagem do tema 
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Biossegurança. Tendo como objetivo promover estratégias 

inovadoras utilizando as TIC na abordagem da referida 

temática, contribuindo na formação crítica e autônoma do 

profissional.  

Nesse sentido, a relevância deste estudo está em 

aproximar as normas de Biossegurança ao cotidiano das 

práticas Odontológicas. E através da utilização das TIC 

contribuir na conscientização e/ou sensibilização do grupo 

estudado quanto à importância da adesão a essas normas na 

prevenção e controle das infecções cruzadas ao qual estão 

expostos os profissionais e pacientes. 

 

2. MATERIAIS E MÉTODO 

 

O presente trabalho constitui-se em um relato de 

experiência de oficinas abordando o tema Biossegurança, 

realizado em uma Universidade pública de Campina Grande, 

com um grupo de vinte (20) discentes do Curso de 

Odontologia.  

Todo o trabalho foi desenvolvido em sete encontros, 

abordando os seguintes conteúdos: Uso de Equipamentos de 

Proteção Individual; Barreiras de Proteção em Equipamentos; 

Imunização; Desinfecção; Esterilização; Higienização das 

Mãos; Descarte de Resíduos de Serviço de Saúde; Riscos 

Ocupacionais; Condutas após Acidentes com Material 

Contaminado. 

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.  
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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 utilizando as TIC, bem como contribuir na construção 

de indivíduos críticos e participativos. 

Na etapa Decide, foi apresentada ao grupo uma 

WebQuet, na qual os participantes foram orientados a fazer 

um levantamento bibliográfico com pesquisas orientadas e em 

seguida a realização de atividades. Esta WebQuest orientou 

todas as etapas do projeto DDD-E. 

Na etapa Desing foram formadas quatro equipes de 

cinco discentes, onde os mesmos construíram mapas mentais 

(com o uso do FreeMind) e fluxogramas, partindo dos 

conhecimentos adquiridos no levantamento bibliográfico 

orientado na WebQuet. Na etapa Develop foram construídos 

Vídeos e Slides (criação de vídeos utilizando software online 

PowToon - http://www.powtoon.com e o Windows Movie 

Maker 2.6). 
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A etapa Evaluate foi realizada por todos os 

participantes, que levou em consideração a construção do 

projeto e do tema abordado bem como a reflexão sobre todo o 

processo. A proposta de desenvolver todo o trabalho a partir 

de uma WebQuest foi realizar ações pedagógicas para a 

construção do conhecimento e contribuir no desenvolvimento 

de habilidades e competências utilizando as TIC como 

ferramenta. 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Na etapa Decide foi construída uma WebQuest 

possibilitando aos discentes fazer uma pesquisa bibliográfica 

orientada (Figura 2).  

Esta WebQuest (disponível em: 

http://www.webquestfacil.com.br/webquest.php?wq=11035), 

foi planejada para vislumbrar todos os questionamentos, 

discussões e dúvidas do grupo. De acordo com Moran (2007) 

resolver uma Webquest é um processo de aprendizagem que 

envolve pesquisa, leitura, interação, colaboração e criação de 

um novo produto a partir do material e ideias obtidas. 

 

 
Figura 2 -  WebQuest construída. 
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Em consonância com Dodge (2006) a WebQuest 

proposta tinha as seguintes etapas: 1) Introdução, na qual 

foram fornecidas algumas pistas sobre o tema, na tentativa de 

despertar o interesse do discente; 2) Na aba Tarefas estavam 

as atividades a serem realizadas pelos discentes. Buscou-se 

aqui propor atividades desafiadoras, interessantes e com a 

utilização de software, constituindo o aspecto central da 

WebQuest; 3) Processo - local onde estava toda a descrição 

minuciosa e clara dos passos necessários à realização das 

tarefas; neste foi feita uma associação aos recursos e/ou 

fontes a serem utilizadas. Todas estavam disponíveis na Web. 

4) Avaliação - nessa etapa foram indicados os critérios 

adotados para avaliação do grupo e das oficinas como todo, 

observando os indicadores qualitativo e quantitativo; 5)Na 

conclusão foi apresentado um resumo da aventura e as 

contribuições da realização do trabalho, como também 

buscou-se instigar os discentes para pesquisas futuras; 6) Nos 

Créditos foram apresentadas as parcerias feitas na realização 

das oficinas.  

Nesse sentido Laborda (2010) coloca que as 

Webquest representam uma forma motivadora de desenvolver 

habilidades dos alunos para a resolução de problemas e, por 

este motivo, vêm ganhando reputação positiva entre 

professores, embora o referido autor em seus estudos relate 

dificuldades metodológicas quanto aos ritmos diferentes na 

conclusão das tarefas por parte dos alunos. 

Após delineados os conteúdos abordados e as 

discussões sobre os conceitos neles empregados por meio da 

WebQuest, os discentes chegam à etapa Design, na qual 

começaram a organizar suas informações e gerenciá-las na 

criação de mapas mentais e fluxogramas.  
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Os discentes elaboraram mapas mentais utilizando o 

software FreeMind (Figura 3).  

 

 
 Figura 03 – Mapa mental construido com uso do Software 

FreeMind. 

 

Após análise dos mapas, observou-se um bom 

conhecimento sobre práticas de Biossegurança relacionadas à 

odontologia por parte do grupo. Todavia, em alguns momentos 

os mapas se mostravam confusos quanto à Biossegurança, 

ética profissional e acidentes laborais.  

Essa prática se mostrou de suma importância, pois 

possibilitou vislumbrar o conhecimento do grupo, onde se 

estender nas discussões e quais lacunas ainda restam quanto 

à temática. Permitindo desse modo um planejamento 

adequado das oficinas subsequentes, adequando-as à 

realidade do grupo em estudo.  

A natureza dos mapas mentais, conforme Burgos e 

Guatame (2011) estão profundamente relacionados às 

funções e operações da mente de encadear, relacionar, 

comparar e classificar, de maneira geral, as informações 



Tecnologias da Informação e Comunicação na Abordagem do Tema Biossegurança 

366 
 

coletadas tanto do universo objetivo quanto do subjetivo. 

Buscou-se por meio desta atividade incitar o pensamento, a 

criatividade e a criticidade dos envolvidos. 

Dessa forma, o FreeMind pode ser utilizado em quase 

todas as atividades e disciplinas, nas quais o pensamento, a 

memória, o planejamento e a criatividade estejam envolvidos. 

Oferecendo benefícios e sua simplicidade tecnológica. Ainda 

na etapa Desing, o grupo construiu fluxogramas, com intuito 

de obter uma visualização ampla quanto à temática estudada 

e organizar as ideias para construção dos vídeos e slides. 

Após o fluxograma, as equipes iniciaram a etapa 

Develop com a construção de vídeos e slides. Para a 

construção dos vídeos, os discentes utilizaram dois softwares: 

o primeiro com o Windows Movie Maker na construção de um 

vídeo sobre higienização das mãos; e o segundo utilizando o 

PowToon, abordando aspectos gerais sobre Biossegurança e 

condutas a serem tomadas após acidentes com material 

potencialmente contaminado  (Figura 4).  

 

 
Figura 04 – Video construido pelos participantes com a utilização do 

Software Windows Movie Maker e Software PowToon. 

 

Buscou através dessa proposta uma prática educativa 

ativa, crítica, reflexiva e colaborativa, uma vez que além do 

envolvimento ativo dos discentes, obteve-se a colaboração 

entre pares na elaboração de um produto coletivo.   
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Como bem coloca Bastos et al. (2013), filmes e vídeos 

se mostram como uma linguagem universal, de grande 

potencial para ensinar de forma mais eficiente, comunicando 

de maneira multimodal, multissensorial, independentemente 

das especificidades de faixa etária ou de cultura.  

Outra produção dos participantes deste estudo foi um 

vídeo sobre Biossegurança em Odontologia. Neste os 

produtores abordaram os riscos laborais desta profissão 

(biológico, químico, físico, ergonômico e mecânico), além de 

medidas a serem tomadas frente a uma exposição a risco 

biológico com material potencialmente contaminado. Para 

produção deste vídeo foi utilizado um software online chamado 

Powtoon, como mostrou a Figura 4.  

O Powtoon é um aplicativo web gratuito que permite 

criar apresentações e vídeos animados. Este aplicativo foi 

sugerido ao grupo porque possibilita a criação de conteúdos 

apelativos e diversificados, desse modo, compatível com a 

proposta da temática abordada. O referido aplicativo se 

mostrou como uma ferramenta com grandes potencialidades 

educativas e sociais, uma vez que a produção poderá ser 

partilhada no youtube, blogs e redes sociais.  

Importante ressaltar que na criação dos vídeos os 

próprios discentes envolvidos neste estudo fizeram a produção 

audiovisual, incluindo o planejamento de todas as etapas 

como: a elaboração do argumento, a redação do roteiro, a 

decupagem, o desenvolvimento do projeto, a preparação, bem 

como a montagem, a edição de som e a legenda. 

As atividades envolvendo produção de vídeos foram 

utilizadas como estratégia metodológica visando estimular os 

discentes envolvidos a serem autores da sua própria produção 

audiovisual, e atores em suas práticas diárias na precaução 
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padrão quanto à exposição aos riscos laborais aos quais estão 

expostos.  

A proposta foi tornar o aprendizado mais ativo, eficaz 

e motivador. Corroborando com estudos de Luna e Ferreira 

(2013), quando relatam que o uso da linguagem midiática em 

sala de aula se mostra como uma estratégia que motiva os 

estudantes a interagirem com o objeto de estudo de maneira 

mais efetiva.  

Para finalizar, foi proposto a apresentação em Slides 

de temas relacionados à Biossegurança. Esta etapa 

correspondeu a Evaluate, na qual foi feito uma avaliação 

coletiva sobre as oficinas, o desempenho dos participantes e a 

construção do projeto, bem como reflexões sobre todo 

processo, inclusive da postura individual frente às normas de 

Biossegurança. A abordagem do grupo permeou temas como: 

Medidas para manter uma boa saúde, Doenças 

infectocontagiosas e Medidas educativas preventivas aos 

acidentes com materiais perfurocortantes.  

As oficinas oportunizaram aos discentes estudar e 

perceber a Biossegurança sobre diferentes ópticas (proteção 

ao meio ambiente, legislação, saúde do trabalhador e do 

usuário dos serviços de saúde, ética e adesão as medidas de 

precaução-padrão).  

A abordagem sobre a referida temática deve partir da 

sensibilização, passando pela motivação, para chegar à 

mobilização, ou seja, sensibilizar para motivar a uma mudança 

de postura.  

Quanto a WebQuest proposta, buscou-se desenvolver 

o conteúdo utilizando a pesquisa de maneira diferenciada, 

tendo como foco a transformação da informação e a 

construção de um conhecimento compartilhado. Constatou-se 

que a WebQuest, associada aos recursos disponíveis na Web, 
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é uma boa estratégia pedagógica para docentes e discentes, 

possibilitando explorar diversos conhecimentos.  

Frente ao exposto, a abordagem através do projeto 

multimídia proposto favoreceu discussões e reflexões acerca 

da temática abordada. Fez com que o processo de ensino 

aprendizagem se tornasse mais lúdico, prazeroso e 

colaborativo, além de possibilitar aos participantes a 

construção de diversos materiais didáticos, através do 

manuseio de diversos softwares ainda não conhecidos por 

eles.  

 

4. CONCLUSÕES 

 

Pelo exposto ao longo deste trabalho, concluiu-se que 

conceber a educação, em dias contemporâneos, remete aos 

novos e atuais processos sociais, sustentados na cultura das 

Tecnologias da Informação e Comunicação. Torna-se 

necessário que o docente equacione o processo pedagógico 

de forma inovadora e contextualizada.  

Desse modo, as oficinas realizadas com a utilização 

das TIC contribuíram positivamente na construção do 

conhecimento sobre a adesão às normas de Biossegurança. 

Essa metodologia se mostrou como potencializadora da 

aprendizagem, trouxe novas opções para o grupo compartilhar 

seus conhecimentos e experiências, além de abordar o 

conteúdo de forma mais atual e inovadora. 
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RESUMO: O tratamento convencional do sistema de canais 
radiculares tem como principal intuito realizar a completa 
desinfecção e o debridamento dessas estruturas por meio de 
vários procedimentos, entre eles: instrumentação, irrigação, e 
medicação intracanal, visando a manutenção do dente em 
função e a restauração da saúde dos tecidos perirradiculares. 
A Terapia Fotodinâmica (TFD) surge como um auxiliar ao 
tratamento endodôntico convencional devido ao potencial de 
redução de bactérias, bem como por ser biocompatível com o 
organismo. Diante disso, esse estudo teve como objetivo 
realizar uma análise da eficácia da terapia fotodinâmica no 
contexto da Endodontia, por meio de uma revisão de literatura, 
baseada em livros e artigos científicos pesquisados nas bases 
de dados PubMed e Scielo, entre o período de 2000 a 2015. 
Conclui-se que a TFD consiste em uma técnica segura, viável 
e eficaz contra os microrganismos que compõem o biofilme 
intracanal, principalmente em relação ao Enterococcus 
faecalis, que é a espécie bacteriana mais frequentemente 
associada ao insucesso do tratamento endodôntico, devendo 
ser realizada adjunta ao tratamento convencional para a 
obtenção de uma maior ação antimicrobiana.  
Palavras-chave: Fotoquimioterapia. Terapia a laser. 
Tratamento do canal radicular. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

O tratamento endodôntico de dentes com necrose 

pulpar e lesão periapical tem como objetivo eliminar bactérias 

patogênicas e seus subprodutos que são os principais 

problemas na terapia endodôntica de canais radiculares 

infectados (SAATCHI et al., 2014) e oferecer condições para 

que o organismo possa reestabelecer a normalidade dos 

tecidos periapicais (WASKIEVICZ et al., 2013). A remoção dos 

restos necróticos e o combate aos produtos bacterianos são 

fundamentais para o sucesso da terapia (JHINGAN et al., 

2015) e devem ser realizados pelo preparo biomecânico, por 

meio da ação mecânica dos instrumentos contra as paredes 

do canal e pela ação física e química das soluções irrigadoras, 

além da medicação intracanal (ZHENDER, 2006). 

Porém, mesmo com a evolução dos conhecimentos 

microbiológicos intracanais e do impacto dos novos 

instrumentos de modelagem dos canais com rotação contínua 

e/ou alternada, sabe-se que não é possível a completa 

eliminação dos micro-organismos do interior da microanatomia 

endodôntica (SIQUEIRA, 2002). A complexa anatomia do 

sistema de canais radiculares dificulta a completa desinfecção 

destas estruturas, e a erradicação dos micro-organismos 

residuais torna-se algo desafiador (FIMPLE et al., 2008). 

Devido a essa dificuldade, um grande número de 

dentes requer retratamento e ou/cirurgia perirradicular para 

que se trate com sucesso as infeções persistentes (XU et al., 

2009). Dessa forma, o uso de terapias antimicrobianas 

adjuvantes, como a terapia fotodinâmica (TFD), torna-se 

importante na evolução dos métodos que objetivam atingir os 

micro-organismos residuais no sistema de canais radiculares 

(RIOS et al., 2011). 
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A TFD, também conhecida como fotorradiação, 

fototerapia ou terapia fotoquímica, consiste no uso de um 

corante fotoativo (fotossensibilizador) ativado pela exposição à 

luz, com comprimento de onda específico, na presença de 

oxigênio. A transferência de energia do fotossensibilizador 

ativado resulta na formação de espécies de oxigênio tóxico, 

como o oxigênio singleto e radicais livres, capazes de destruir 

os micro-organismos alvos, danificando lipídios, ácidos 

nucleicos e outros componentes celulares (CARVALHO et al., 

2011; MESQUITA et al., 2013). 

De um modo geral, a TFD tem como vantagens: 

repetição sem resistência ao fármaco ou efeitos tóxicos 

cumulativos; ser usada com outras terapias e promoção de 

uma destruição tecidual seletiva; controle local agressivo do 

processo maligno ou infeccioso, sem dano extenso às 

estruturas normais circundantes; dupla seletividade (não 

apenas o fotossensibilizador pode ser direcionado para as 

células ou tecido doente, mas também a luz pode ser 

precisamente focalizada no local da lesão); e é usualmente 

não invasiva (PERUSSI, 2007). Uma grande vantagem da 

terapia fotodinâmica no tratamento de canais infectados é a 

ausência de efeitos térmicos aos tecidos periapicais, 

fenômeno comum quando do uso dos lasers de alta potência 

(POGGIO et al., 2011). 

Os fotossensibilizadores, utilizados com o intuito de 

serem ativados promovendo uma inativação fotodinâmica de 

micro-organismos, têm de possuir algumas propriedades 

importantes, como uma banda de absorção ressonante com o 

comprimento de onda da fonte de luz a ser utilizada, possuir 

estabilidade biológica, eficiência fotoquímica, seletividade para 

célula-alvo e, mínimo efeito tóxico às células normais 

adjacentes (WAINWRIGHT et al., 1997). 
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Dentre os fotossensibilizadores empregados na TFD, 

aqueles derivados das fenotiazinas têm sido amplamente 

empregados nas pesquisas envolvendo TFD em Endodontia. 

Eles consistem em compostos heteroaromáticos tricíclicos, 

que são os corantes azuis, como o azul de toluidina e o azul 

de metileno, os quais, em baixas concentrações, não 

produzem ação citotóxica, e a dose necessária para a morte 

bacteriana é menor que a dose para causar danos celulares 

(FIMPLE et al.,2008). 

Recentemente, a TFD tem sido objeto de investigação 

em diversas áreas e pesquisas como uma nova modalidade 

terapêutica. Na Endodontia, a TFD tem o potencial de 

promover uma melhor desinfecção dos canais radiculares, 

resultando numa significativa redução bacteriana no interior 

dos mesmos. Esses estudos têm apresentado resultados 

positivos in vivo e in vitro, sugerindo que a TFD possui um 

grande potencial como abordagem antimicrobiana alternativa 

ou como um método adjuvante ao tratamento antimicrobiano 

endodôntico convencional. Entretanto, ainda são escassas 

pesquisas que demostram efetividade desta terapia in vivo, 

enfatizando a necessidade de realização de mais estudos com 

seres humanos com vistas à aplicação clínica. 

O presente capítulo tem como finalidade realizar uma 

revisão de literatura buscando observar a eficácia da terapia 

fotodinâmica associada ao tratamento endodôntico 

convencional. 

 

2. MATERIAIS E MÉTODO 

 

Realizou-se uma revisão da literatura, baseada em 

livros e artigos científicos publicados entre os anos 2000 e 

2015, disponíveis por completo na biblioteca virtual Periódicos 
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CAPES e nas bases de dados Scielo e PubMed. Para a 

pesquisa nas bases de dados, utilizaram-se os descritores: 

endodontia, tratamento do canal radicular e terapia 

fotodinâmica com o operador boleano AND. Os títulos e 

resumos que atenderam aos critérios de elegibilidade foram 

selecionados para leitura. Foram incluídos nesta revisão 

estudos in vitro, in vivo e ex vivo sobre terapia fotodinâmica 

associada à Endodontia. A seleção dos textos e artigos foi 

realizada de acordo com sua importância, por meio de leituras 

exploratórias e seletivas do material, contribuindo para o 

processo de síntese e análise dos resultados. Paralelamente, 

realizou-se a busca cruzada de outros estudos, considerando 

as referências bibliográficas dos artigos selecionados.  

Foram excluídos artigos de revisão e artigos cujos 

resumos não demonstraram relação com o tema. 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

A terapia envolvendo o uso do laser de baixa 

intensidade tem despertado atenção de muitos pesquisadores 

principalmente o seu uso na TFD. Esta, definida como a 

irradiação de luz com comprimento de onda apropriado sob 

uma região previamente sensibilizada com uma substância 

fotossensibilizadora que resulta na produção de oxigênio 

reativo, tem apresentado resultados animadores e efetivos em 

promover a morte bacteriana.  

A microbiota do canal radicular apresenta diferentes 

susceptibilidades às soluções antimicrobianas, e por essa 

razão o processo de desinfecção pode ser bastante complexo. 

Dentre os microrganismos que compõem essa microbiota, a 

espécie de bactérias Enterococcus faecalis é a mais 

frequentemente associada à persistência após falha do 
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tratamento endodôntico (SAATCHI et al., 2014). Dentre os 

fungos, a Candida albicans representa o tipo mais prevalente 

e consiste em um micro-organismo que possui afinidade à 

dentina, além de apresentar resistência em relação a algumas 

medicações intracanais, como exemplo, as substâncias que 

têm como base o hidróxido de cálcio (HUTH et al., 2009; 

OLIVEIRA et al., 2014). 

Ademais, a resistência mundial generalizada aos 

antibióticos tem levado ao desenvolvimento de pesquisas em 

relação a novas estratégias antimicrobianas nas últimas 

décadas (KONOPKA; GOSLINSKI, 2007). Certamente, com a 

necessidade de alcançar o sucesso prolongado do tratamento 

endodôntico, novas técnicas para a desinfecção de canais 

radiculares sem causar danos aos tecidos saudáveis têm sido 

exploradas, instrumentos e equipamentos têm sido 

desenvolvidos (CARVALHO et al., 2011; JHINGAN et al., 

2015), bem como terapias adjuvantes como a TFD na 

Endodontia, para serem introduzidas na prática clínica. 

Quanto à eficácia da TFD frente à resistência 

microbiana, Garcez et al. (2010) observaram que todos os 

pacientes tiveram pelo menos um micro-organismo resistente 

ao antibiótico. Assim, testaram a terapia endodôntica isolada e 

a terapia endodôntica associada à TFD. Demonstrou-se que a 

terapia endodôntica isolada produziu uma redução significativa 

no número de espécies microbianas enquanto a combinação 

do tratamento endodôntico com a TFD eliminou todas as 

espécies, podendo assim, ser uma abordagem adequada para 

o tratamento de infecções bucais. 

O estudo de Castro et al.(2006) observou através de 

uma pesquisa realizada com trinta tubos de ensaio contendo 

caldo BHI (brain heart infusion – Difco, EUA) inoculados com 

cepa padrão de Enterococcus faecalis a ação isolada do 
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hipoclorito de sódio a 1%, do laser AsGaAl, do corante 

azuleno 25%/Endo-PTC e a TFD. Apenas o hipoclorito a 1% 

mostrou-se eficaz na eliminação dos micro-organismos. A TFD 

reduziu o número de bactérias, no entanto, o laser e o corante 

não exerceram nenhuma atividade inibidora do crescimento 

bacteriano isoladamente. Demonstrando, assim, que a TFD 

deve ser um método adjuvante e seu uso não deve ser isolado 

em substituição à terapia endodôntica convencional. 

Alfenas et al. (2011) reforçam que os procedimentos 

convencionais realizados para o tratamento endodôntico, tais 

como instrumentação, irrigação e medicação intracanal, não 

devem ser substituídos por outros métodos, no entanto, estas 

técnicas que são amplamente utilizadas devem ser 

aprimoradas com terapias adjuntas, como por exemplo a 

terapia fotodinâmica, tendo em vista que o laser de baixa 

intensidade é seguro, de fácil manipulação e bem aceito pelos 

pacientes, além de sua ação antimicrobiana quando 

associados a corantes fotossensibilizadores. 

Diversas pesquisas têm sido desenvolvidas com o 

objetivo de verificar a eficácia da TFD, principalmente, frente a 

micro-organismos resistentes à terapia endodôntica 

convencional. Rios et al. (2011) realizaram um estudo visando 

analisar a eficácia da TFD em micro-organismos do tipo 

Enterococcus faecalis em dentes humanos extraídos e, como 

resultado, observou-se que a terapia fotodinâmica pode ser 

associada ao tratamento endodôntico convencional, pois, em 

seus experimentos, quando o dente foi tratado com hipoclorito 

de sódio tal como se faz nos procedimentos convencionais, 

associado ao laser diodo de baixa potência como fonte de luz 

e do azul de toluidina como fotossensibilizador, a carga 

bacteriana alcançou o valor de 0,1% quando comparada a 

quantidade de bactérias antes da submissão à TFD. 
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Por meio da pesquisa desenvolvida por Silva et al. 

(2010) também é possível observar que a instrumentação dos 

canais radiculares realizada em procedimentos convencionais 

para o tratamento endodôntico, quando associada à terapia 

fotodinâmica, demonstra efetividade em relação aos micro-

organismos do tipo Enterococcus faecalis. No entanto, neste 

estudo em questão, os autores atentam para o fato de que a 

associação dos métodos testados não foi capaz de debelar 

totalmente o biofilme intracanal monoespécie. 

O estudo de Oliveira et al. (2014) também demonstrou 

in vitro que a inativação fotodinâmica representa um método 

eficiente no que se diz respeito à redução celular de diversos 

micro-organismos, especialmente das espécies de 

Enterococcus faecalis e Staphylococcus aureus. 

O estudo de Yldirim et al. (2013) avaliou a eficácia da 

TFD na desinfecção de canais radiculares em diferentes 

tempos de irradiação a laser em comparação ao método 

convencional de irrigação com hipoclorito de sódio a 5%. Os 

dentes unirradiculares extraídos de humanos foram divididos 

em cinco grupos: um controle, um grupo tratado com 

hipoclorito e outros três grupos em que foram utilizados o 

fotossensibilizador azul de metileno e o laser de diodo, 660 nm 

em diferentes tempos. Obteve-se como resultado que os 

tempos de irradiação de 1, 2 e 4 minutos conseguiram reduzir 

a quantidade de micro-organismos no interior dos canais em 

99,80%, 99,90% e 99,90% respectivamente, sendo, portanto 

considerada tão eficiente quanto a irrigação convencional, que 

por sua vez promoveu uma redução bacteriana de 99,90%, no 

combate a Enterococcus faecalis, não sendo observada 

diferença estatística significativa. 

Raymond et al. (2011) realizaram um estudo do tipo ex 

vivo, no qual um grupo de dentes recém-extraídos tiveram 
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seus canais radiculares tratados por meio do PQM 

convencional, usando hipoclorito de sódio a 6%, enquanto que 

outro grupo de dentes foi submetido ao tratamento dos canais 

com o PQM seguido da TFD (PQM + TFD). Por meio da 

avaliação antimicrobiana destes métodos, foi possível concluir 

que a TFD consiste em uma promissora terapia adjuvante ao 

tratamento convencional, tendo em vista que os níveis 

microbianos pós-tratamento foram significativamente mais 

baixos no grupo de dentes submetidos à PQM+TFD, quando 

comparados àqueles tratados com PQM convencional 

isoladamente. 

Os dados obtidos a partir da pesquisa realizada por Xu 

et al. (2009) sugerem que a TFD consiste em um método 

seguro e viável para alcançar a inativação de patógenos 

endodônticos sem que este processo ocasione danos às 

células do organismo hospedeiro. 

No estudo de Pinheiro et al. (2009) realizado em dentes 

decíduos com necrose pulpar, utilizou-se a terapia 

endodôntica isolada e a TFD como método adjuvante. 

Demonstrou-se uma redução de 82,59% da carga bacteriana 

após o processo de instrumentação isoladamente, enquanto a 

associação da TFD com a instrumentação reduziu a carga 

bacteriana em 98,37%. Dessa forma, observa-se que a TFD 

como método adjuvante na terapia endodôntica tem se 

mostrado eficaz tanto na terapia de dentes permanentes 

quanto em dentes decíduos. 

Estudos como o de Sant’anna (2014) demonstram a 

eficácia da TFD associada ao tratamento endodôntico de um 

incisivo decíduo traumatizado, realizada em um paciente 

pediátrico e portador de Diabetes mellitus (tipo I). O estudo 

permite concluir que o uso da TFD oferece um excelente 

prognóstico devido à redução bacteriana significativa e uma 
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boa relação custo/benefício, além de permitir uma redução do 

tempo de duração do tratamento de canais radiculares na 

odontologia pediátrica, sendo considerada uma eficiente 

terapia adjuvante aos métodos convencionais. Para Mesquista 

et al. (2013), a TFD tem sua aplicabilidade destacada 

principalmente em pacientes pediátricos, idosos e deficientes, 

devido ao seu caráter atraumático. 

Sabe-se que, para realizar a TFD, podem ser utilizados 

tanto os lasers de alta quanto de baixa potência. Porém, 

apesar de proporcionarem uma grande redução no número de 

micro-organismos no interior de canais radiculares, os lasers 

de alta potência quando utilizados para a TFD, podem causar 

alguns malefícios, entre eles: lesões térmicas nos tecidos 

como a carbonização da dentina, anquilose radicular, fusão de 

cemento, reabsorção e necrose radicular, além de 

apresentarem um alto custo (GUTKNECHT et al., 2005). 

Sendo, portanto, mais indicada e observada a utilização de 

lasers de baixa potência com adequado comprimento de onda 

para ativar os fotossensibilizadores com o intuito de se realizar 

a inativação fotodinâmica (XHEVDET et al., 2014). 

Carvalho et al. (2011) destacam, no entanto, uma 

desvantagem em fazer a aplicação da TFD. Os autores 

inferem que os agentes fotossensibilizadores podem causar o 

manchamento dentário, pois possuem corantes, e estes 

podem se manter nas estruturas dentárias após o 

procedimento. Assim, para minimizar esse problema, sugere-

se a utilização do hipoclorito como irrigante final, para remover 

o fotossensibilizador após a TFD. 

É importante destacar que a TFD envolve vários 

parâmetros de dosimetria de luz, tais como comprimento de 

onda, potência, tempo de exposição, fluência (dose), número 

de tratamentos e intervalos; por isso, não é fácil definir um 
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protocolo clínico para essa técnica (MESQUITA et al., 2013). 

Do mesmo modo, Soukos e Goodson (2011) relatam que 

esses fatores responsáveis pelos efeitos antimicrobianos, 

dentre os quais se incluem a capacidade de penetração dos 

fotossensibilizadores no sistema de canais radiculares, o 

alcance dos radicais livres, o sistema de liberação da luz bem 

como as doses de energia adequadas são pontos ainda não 

muito bem estabelecidos na literatura. De fato, observa-se na 

literatura uma grande diversidade de parâmetros físicos 

adotados pelos pesquisadores (CARNEIRO; CATÃO, 2012). 

Portanto, evidencia-se a necessidade de estudos adicionais 

que permitam a formulação de protocolos que possam ser 

usados com mais segurança por parte dos profissionais, 

permitindo melhores resultados bem como uma maior 

comparabilidade entre os estudos.  

 

4. CONCLUSÕES  

 

Diante da literatura apresentada, pode-se observar que 

o uso do laser como terapia exige um embasamento 

aprofundado pelo operador, por meio do conhecimento dos 

parâmetros aplicados e dos efeitos que produz no organismo, 

uma vez que não há técnica padronizada para seu uso, pois 

os parâmetros utilizados variam de paciente para paciente, de 

acordo com o quadro clínico apresentado. 

Os resultados dos diversos estudos apontam que a TFD 

adicionada ao tratamento endodôntico reforça a diminuição da 

carga bacteriana, sendo uma alternativa eficaz, 

principalmente, diante de lesões refratárias. No entanto, ainda 

são escassos os estudos dessa terapia in vivo, sendo 

importante o desenvolvimento de mais pesquisas com seres 

humanos visando à aplicabilidade clínica. 
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RESUMO: O objetivo deste trabalho é levantar os traumas 

fatais advindos de acidentes de motocicletas. Pesquisa 

documental, descritiva e abordagem quantitativa que utilizou 

dados secundários da Gerência Executiva de Medicina e 

Odontologia Legal (GEMOL), na cidade de João Pessoa, 

Paraíba. A amostra foi composta por 347 laudos 

tanatoscópicos de vítimas de acidentes de trânsito nos anos 

de 2013 e 2014. Os resultados revelaram maior frequência do 

gênero masculino (87,04%), a faixa etária entre 21 e 30 anos. 

A colisão ocorreu em 50,7% dos acidentes sendo que a 

maioria envolveu o próprio condutor da motocicleta.  A maioria 

das vítimas apresentava lesões faciais, onde a região frontal 

(44,1%) foi a mais atingida e a escoriação (48,1%) a lesão 

mais comum, seguida da equimose (32,6%). De acordo com o 

estudo realizado foi possível observar que o número de 

acidentes de trânsito envolvendo motociclistas diminuiu no ano 
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de 2014 em relação ao ano de 2013. Desta forma, devido ao 

grande número de acidentes de trânsito resultando cada vez 

mais em vítimas fatais, deve-se chamar atenção das 

autoridades para elaboração de políticas públicas, que 

desenvolvam campanhas preventivas e educativas 

envolvendo condutores e pedestres para uma maior 

segurança no trânsito visando diminuir este grave problema. 

Palavras-chave: Lesão corporal. Odontologia Legal. Laudo 

Pericial. 

 

1  INTRODUÇÃO 

 

 

Para Organização Mundial de Saúde, os acidentes de 

trânsito em 2020 têm a estimativa de ser à 2ª causa de morte 

antecipada no mundo (DAVANTEL et al., 2009). No Brasil, é 

considerado como um problema social e econômico de amplo 

impacto sendo representado por mais de um quarto das 

mortes violentas (WHO, 2004). 

O Brasil, em 2009, alcançou a marca de, 

aproximadamente, 1,6 milhões de motos vendidas, sendo o 4º 

maior mercado para motos do mundo (ABRACICLO, 2010). 

Esse crescimento apressado da frota de motocicletas e 

emprego dos serviços de entregas através desses veículos, 

especialmente nas grandes cidades, ultrajam o principal 

problema do trânsito: os acidentes (BRASIL, 2003). 

 Pesquisas realizadas em algumas cidades brasileiras 

apontam que os motociclistas se sobressaem nas ocorrências 

dos acidentes de trânsitos (BORGES, 2009). Os motociclistas 

são altamente susceptíveis a qualquer tipo de acidente por 

causa da sua exposição diretamente com veículos ou objetos 
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estáveis, tornando–se, assim, sujeitos a diversos traumas na 

face de maior seriedade. 

 Altas porcentagens de fraturas e lesões na face 

provêm dos acidentes de trânsito, nos quais a mortalidade 

ocorre devido a vários fatores, onde, destaca-se o excesso de 

bebidas alcoólicas, o inadimplemento dos limites de 

velocidade, como também o aumento da seriedade das lesões 

por a falta de uso dos capacetes. Algumas rodovias possuem 

péssimas condições e os sistemas de sinalização também são 

destaques como fatores que causam lesões e acidentes de 

trânsito (SOUZA e NETO, 2008).  

 Em um acidente, à localização da face, na 

proeminência anterior corporal, a pele e os ossos faciais, são 

altamente sujeitados às agressões. Quando são esmagados 

entre os ossos e as forças de agressão externa, os tecidos 

moles podem apresentar várias lesões, acrescendo os efeitos 

deletérios das fraturas ósseas (FREIRE, 2001). 

Santos et al. (2008) afirmam que os tipos de lesões 

encontradas nos incidentes com motocicletas, comprovam que 

69,3% dos acidentados possuem ferimentos, 51,4% fraturas, 

27,4% hematomas e 20,7% traumatismo crânioencefálico. 

 Diante do exposto, este estudo tem como objetivo 

levantar os laudos cadavéricos em decorrência de acidentes 

de motos na cidade de João Pessoa, verificando as lesões 

faciais.   

 

2  MATERIAIS E MÉTODO 

 

  Esta pesquisa é de natureza exploratória, documental e 

descritiva, de caráter quantitativo. 

  O levantamento foi realizado no arquivo da Gerência 

Executiva de Medicina e Odontologia Legal (GEMOL), do 
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Instituto de Polícia Científica (IPC), que está subordinado 

diretamente à Secretaria da Segurança Pública e Defesa 

Social (SEDS).  

   O universo compreendeu 3821 laudos tanatoscópicos 

de vítimas fatais por acidentes de trânsitos envolvendo 

motocicletas no período de janeiro de 2013 a dezembro de 

2014. A amostra foi composta pelos laudos vítimas decorrente 

de acidentes de motocicleta que apresentaram lesões 

bucofaciais correspondendo a 347 laudos neste período.  

   Foram coletadas informações no laudo sobre tipo de 

acidente e a participação da vítima no acidente, tipo do 

acidente, o local da ocorrência, distribuição topográfica das 

lesões e os tipos de lesões. 

   Foram excluídos desta pesquisa os laudos que não 

estavam legíveis e que não estavam preenchidos 

corretamente. Laudos das vítimas fatais que sofreram lesões 

apenas em outras partes do corpo, que não inclui lesão de 

face e cavidade oral. 

  Após a coleta e tabulação dos dados, os mesmos foram 

analisados estatisticamente de maneira descritiva utilizando o 

programa SPSS (Statistical Package for Social Sciences), 

versão 22.0. Os resultados obtidos foram dispostos na forma 

de gráficos e tabelas de frequência absolutas e percentuais. 

  A pesquisa obedeceu a Resolução 466/12, que versa 

sobre a ética em pesquisa envolvendo seres humanos, sendo 

aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa do Centro 

Universitário de João Pessoa (UNIPÊ), apresentado número 

CEP 329/2014, CAAE 34151814.1.0000.5176, com parecer 

consubstanciado 795.545. 

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 
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  Os acidentes com motociclistas na cidade de João 

Pessoa-Paraíba no período de 2013 a 2014 vitimaram 

fatalmente 347 indivíduos. Pela análise dos dados, constatou-

se um declínio no percentual do ano de 2014 (47,07%) e 

apresenta aumento no ano de 2013 (57,92%) do total de 

vítimas investigadas, conforme a Tabela 1. Pode-se levar a 

crer que leis mais rígidas de trânsito, multas com preço mais 

elevado e maior fiscalização tem-se realizado mais 

recentemente, podendo ter diminuído os acidentes envolvendo 

motos, no ano de 2014. 
  

Vítimas de 

acidentes 

        2013         2014         Total 

f % f % f % 

Total 201 57,92 146 42,07 347 100,0 

Tabela 1. Distribuição dos acidentes de trânsito com motos 

em laudos tanatoscópicos na GEMOL - 2013 A 2014, João 

Pessoa - PB, 2015. 

FONTE: Dados da pesquisa, 2015. 

Nota: f – frequência  

 

  Pode-se observar na Tabela 2, que a grande maioria 

dos acidentes foi vítimas jovens adultos na idade produtiva 

entre os 21-30 anos (32,56%), seguido de 31-40 anos, com 

23,91%. 
 

Idade 

2013 2014 Total 

f % f % f % 

0 – 10 3 1,49 0 0 3 0,86 

11 – 20 30 14,9 15 10,3 45 12,96 
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21 – 30 61 30,3 52 35,6 113 32,56 

31 – 40 49 24,3 34 23,3 83 23,91 

41 – 50 26 12,9 14 9,6 40 11,57 

51 – 60 14 6,96 13 8,9 27 7,78 

61 – 70 12 5,97 12 8,2 24 6,91 

71 – 80 5 2,48 5 3,4 10 2,88 

81 – 90 1 0,49 1 0,7 2 0,57 

Tabela 2. Distribuição segundo a faixa etária das vítimas de 

acidentes de trânsito com motocicletas em laudos tanato 

odontoscópicos na GEMOL, 2013 A 2014, João Pessoa-PB, 

2015. 

FONTE: Dados da pesquisa, 2015. 

Nota: f – frequência  

 

As pesquisas nacionais descrevem que a expectativa 

de óbitos decorrentes de acidentes de trânsito envolvendo os 

jovens é de 55 vezes maior do que um indivíduo de 65 anos, 

devido a eventuais fatores como: inexperiência como 

condutor, direção em alta velocidade, impulsividade e menor 

frequência do uso do cinto de segurança (CAMPOS et al., 

2008). 

Das vítimas de acidentes de trânsito com motocicletas 

na cidade de João Pessoa-PB, o número de vítimas do sexo 

masculino (87,04%) que figura em todos os anos avaliados da 

pesquisa é expressivamente maior do que o de vítimas do 

sexo feminino (12,96%). 

Souza et al. (2003) relatam que a sobremortalidade de 

homens em relação às mulheres vítimas decorrentes de 

acidentes de trânsito no Brasil é em proporção 5:1. Outras 
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pesquisas também apontaram a prevalência do gênero 

masculino que foram a óbito por lesões oriundas de acidentes 

de trânsito (ANDRADE e JORGE, 2000; SOUZA, CAVENAGHI 

e ALVES, 2006). No entanto, no estudo de Ozkaya et al. 

(2009) notou que a maior frequência de traumas faciais 

ocorreu no gênero feminino. 

Andrade e Jorge (2000) mostram que o grande número 

de vítimas fatais do gênero masculino analisado nos acidentes 

de trânsito pode ser explicado devido a sua maior exposição, 

também pelo fato que os homens apresentam 

comportamentos culturais e sociais que os tornam mais 

vulneráveis, em maiores dimensões, aos riscos de lesões e 

mortes no trânsito, pois dirigem em alta velocidade, são 

considerados mais agressivos, proporcionam maior tendência 

a realizar manobras arriscadas, dentre outros fatores. 

Em relação ao tipo de acidente, contatou-se na Tabela 

3 que aquele mais prevalente foi à colisão (50,7%). O segundo 

tipo de acidente mais frequente foi falha do condutor, ao 

governar a motocicleta, se acidentando ao colidir no chão 

(19,3%).  

 

Tipo do acidente 
2013 2014 Total 

f % f % f % 

Colisão 103 51,2 73 50,0 176 50,7 

Atropelamento 22 10,9 20 13,7 42 12,1 

Condutor 44 21,9 23 15,7 67 19,3 

Nada consta 32 15,9 30 20,5 62 17,9 
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Tabela 3. Distribuição dos tipos de acidentes de trânsito com 

motocicletas em laudos tanato odontoscópicos na GEMOL, 

2013 A 2014, João Pessoa-PB, 2015. 

FONTE: Dados da pesquisa, 2015. 

Nota: f – frequência 

 

Semelhantes aos resultados, o estudo de Otsuka Júnior 

(2007) também evidenciou que a maioria dos acidentes se 

constituiu de colisão. Batista et al. (2006) asseguram que a 

maioria dos acidentes fatais com vítimas apresentando 

traumas graves ocorrem nas colisões da motocicleta com 

outro veículo.  

Com relação à presença de lesões, das 347 vítimas por 

acidentes motociclísticos fatais registrados nos laudos tanato 

odontoscópicos na GEMOL – PB, 254 vítimas (73,2%) 

apresentaram lesões faciais, envolvendo tecidos moles e 

duros. 

Considerando a localização das lesões na face, 

observou-se nesta pesquisa que a regiões frontal (44,1%), 

orbitária (26,5%) e nasal (25,9%), em ambos os anos da 

pesquisa, foram as mais acometidas, conforme mostra a 

Tabela 4. 

Regiões 

topográficas 

2013 2014 Total 

f % f % f % 

Frontal 91 45,3 62 42,5 153 44,1 

     Orbitária  48  23,9  44  30,1   92  26,5 

Nasal 52 25,9 38 26,0 90 25,9 

Palpebral  49 24,4 33 22,6 82 23,6 

Mandíbula  37 18,4 15 10,3 52 15,0 
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Mentoniana 35 17,4 25 17,1 60 17,3 

Zigomático 35 17,4 25 17,1 60 17,3 

Maxila  33 16,4 16 10,9 49 14,1 

Labial 31 15,4 24 16,4 55 15,8 

Bucinadora 18 8,9 14 9,6 32 9,2 

Superciliar 15 7,5 22 15,1 37 10,7 

Masseteriana  14 6,7 17 11,6 31 8,9 

Geniana 13 6,5 14 9,6 27 7,8 

Pré-Auricular 7 3,5 10 6,8 17 4,9 

Superciliar 15 7,5 22 15,1 37 10,7 

 

Tabela 4. Distribuição das regiões topográficas da face que 

foram acometidas por acidentes de trânsito em laudos tanato 

odontoscópicos na GEMOL, 2013 A 2014, João Pessoa-PB, 

2015.  

FONTE: Dados da pesquisa, 2015. 

Nota: f – frequência  

 

As lesões produzidas em decorrência dos acidentes 

foram do tipo escoriação a lesão mais comum (48,1%), 

equimose (32,6%), feridas contusas (25,1%), fratura (21,3%) 

conforme a Tabela 5. 

Tipos de lesões 
2013 2014 Total 

f % f % f % 

Escoriação 96 47,7 71 48,5 167 48,1 

Equimose 62 30,8 51 34,9 113 32,6 

Ferimento 

contuso 
59 29,3 28 19,2 87 25,1 
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Fraturas 54 28,9 20 13,7 74 21,3 

Edema 25 12,4 13 17,1 38 10,9 

Tabela 5. Distribuição dos tipos de lesões da face que foram acometidas 

por acidentes de trânsito em laudos tanato odontoscópicos na GEMOL, 

2013 A 2014, João Pessoa-PB, 2015. 

FONTE: Dados da pesquisa, 2015. 

Nota: f – frequência . 

 

A lesão maxilofacial foi observada na maioria das 

vítimas analisadas, condizendo com demais estudos 

realizados, onde se identifica que a região da face é 

usualmente acometida em todos os tipos de acidentes no 

trânsito, apresentando relevância as seguintes lesões: fratura 

nasal, fratura malar ou mandibular, laceração de córnea e 

nervo óptico e fratura do tipo Lefort II (CALIL et al., 2009). Isto 

se deve ao fato de que o mecanismo do traumatismo 

maxilofacial ocorre geralmente pelo impacto da face direto 

com o solo, outro veículo ou objeto (BRASILEIRO, VIEIRA e 

SILVEIRA, 2010). A alta prevalência das regiões Frontal, 

orbitária e nasal pode sugerir neste trabalho, que estas 

regiões situadas no terço superior da face, são as primeiras a 

bater no cão, na hora da colisão. 

 

4 CONCLUSÕES 

 

Conclui-se que houve 347 vítimas fatais por acidentes 

de trânsito com motocicletas em ambos os anos da pesquisa, 

abrangendo principalmente vítimas do gênero masculino, na 

faixa etária de adultos jovens, com alto índice de mortalidade 

na cidade de João Pessoa – PB. 

A colisão foi o tipo de acidente mais prevalente. 

Verificou-se maior percentual de vítimas fatais apresentando 
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as regiões topográficas a frontal, a orbitária e a nasal e lesões 

como: escoriações, seguido de equimose, feridas contusas e 

fraturas.  Portanto, conclui-se que são imprescindíveis ações 

fiscalizadoras mais efetivas e respeito às leis de trânsito. 
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RESUMO: 
O Tumor Odontogênico Ceratocístico se origina da lâmina 
dentária, e tem comportamento agressivo com tendência à 
recidiva. Tem como característica de tumor intraósseo 
benigno. Este trabalho tem como objetivo o relato de caso, de 
um paciente atendido no Centro de Especialidade 
Odontológica da Torre, na cidade de João Pessoa, PB. O 
usuário foi encaminhado pela Ortodontista, que através da 
análise da radiografia panorâmica, pôde evidenciar uma 
imagem radiolúcida em forma de pêra invertida, bem 
delimitada e localizada na região anterior da mandíbula entre 
as raízes dos elementos dentais incisivo lateral e canino 
esquerdo. Não foi observada nenhuma alteração local ou 
sistêmica, nem queixas. Realizou-se o acesso cirúrgico e a 
punção, que permitiu a visualização de material líquido de 
coloração citrina, compatível com ceratina. Após abundante 
curetagem e irrigação da cavidade, a cápsula foi removida. 
Concluiu-se portanto, que é extremamente importante para o 
sucesso do tratamento do Ceratocisto Odontogênico, o 
diagnóstico clínico e radiográfico seja bem executado assim 
como a biópsia da lesão, a fim de uma adequada análise 
histopatológica. 
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Palavras-Chave: Cistos Odontogênicos, Tumores 
Odontogênicos ceratocístico, Diagnóstico  
 
1 INTRODUÇÃO 

 

Acredita-se que seja um cisto originado da lâmina 

dentária. Foi descrito pela primeira vez por Philipsen em 1956, 

o até então denominado Ceratocisto Odontogênico passou a 

ser chamado desde 2005 pela Organização Mundial de Saúde 

(OMS) de Tumor Odontogênico Ceratocístico (TOC) por conta 

de seu comportamento agressivo e sua recidiva local 

(BARNES, EVERSON, REICHART, 2005).  

De acordo com Marta e Lapointe (2008), pode ser 

definido como um tumor intraósseo benigno, de origem 

odontogênica. 

Dentre os tumores odontogênicos, o TOC, apresenta 

uma prevalência de aproximadamente 35,8%; acomete 

preferencialmente o sexo masculino, com predileção da 

mandíbula, estando na maioria dos casos associado a um 

dente incluso (PEIXOTO et al., 2009). Lira et al., (2010) 

relataram que o Tumor Odontogênico Ceratocístico ocorre em 

uma ampla faixa etária, com pico de incidência entre a 

segunda e terceira faixa etária subsequente. 

Em relação a sua etiologia, existem duas teorias para o 

seu desenvolvimento: uma a partir de remanescentes da 

lâmina dentária e outra a partir da proliferação de células da 

camada basal do epitélio oral, para a mandíbula e maxila 

(LOPES et al., 2004 e MARQUES, et al., 2006). 

O TOC tem como característica o crescimento no 

sentido anteroposterior, dentro da cavidade medular do osso, 
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sem causar expansão óssea e esta característica pode ser útil 

no diagnóstico clínico e radiográfico. (NEVILLE et al., 2009).  

Segundo Regezi et al., (2008) há um consenso de que 

o TOC desenvolve dos remanescentes da lâmina dentária na 

mandíbula e maxila, mas uma origem deste tumor pela 

extensão de células basais provenientes do epitélio bucal 

suprajacente, também é sugerido.  

Sinais e sintomas estão na maioria das vezes ausentes, 

sendo muita das vezes descobertos em exames radiográficos 

de rotina. Em casos de lesões mais extensas, observou-se 

tumefação, drenagem ou dor associada, aumento de volume 

de tecidos moles e tecido ósseo, parestesia, mobilidade de 

dentes envolvidos pela lesão (CARLI et al., 2012). 

Shear (2007) relata que alguns pacientes queixam de 

dor, inchaço ou secreção e ocasionalmente experimentam 

parestesia do lábio inferior. Alguns não têm conhecimento das 

lesões até eles desenvolverem fratura patológica. 

 Baseando-se numa análise radiográfica, o TOC 

geralmente se apresenta como uma lesão circular ou ovóide, 

bem delimitada por halo radiopaco, com margens bem 

definidas, por vezes apresentando aspecto radiolúcido 

multilocular. Carli et al., (2012), afirmam que podem envolver 

dentes não erupcionados, exibindo ainda deslocamento de 

dentes impactados ou erupcionados, reabsorção e extrusão de 

dentes envolvidos. 

O Ceratocístico Odontogênico apresenta uma cápsula 

fina e friável, muitas vezes difícil de ser enucleada do osso 

sem fragmentar-se. A luz do cisto pode conter um líquido 

claro, semelhante ao transudado do plasma, ou pode estar 

preenchida com um material caseoso, que submetida ao 
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exame microscópico consiste em restos de ceratina 

(KRAMER, PINDBORG, 1992). 

A junção epitélio-conjuntiva frequentemente é plana. A 

superfície luminal possui células epiteliais paraceratinizadas 

que apresentam aparência corrugada. Ilhas, cordões, células 

basais hipercromáticas ou pequenos cistos satélites podem 

ser vistos na capsula fibrosa (NEVILLE et al., 2009). 

O diagnóstico diferencial quando a lesão estiver 

associada a um dente, deve-se incluir: Cisto Dentígero, 

Ameloblastoma, Cisto Odontogênico Calcificante, Tumor 

Odontogenico Adenomatoide e o Fibroma Ameloblástico. 

Porém, quando não se apresentar associada a um dente, 

pode-se incluir no diagnóstico diferencial o Cisto Ósseo 

Traumático, Granuloma Central de Células Gigantes e o Cisto 

Periodontal Lateral (LOPES, et al., 2004). 

 

2 MATERIAIS E MÉTODO  

 

O paciente J.O.G., 13 anos de idade, do sexo 

masculino, compareceu ao serviço de Estomatologia do 

Centro de Especialidades Odontológicas da Torre, na cidade 

de João Pessoa – PB.  O mesmo foi encaminhamento pela 

Ortodontista, que através da análise da radiografia 

panorâmica, contida em documentação ortodôntica que 

antecedia o planejamento e tratamento ortodôntico, pode 

evidenciar uma imagem radiolúcida apresentando forma de 

pêra, bem delimitado e localizados na região anterior da 

mandíbula entre as raízes dos elementos dentais incisivo 

lateral e canino esquerdo (Figura 1). 
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Figura 1 - Área radiolúcida unilocular, circunscrita, possuindo envolvimento dentário 

associado, em forma de Pêra invertida. 

Ao exame clínico não foi observada nenhuma alteração 

local ou sistêmica digna de nota (Figura 2 e 3). Não havia 

edema da cortical óssea, nem queixas por parte do paciente. 

Suspeitando-se, tratar-se de lesão cística foi solicitada uma 

tomografia computadorizada cone bean a fim de melhor 

análise fosse realizada. Por ocasião da análise das imagens 

tomográficas foi evidenciado não haver rompimento das 

corticais, apesar da expansão óssea.  

 

 

 

 

 

 
Figura 2 e 3 – Aspecto normal da região mandibular; com ausência de  tumefação 

intraoral, ou volume extraoralmente. 

Procedeu-se a o acesso cirúrgico e a realização da 

punção, que permitiu a visualização de material líquido de 

coloração citrina, além de abundante material compatível com 

ceratina no interior da cavidade cística. Após abundante 

curetagem e irrigação da cavidade, a cápsula foi removida, e 

foi realizada a irrigação profusa dessa cavidade com soro 
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fisiológica. O material retirado foi fotografado (Figura 4). Após 

o ato cirúrgico, foi realizada a sutura dos tecidos moles (Figura 

5 e 6). O paciente foi liberado de posse de receitas de 

antibióticos, analgésico e anti-inflamatório não esteroidal, além 

de recomendações pós-operatórias verbais e por escrito. 

O espécime removido foi submetido a análise 

histopatológica, onde foi evidenciado a presença de uma 

cavidade patológica revestida por epitélio pavimentoso 

estratificado, apresentando superfície corrugada e camada de 

células basais hipercromadas e organizadas em paliçada. A 

cápsula cística era composta por um tecido conjuntivo fibroso 

e denso (Figura 7). 

Ao sétimo dia de pós-operatório, o paciente regressou 

com aspecto cicatricial adequado para fase, sem queixas de 

dor ou de nenhuma natureza (Figura 8). 

 
Figura 4  – Retirada do Ceratocisto Odontogênico e fotografia do material coletado. 

 
Figura 5 e 6 – Aspecto após a retirada do Cisto Odontogênico e realização dos pontos de 

sutura. 



Tumor Odontogênico Ceratocístico – Relato de Caso 

402 
 

 
Figura 7 – Aspecto histopatológico da lesão demonstrando tecido epitelial de superfície 

corrugada e lúmen cístico preenchido por ceratina (HE) 

 
Figura 8  – Pós-operatório clinicamente, evolução de 7 dias após a cirurgia. 

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

 De acordo com a literatura, o TOC ocorre nas faixas 

etárias de 7 a 93 anos de idade, com maior incidência na 

segunda e terceira décadas de vida, com uma pequena 

prevalência pelo gênero masculino (ANTUNES, 2007). Lira et 

al. (2009) em controvérsia com o autor descrito, diz que o sexo 

masculino é mais acometido por esse tipo de lesão, numa 

proporção e 2:1 em relação ao feminino. O autor Marques et 

al. (2006) descreve que o TOC acomete em pacientes dos 10 

aos 66 anos, sendo a quarta década de vida a mais afetada 

com 34,62% dos casos. No caso em questão, o paciente tinha 

13 anos de idade e era do sexo masculino. 

Segundo Schneider et al. (2004) clinicamente, 

poderemos observar sintomatologia dolorosa, aumento de 
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volume de tecidos moles e tecido ósseo, parestesia, 

mobilidade de dentes envolvidos pela lesão. Já Oliveira et al. 

(2005) relata que o ceratocisto são tipicamente 

assintomáticos, podendo atingir tamanho considerável uma 

vez que se desenvolvem em um sentido ântero-posterior, 

dento do osso esponjoso na cavidade medular. No caso 

estudado podemos observar que foi totalmente assintomático 

vendo que, só houve a percepção do ceratocisto após o 

encaminhamento do exame radiográfico de um ortodontista. 

Mallmann et al. (2012) discorre que a incidência da 

lesão do ceratocístico ocorre de 3 a 4 vezes maior na 

mandíbula que na maxila. A maior preferência é 

principalmente na região de ramo mandibular e terceiros 

molares (SCHNEIDER et al., 2004). No estudo presente, o 

paciente apresentou a lesão conforme descrita pelos autores, 

na mandíbula, porém na região anterior entre incisivo lateral e 

canino esquerdo. 

Antunes et al. (2007) relata que o aspecto radiográfico 

do ceratocisto apresentam uma área radiotransparente bem 

diferenciada, com o cortical marginal bem definidas, 

corroborando com Malmann et al. (2012) que diz que o TOC 

se apresenta como uma lesão radiolúcida uni ou multilocular, 

bem circunscrita, e pode envolver dentes não erupcionados, 

exibindo ainda deslocamento de dentes impactados ou 

erupcionados, reabsorção radicular e extrusão dos dentes 

envolvidos. Neste trabalho o exame radiográfico apresentou 

uma imagem radiolúcida apresentada forma de pêra invertida, 

bem delimitado e localizados na região anterior da mandíbula, 

sendo unilocular.  

A luz do cisto pode conter um líquido claro semelhante 

ao transudado do plasma ou pode estar preenchido com um 
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material caseoso (OLIVEIRA et al 2005). Segundo Pastorino et 

al.(2012) os tratamentos para os TOCs permanecem 

controversos. O tratamento conservador tem geralmente 

incluídos a enucleação, descompressão e marsupialização. No 

caso descrito, o tratamento foi a remoção cirúrgica e a 

realização da punção do material líquido de coloração citrina. 

 

4 CONCLUSÕES 

 

As características do Tumor Odontogênico 

Ceratocístico aliadas à frequência com que esse ocorre, 

retarda o diagnóstico, e pode limitar o prognóstico e dificulta o 

tratamento. De acordo com os dados obtidos e sabendo-se 

que compreendem 2,5% de todas as lesões biopsiadas nos 

consultórios odontológicos é extremamente importante para o 

sucesso do tratamento, que o diagnóstico clínico e radiográfico 

seja bem executado assim como a biópsia da lesão, a fim de 

uma adequada análise histopatológica. 
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