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PREFÁCIO 

  
Os livros “ODONTOLOGIA: os desafios da 

interdisciplinaridade 1 e 2” tem conteúdo interdisciplinar, 
contribuindo para o aprendizado e compreensão de varias 

temáticas dentro da área em estudo. Esta obra é uma 
coletânea de pesquisas de campo e bibliográfica, fruto dos 
trabalhos apresentados no Congresso Nacional de Saúde e 

Meio Ambiente realizado entre os dias 2 e 3 de dezembro de 
2016 na cidade de João Pessoa-PB. 

O CINASAMA é um evento que tem como objetivo 
proporcionar subsídios para que os participantes tenham 
acesso às novas exigências do mercado e da educação. E ao 

mesmo tempo, reiterar o intuito Educacional, Biológico, 
Nutricional e Ambiental de direcionar todos que formam a 

Comunidade acadêmica para uma Saúde Humana e 
Educação socioambiental para a Vida. 

Os eixos temáticos abordados no Congresso Nacional 

de Saúde e Meio Ambiente e nos livros garantem uma ampla 
discussão, incentivando, promovendo e apoiando a pesquisa. 

Os organizadores objetivaram incentivar, promover, e apoiar 
a pesquisa em geral para que os leitores aproveitem cada 
capítulo como uma leitura prazerosa e com a competência, 

eficiência e profissionalismo da equipe de autores que muito 
se dedicaram a escrever trabalhos de excelente qualidade 

direcionados a um público vasto. 
Esta publicação pode ser destinada aos diversos 

leitores que se interessem pelos temas debatidos. 
Espera-se que este trabalho desperte novas ações, 

estimule novas percepções e desenvolva novos humanos 

cidadãos. 
Aproveitem a oportunidade e boa leitura. 
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CAPÍTULO 1 

PERCEPÇÃO DA VISÃO CRÍTICO-REFLEXIVA 
DOS ALUNOS DE GRADUAÇÃO NO ESTÁGIO 

REGIONAL INTERPROFISSIONAL ANTES E APÓS 
A VIVÊNCIA 

Mariana Mélani Alexandrino COSTA 1 

Alyne da Silva PORTELA 2  

Roseanne da Cunha UCHÔA 3 

Roberta Moreira FRANÇA 3 

1 Graduanda do curso de Odontologia, UFPB; 2  Professora da Faculdade de Ciências 
Médicas de Campina Grande; 3 Professora do CCS/ UFPB.  

robertams10000@hotmail.com 

 

RESUMO: O Estágio Regional Interprofissional (ERIP) está 
sendo desenvolvido na rede de serviços de saúde da capital e 
do interior do Estado. O objetivo deste estudo foi verificar a 
opinião dos acadêmicos em relação à sua visão do SUS e 
condições de trabalho nos municípios conveniados por meio da 
aplicação de questionários antes da ida (G1) e após a volta do 
estágio (G2). Foram calculadas as frequências absolutas e 
percentuais das variáveis e análise de diferença de proporções 
para comparar as respostas dos dois grupos. Nos resultados foi 
observado que 64,9% dos alunos que estavam indo não tinha 
conhecimento de como era o funcionamento do serviço público 
no município para o qual foi direcionado. Dos alunos que 
estavam retornando, 92,7% apontaram que o ERIP possibilitou 
uma visão crítico-reflexiva sobre a atuação de sua profissão no 
SUS. E 67,4% dos acadêmicos sentiram-se estimulados a 
ingressar no SUS após o ERIP. Verificou-se uma diferença 
estatisticamente significativa com relação às condições 
esperadas/observadas de trabalho no local (p < 0,001). A 
proporção de alunos que esperavam encontrar boas condições 
de trabalho foi maior para o G1 (50,4%) em comparação com o 
G2 (38,8%). Conclue-se que a vivência no ERIP proporcionou 
ao aluno uma visão crítico-reflexiva a respeito da própria 
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profissão no SUS e o estímulo para trabalhar no serviço público 
se manteve. 
Palavras-chave: Estagio rural interprofissional. Rede de 

serviços de saúde. Integração ensino e serviço. 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

O Estágio Regional Interprofissional no Sistema Único de 

Saúde (SUS) é uma atividade curricular obrigatória dos cursos 

do Centro de Ciências da Saúde: Odontologia, Enfermagem, 

Fisioterapia, Nutrição e Farmácia. Vem sendo desenvolvido em 

sete municípios da Paraíba conveniados com a Universidade 

Federal da Paraíba (UFPB): Monte Horebe, Cabedelo, Belém, 

Conde, Itapororoca, Santa Rita e João Pessoa. Tem como 

objetivo, articular os conhecimentos adquiridos cientificamente 

pelos alunos na Universidade com a prática social como uma 

complementação da formação profissional, possibilitando ainda 

uma prática multiprofissional e integração ensino/serviço. 

O acadêmico desenvolve no ERIP atividades coletivas e 

multiprofissionais no serviço, bem como as atividades 

específicas por curso no atendimento e prestação de serviço a 

comunidade. Instituições formadoras têm despendido esforços 

na busca de conformações efetivas na integração com os 

cenários de prática, de modo a contemplar as necessidades de 

saúde da população. O Estágio Rural é uma dessas opções 

(ALMEIDA, 2013). 

Os acadêmicos são levados a uma comunidade com 

necessidades de atenção em saúde e analisam suas condições 

de vida e saúde, elaboram sua forma de trabalho e atuam 

buscando melhorias, promovendo saúde e qualidade de vida 

(HAYASSY; MOERBECK, 2013). As estratégias utilizadas no 

Estágio Integrado (EI) são muitas, sempre com criatividade e 



PERCEPÇÃO DA VISÃO CRÍTICO-REFLEXIVA DOS ALUNOS DE GRADUAÇÃO NO ESTÁGIO REGIONAL 
INTERPROFISSIONAL ANTES E APÓS A VIVÊNCIA 

15 
 

organização pedagógica, mediante um cronograma de 

atividades, sequência das aulas e do método, oficinas, portfólio 

e treinamentos. E a proposta do EI surge, então, como um 

referencial para outras Instituições de ensino na saúde que 

buscam atender às Diretrizes Curriculares Nacionais, ao SUS, 

ao cuidado com o próximo e à interdisciplinaridade (PIMENTEL, 

2015).  

 A integralidade deve ser buscada como um ideal regulador, 

colocando o trabalho interdisciplinar e multiprofissional como 

necessidade fundamental para formar profissionais 

competentes para o atendimento de toda e qualquer 

necessidade dos usuários do SUS (FRANÇA; MODENA; 

CONFALONIERI, 2016). Entre as fontes de apoio à 

colaboração interprofissional destacaram-se: disposição dos 

profissionais, flexibilidade e abertura para colocar em ação 

interesses subjetivamente compartilhados e a postura de 

acolher as solicitações da equipe de referência (MATUDA, 

2015).  

Construir uma articulação entre as instituições de ensino 

e o SUS que tenha, como uma de suas competências, ordenar 

a formação de recursos humanos em saúde tem sido um 

desafio permanente para os que fazem educação e saúde no 

Brasil. Todavia, a parceria entre o Ministério da Educação e o 

Ministério da Saúde tem permitido criar mecanismos para 

viabilizar essa articulação, visando à formação de profissionais 

em conformidade com os princípios do SUS (ADLER; GALLIAN, 

2014).  

O Internato Rural é uma prática acadêmica extramuros, 

onde alunos vivenciam os princípios e diretrizes do SUS. Os 

alunos que forem inseridos em atividades extramuros que 

contemplem todas as habilidades e competências necessárias 

aos profissionais de saúde serão melhores preparados para 
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atuarem no mercado de trabalho, sobretudo no serviço público 

de saúde, por terem sido expostos às diferentes realidades 

socioeconômicas, pela concepção da consciência social, pelo 

trabalho em equipe, capacidade de resolver conflitos, testadas 

nesse tipo de atividade (HAYASSY; MOERBECK, 2013). 

O sentido de integralidade como princípio do SUS não 

pode ser ligado apenas a uma disciplina, mas compartilhado por 

todos os docentes e ser um tema transversal nos currículos na 

área da saúde (OLIVEIRA; CUTOLO, 2015). 

De acordo com Leme et al. (2015) existe um consenso 

na literatura sobre a importância da incorporação de atividades 

práticas de ensino em cenários reais de ensino-aprendizagem. 

A receptividade dos alunos à experiência, associada às suas 

argumentações sobre a superação do teoricismo acadêmico, 

confirmam a necessidade da incorporação de experiências de 

aprendizagem pautadas nas situações concretas dos serviços 

de saúde. 

O objetivo desse trabalho foi verificar a opinião dos 

acadêmicos sobre a gestão de saúde no local e condições de 

trabalho nos municípios conveniados com a Universidade. Além 

disso, analisar se o estágio possibilitou uma visão crítico-

reflexiva sobre o papel de sua profissão no SUS e um estímulo 

a ingressar nesse Sistema de Saúde. 

 

2 MATERIAIS E MÉTODO 

 

Trata-se de um estudo quantitativo, com uma abordagem 

comparativa. A pesquisa foi realizada através da aplicação de 

questionários nos acadêmicos de Odontologia, Enfermagem, 

Fisioterapia, Nutrição e Farmácia na graduação da UFPB que 

cursaram o ERlP no SUS distribuídos em municípios da Paraíba 
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(Monte Horebe, Cabedelo, Belém, Conde, Itapororoca, Santa 

Rita e João Pessoa). 

Foram aplicados 497 questionários, dos quais 277 foram 

respondidos antes da ida ao estágio e 220 após o retorno; de 

modo que foi possível cruzar as respostas obtidas e gerar assim 

os resultados. O questionário foi composto por questões 

relativas a visão da gestão local do ERIP e serviços do SUS 

aplicados à área de saúde e a contribuição da vivência no ERIP 

na construção deste conhecimento, e foi respondido com base 

na percepção que cada participante tem dentro do tema 

abordado. 

Realizou-se a análise estatística descritiva onde foram 

calculadas as frequências absolutas e percentuais de todas as 

variáveis do questionário. Empregou-se a análise de diferença 

de proporções (teste qui-quadrado de Pearson ou teste exato 

de Fisher quando apropriado) para comparar as respostas dos 

dois grupos de alunos (G1: aqueles que estavam indo para o 

ERIP; G2: aqueles que estavam voltando após participar do 

ERIP). O nível de significância foi fixado em p < 0,05, foi usado 

o software SPSS Statistics versão 20.0 e considerando um 

intervalo de confiança de 95%. 

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

  A distribuição dos 497 alunos que estavam indo e/ou 

retornando do ERIP pode ser observada nas Figuras 1, 2, 3 e 

4. A maioria era do sexo feminino 390 (78,5%), tinha até 24 

anos de idade 352 (70,8%) e cursava Enfermagem 121 

(24,3%). 
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Figura 1. Distribuição percentual por sexo de alunos do 
ERIP/UFPB 2015-2016 

 
Fonte: Pesquisa direta, 2016. 

 

Figura 2. Distribuição percentual por idade dos alunos do 
ERIP/UFPB 2015-2016 

 
Fonte: Pesquisa direta, 2016. 
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Figura 3. Distribuição percentual por curso de saúde dos alunos 
do ERIP/UFPB 2015-2016  
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10,00%
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Fonte: Pesquisa direta, 2016. 

 

Figura 4. Distribuição percentual por municipio dos alunos do 
ERIP/UFPB 2015-2016 

 
Fonte: Pesquisa direta, 2016. 

 

 A Tabela (1) apresenta a distribuição das respostas dos 

alunos que estavam indo participar do ERIP e a maioria foi 

direcionado para o município de Cabedelo 64 (23,1%).  

 A maior parte não tinha conhecimento de como é o 

funcionamento do SUS no serviço público do município para o 

qual foi direcionado 179 (64,9%), porém considerou como boa 
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a perspectiva a respeito das condições de trabalho nesse local 

138 (50,4%). Um total de 247 (89,2%) alunos destacou que 

esperava realizar atividades específicas da sua área na 

Atenção Básica, e 241 (87,0%) apontaram que tinham 

conhecimento das possíveis atuações de sua profissão no SUS. 

 Verificou-se que mais da metade dos discentes se sente 

preparada para a realização de atividades interprofissionais, 

principalmente aquelas que fujam a sua área de atuação 194 

(70,3%), bem como para exercer as atividades voltadas para a 

sua área de atuação 257 (93,5%). Um total de 186 (68,9%) 

alunos respondeu que pretende ingressar no SUS após a 

formatura. 

 

Tabela 1. Distribuição das respostas dos alunos que estavam 

indo participar do ERIP (N = 277). 
Variáveis n (%) 

Município para o qual foi direcionado [277]  
Belém 38 (13,7) 
Cabedelo 64 (23,1) 
Conde 43 (15,5) 
Itapororoca     15 (5,4) 
Monte Horebe 19 (6,9) 
Santa Rita 47 (17,0) 
João Pessoa 44 (15,9) 
Não decidiu ainda 7 (2,5) 
Você tem conhecimento de como é o funcionamento do SUS 
no serviço público desse município? [276] 

 

Sim 97 (35,1) 
Não 179 (64,9) 
Se respondeu SIM, o serviço é considerado: [95]  
Excelente 4 (4,2) 
Bom 31 (32,6) 
Regular 46 (48,4) 
Ruim 14 (14,7) 
Qual a sua perspectiva a respeito das condições de trabalho 
nesse local? [274] 

 

 Excelente 22 (8,0) 
Bom 138 (50,4) 
Regular 100 (36,5) 
Ruim 14 (5,1) 
Que tipo de atividades você espera realizar neste local? [277]  
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 Atividades específicas da sua área na Atenção Básica 247 (89,2) 
 Atividades específicas da sua área no Serviço Especializado de 
maior complexidade 

  3 (1,1) 

 Educação em saúde em creches e escolas 13 (4,7) 
Educação em saúde na unidade básica  9 (3,2) 
Atividade nos CAPS  4 (1,4) 
Outras atividades  1 (0,4) 
Você tem conhecimento das possíveis atuações de sua 
profissão no SUS? [277] 

 

 Sim 241 (87,0) 
Não  36 (13,0) 
Você se sente preparado para a realização de atividades 
interprofissionais, principalmente aquelas que fujam a sua 
área de atuação? [276] 

 

Sim 194 (70,3) 
Não   82 (29,7) 
Você se sente preparado para exercer as atividades voltadas 
para a sua área de atuação? [275] 

 

Sim 257 (93,5) 
Não  18 (6,5) 
Você pretende ingressar no SUS após a formatura? [270]  
Sim 186 (68,9) 
Não   84 (31,1) 

 

 A Tabela (2) mostra a distribuição das respostas dos alunos 

que estavam retornando após participar do ERIP. A maioria foi 

direcionado para o município de Cabedelo 56 (25,5%). 

 A maior parte não tinha anterior conhecimento de como era 

o funcionamento do SUS no serviço público do município para 

o qual foi direcionado 128 (58,2%), porém considerou como boa 

às condições de trabalho nesse local 85 (38,8%). Um total de 

202 (91,8%) alunos destacou que realizou atividades 

específicas da sua área na Atenção Básica, e 202 (92,7%) 

apontaram que o ERIP possibilitou uma visão crítico-reflexiva 

sobre a atuação de sua profissão no SUS. 

 Verificou-se que mais da metade dos discentes não teve 

dificuldades na realização de atividades interprofissionais 201 

(91,4%), e atividades voltadas para a sua área de atuação 211 

(96,3%). Um total de 147 (67,4%) alunos respondeu que após 

a realização do ERIP, sentiu-se estimulado a ingressar no SUS. 
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 Observou-se que o transporte para chegar na cidade foi o 

tipo de dificuldade mais comum encontrada pelos alunos 

durante o ERIP 52 (23,9%). Um total de 114 (51,8%) discentes 

avaliou a gestão de saúde no local como sendo boa, e 118 

(53,6%) avaliaram como boa a contribuição do ERIP com 

relação à promoção de saúde e prestação de serviços. Os 

benefícios mais apontados pelos alunos obtidos após a vivência 

foi trabalhar em equipe multiprofissional 56 (25,4%), visão 

ampliada e crítica sobre a vivência e conhecimento da 

problemática realidade e funcionamento do SUS 34 (15,4%). 

 
Tabela 2. Distribuição das respostas dos alunos que estavam 
retornando do ERIP (N = 220). 

Variáveis n (%) 

Município para o qual foi direcionado [220]  
 Belém 37 (16,8) 
 Cabedelo 56 (25,5) 
 Conde 37 (16,8) 
 Itapororoca 13 (5,9) 
 Monte Horebe 14 (6,4) 
 Santa Rita  30 (13,6) 
 João Pessoa  33 (15,0) 
 Não decidiu ainda  0 (0,0) 
Você tinha anterior conhecimento de como era o 
funcionamento do SUS no serviço público desse município? 
[220] 

 

Sim   92 (41,8) 
Não 128 (58,2) 
Se respondeu SIM, o serviço era considerado: [90]  
Excelente 4 (4,4) 
Bom 43 (47,8) 
Regular 34 (37,8) 
Ruim  9 (10,0) 
O que você ACHOU a respeito das condições de trabalho 
nesse local? [219] 

 

 Excelente    22 (10,0) 
Bom    85 (38,8) 
Regular    75 (34,2) 
Ruim    37 (16,9) 
Que tipo de atividades você REALIZOU neste local? [220]  
 Atividades específicas da sua área na Atenção Básica 202 (91,8) 
 Atividades específicas da sua área no Serviço Especializado de 
maior complexidade 

 3 (1,4) 
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 Educação em saúde em creches e escolas  7 (3,2) 
Educação em saúde na unidade básica  1 (0,5) 
Atividade nos CAPS  7 (3,2) 
Outras atividades  0 (0,0) 
O ERIP possibilitou uma visão crítico-reflexiva sobre a 
atuação de sua profissão no SUS? [218] 

 

 Sim  202 (92,7) 
Não  16 (7,3) 
Você teve dificuldades na realização de atividades 
interprofissionais, principalmente aquelas que fugiam a sua 
área de atuação? [220] 

 

Sim  19 (8,6) 
Não  201 (91,4) 
Você estava preparado para exercer as atividades voltadas 
para a sua área de atuação? [219] 

 

Sim 
  211 
(96,3) 

Não     8 (3,7) 
Após a realização do ERIP, você se sentiu estimulado a 
ingressar no SUS? [218] 

 

Sim  147 (67,4) 

 Não 
    71 
(32,6) 

Que tipo de dificuldades você encontrou durante o ERIP? 
[218] 

 

Nenhuma dificuldade  29 (13,3) 
Dificuldades no relacionamento com o coordenador da cidade  29 (13,3) 
Dificuldades no relacionamento com os profissionais da cidade 17 (7,8) 
Dificuldades no relacionamento com os outros alunos do ERI  8 (3,7) 
Dificuldade de transporte para chegar na cidade  52 (23,9) 
Dificuldade de locomoção de transporte dentro da cidade 20 (9,2) 
Falta de planejamento das atividades  4 (1,8) 
Falta de estrutura física das instalações  26 (11,9) 
Falta de recursos materiais para a execução das atividades  23 (10,6) 
Falta de recursos humanos  1 (0,5) 
Outros  9 (4,1) 
Como você avalia a gestão de saúde no local? [220]  
Excelente   16 (7,3) 
Boa  114 (51,8) 
Regular  64 (29,1) 
Ruim  26 (11,8) 
Como você avalia a contribuição do ERIP com relação a 
promoção de saúde e prestação de serviços? [220] 

 

Excelente 70 (31,8) 
Bom 118 (53,6) 
Regular  30 (13,6) 
Ruim  2 (0,9) 
Quais os benefícios obtidos após a vivência? [220]  
Vivenciar o trabalho em equipe multiprofissional  56 (25,4) 
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Visão ampliada e crítica sobre a vivência e conhecimento da 
problemática realidade e funcionamento do serviço público de 
saúde/SUS 

 34 (15,4) 

Compartilhamento de experiência e conhecimento adquiridos  25 (11,4) 
Vivencias interdisciplinares  24 (10,9) 
Não respondeu     17 (7,7) 
Experiência nas atividades específicas e coletivas  15 (6,8) 
Vivência pratica da profissão, observando o que  pode ser feito 
numa unidade de saúde 

 12 (5,4) 

Experiência profissional e maior segurança e habilidade  10 (4,5) 
Nenhum beneficio   7 (3,2) 
A experiência adquirida na atenção básica   5 (2,3) 
Experiência prática e de como lidar com dificuldades e supera-las   4 (1,8) 
Maior conhecimento do SUS e seu público, me tornando um 
profissional mais humanizada 

  3 (1,3) 

Poder constatar a necessidade de um profissional farmacêutico na 
atenção básica e na UBS 

  2 (0,9) 

Aprendizado em áreas não disponibilizadas durante o curso   1 (0,5) 
Conhecimento do pré natal mais aprofundado   1 (0,5) 
Conhecimento do serviço do CAPS e na atuação em saúde mental    1 (0,5) 
Percepção de contribuição   1 (0,5) 
Visualização da dura realidade da falta de compromisso dos 
políticos com a saúde publica 

  1 (0,5) 

Vivência na área de dispensação de medicamentos e com a rotina 
de testes rápidos 

  1 (0,5) 

 

 A resolutividade pode ser alcançada por meio de um 

atendimento acolhedor, mediante responsabilização das 

equipes, com atitudes criativas e flexíveis. Seu entendimento é 

fundamental para a reorganização da qualidade dos serviços de 

saúde, utilizando-se a análise de satisfação do usuário. Assim, 

profissionais de saúde e gestores podem realizar autoanálise 

de seus processos de trabalho e propor intervenções mais 

adequadas, em função das necessidades e expectativas sobre 

o serviço (COSTA, 2014). 

 A Tabela (3) mostra os resultados da análise comparativa 

de acordo com as respostas dos alunos que estavam indo (G1) 

e retornando (G2) do ERIP. Verificou-se diferença 

estatisticamente significativa entre os alunos em relação às 

condições esperadas/observadas de trabalho no local (p < 

0,001). A proporção de alunos que esperavam encontrar boas 
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condições de trabalho foi maior para o G1 138 (50,4%) em 

comparação com o G2 85 (38,8%). 
 

Tabela 3. Análise comparativa de acordo com as respostas dos 
alunos que estavam indo (G1) e retornando (G2) do ERIP. 

  Grupos   

 G1 G2 Total p-valor 

Variáveis n (%) n (%) n (%)  

Conhecimento sobre o funcionamento do SUS no serviço 
público do município para o qual foi direcionado [496] 

0,128* 

 Sim 97 (35,1) 92 (41,8) 
189 
(38,1) 

 

 Não 179 (64,9) 128 (58,2) 
307 
(61,9) 

 

Avaliação do serviço público do município para o qual foi 
direcionado [185] 

0,187** 

 Excelente 4 (4,2) 4 (4,4) 8 (4,3)  
 Bom 31 (32,6) 43 (47,8) 74 (40,0)  
 Regular 46 (48,4) 34 (37,8) 80 (43,2)  
 Ruim 14 (14,7) 9 (10,0) 23 (12,4)  
Avaliação das condições de trabalho no local [493] < 0,001* 

 Excelente 22 (8,0) 22 (10,0) 44 (8,9)  

Bom 138 (50,4) 85 (38,8) 
223 
(45,2) 

 

 Regular 100 (36,5) 75 (34,2) 
175 
(35,5) 

 

 Ruim 14 (5,1) 37 (16,9) 51 (10,3)  
Tipos de atividade [497] 0,117** 
 Atividades específicas da 
sua área na Atenção 
Básica 

247 (89,2) 202 (91,8) 
449 
(90,3) 

 

 Atividades específicas da 
sua área no Serviço 
Especializado de maior 
complexidade 

3 (1,1) 3 (1,4) 6 (1,2)  

 Educação em saúde em 
creches e escolas 

13 (4,7) 7 (3,2) 20 (4,0)  

Educação em saúde na 
unidade básica 

9 (3,2) 1 (0,5) 10 (2,0)  

 Atividade nos CAPS 4 (1,4) 7 (3,2) 11 (2,2)  
 Outras atividades 1 (0,4) 0 (0,0) 1 (0,2)  
Preparação para exercer as atividades voltadas a sua área de 
atuação [494] 

0,153* 

Sim 257 (93,5) 211 (96,3) 
468 
(94,7) 

 

Não 18 (6,5) 8 (3,7) 26 (5,3)  
Estímulo para ingressar no SUS [488] 0,731* 
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Sim 186 (68,9) 147 (67,4) 
333 
(68,2) 

 

Não 84 (31,1) 71 (32,6) 
155 
(31,8) 

 

 
   Ao retornar do ERIP, os estudantes não constataram 

dificuldades em realizar atividades interprofissionais assim 

como haviam apontado se sentir preparados antes do estágio. 

A maioria deles sinalizou a vivência como benéfica em relação 

a um espaço de contato multiprofissional, como responsável por 

uma visão crítico-reflexiva sobre a própria área de atuação e um 

forte apelo social na prestação de serviços.  

 A equipe multiprofissional atua em territórios restritos com 

uma vista aprofundada para adoção de práticas e 

conhecimentos sociais que são únicas e comprometidas em 

relação aos problemas de cobertura e acesso equitativo à 

saúde. Este conhecimento fornece o apoio que é essencial para 

fomentar os processos inerentes às políticas públicas voltadas 

para a reorientação do SUS e para a equidade no direito à 

saúde (FRANÇA; MODENA; CONFALONIERI, 2016). 

 A maior parte dos alunos sinalizou como benéfica as ações 

do ERlP para a promoção de saúde nos municípios 

contemplados. A prática não só traz benefícios aos 

acadêmicos, mas à população assistida, uma vez que nem 

sempre o serviço público atende às necessidades das 

comunidades (HAYASSY; MOERBECK. 2013). 

 Os estudantes demonstraram interesse de ingressar no 

SUS após a formatura mesmo antes da vivência e essa 

perspectiva de ingresso se manteve. Mesmo com o número de 

alunos que avaliaram como boas as condições de trabalho no 

local tendo diminuído. Demonstrando que essa relação 

graduando-SUS pode ser fomentada com o objetivo de ampliar 

a prestação de serviços. 
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 A atual conjuntura do SUS cobra cada vez mais do 

profissional uma ampla capacitação, uma visão abrangente do 

contexto político, econômico, social, psicológico, cultural e 

ambiental do usuário, sendo imprescindível o contato 

extramuros das Universidades para complementar a formação 

dos graduandos e firmar sua visão como promotores de saúde 

(WERNECK et al., 2010).  

 No ERIP os alunos vivenciam uma prática interdisciplinar, e 

os municípios contemplados que se beneficiam com essa 

prática assumida pela Universidade, como um compromisso 

social. A vivência desta realidade marca o estudante e sua 

formação acadêmica, levando-o a compreender que a 

aquisição dessas características desejáveis deve extrapolar o 

ambiente físico de sua faculdade, que a realidade incorporada 

ao ensino ajuda na formação de profissionais preocupados com 

as questões sociais e humanitárias que permeiam o processo 

saúde-doença. Espera-se que os alunos de graduação 

inseridos no ERIP possam ser mais bem recebidos, mais 

valorizados e visto como parte contribuinte no processo de 

restabelecimento da saúde na comunidade. 

 

4 CONCLUSÕES  

 

A maioria dos acadêmicos avaliou como boas as 

condições de trabalho e benéfica as ações do ERlP para a 

promoção de saúde nos municípios conveniados. As atividades 

mais realizadas pelos acadêmicos foram aquelas da sua área 

específica na atenção básica. A maioria dos alunos não tinha 

conhecimento anterior a respeito do funcionamento do SUS no 

serviço público do município para o qual foi direcionado. Os 

alunos sinalizaram uma visão crítico-reflexiva a respeito da 
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própria profissão ao retornarem do ERIP e o estímulo para 

trabalhar no serviço público se manteve. 
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RESUMO: Lesões vasculares acometem, com alta incidência, 
as regiões de cabeça e pescoço. Quando essas se localizam 
em região oral, apresentam predileção por lábios, língua e 
comissura bucal. Clinicamente, são caracterizadas como 
nódulo ou mancha, cuja coloração varia do vermelho intenso ao 
roxo. Existem diversas modalidades terapêuticas para tais 
alterações, incluindo a escleroterapia, crioterapia, remoção 
cirúrgica e terapia de fotocoagulação a laser. Objetiva-se nesse 
trabalho, analisar a eficácia da fotocoagulação com laser de alta 
potência sobre tratamento de malformações vasculares que 
acometem a região bucal, por meio de uma revisão literária. 
Esse trabalho apresenta caráter observacional, transversal e 
descritivo. Trata-se de uma pesquisa documental com base em 
dados secundários, obtidos através de artigos completos, 
disponíveis nos principais bancos de dados online, durante o 
período de 2011 a 2016. Através dos resultados obtidos, 
conclui-se que a fotogoagulação com lasers de alta potência 
para o tratamento de lesões vasculares benignas que 
acometem a região oral trata-se de uma abordagem terapêutica 
segura, além de apresentar vantagens clínicas de maior 
relevância em detrimento das demais modalidades, tais como 
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ausência de sangramento, pequena taxa de sintomatologia 
dolorosa e desnecessidade de realizar incisões e suturas. 
Diante disso, tais características só vêm afiançar sua utilização 
para tais fins.  
Palavras chaves: Fotocoagulação. Lesões do Sistema 

Vascular. Hemangioma. 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

Atualmente, as anomalias vasculares são classificadas 

de acordo com o sistema implementado por Mulliken e 

Glowacki, no ano de 1982. Essa classificação baseia-se na 

apresentação clínica, como também nos comportamentos 

biológicos e histológicos das lesões. A Sociedade Internacional 

para o Estudo de Anomalias Vasculares (ISSVA) aceitou essa 

classificação no ano de 1996 e revisou no ano posterior (1997), 

oficializando assim o sistema de Mulliken e Glowacki como a 

classificação oficial referente à doenças congênitas do 

desenvolvimento vascular (PASSAS e TEIXEIRA, 2016). 

Os critérios de classificação propostos por Mulliken e 

Glowacki (1982), organizam as anomalias vasculares de acordo 

com o vaso afetado, as características hemodinâmicas e 

endoteliais. Com relação às caracteristícas endoteliais, as 

alterações podem ser divididas em duas categorias. A primeira 

representa as Malformações Vasculares (MV), que são 

anomalias da morfogênese, estruturais dos vasos, sem no 

entanto haver a presença de proliferação endotelial (NEVILLE, 

2009; PASSAS e TEIXEIRA, 2016). A segunda representa os 

Hemangiomas (HEM), que são tumores benignos com 

proliferação de células endoteliais (NEVILLE, 2009; PALMA et 

al., 2016; PASSAS e TEIXEIRA, 2016). 
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As lesões vasculares apresentam altos índices de 

incidência na região de cabeça e pescoço. Quando acometem 

a região oral, a maior incidência se dá no lábio (76%), língua 

(9%) e comissura bucal (4%) (ROCHA et al., 2014), 

principalmente como lesão única e com predominância no sexo 

feminino de 3:1 à 5:1 (NEVILLE et al., 2009). Várias pesquisas 

têm sido desenvolvidas com objetivo de identificar os fatores 

etiológicos. No entanto, nenhuma hipótese é suficiente para 

descrever todas as características dos tumores vasculares 

benignos, resultando em alterações de etiologias ainda 

desconhecidas que necessita de mais estudos voltados para 

esse tema (MEDEIROS JR et al., 2015; PASSAS e TEIXEIRA, 

2016).  

O manejo e o conhecimento das técnicas de diagnósticos 

são fundamentais para o diagnóstico diferencial com outras 

lesões e para seleção da abordagem terapêutica adequada 

para cada caso de lesões vasculares benignas (CALIENTO ET 

al., 2014). Nos casos de alterações vasculares que acometem 

a região oral, justifica-se intervenções terapêuticas devido as 

diversas complicações presentes, tais como, sintomatologia 

dolorosa, inchaço, compressão e injúrias traumáticas das 

estruturas adjacentes, incapacidade funcional, sangramentos 

inesperados, ulceração, infecção secundária e deformidades 

estéticas (COSTA FILHO et al., 2011; CROCKETT et al., 2013; 

PASSAS & TEIXEIRA, 2016). 

Visto que são inúmeras as complicações que podem 

estar presentes no paciente acometido por lesões vasculares 

benignas, diversas modalidades terapêuticas têm sido 

relatadas na literatura, incluindo, escleroterapia, crioterapia, 

remoção cirúrgica e terapia de fotocoagulação a laser 

(ABARZÚA et al., 2016;PALMA et al., 2016; PASSAS e 
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TEIXEIRA, 2016). No entanto, ainda não há um tratamento 

universalmente aceito, e por isso, para seleção da abordagem 

terapêutica, deve-se respeitar as características da lesão e as 

necessidades individuais de cada paciente (ANDRADE et al., 

2014). Normalmente as lesões vasculares que acometem a 

região oral não recidivam ou sofrem malignização quando a 

terapêutica correta é instituída (COSTA FILHO et al., 2011). 

 A terapia com laser de alta potência transmitido por 

fibra óptica tem boas aplicações na odontologia, sendo em 

específico uma opção promissora para o tratamento de lesões 

vasculares orais (LVO). Esta modalidade apresenta diversos 

benefícios, tais como, diminuição da possibilidade de recidiva 

e/ou recorrência, baixo risco de danos às estruturas adjacentes 

saudáveis e mínima ocorrência de cicatrizes (MEDEIROS JR et 

al., 2015; FRIGERIO & TAN, 2015). 

 A técnica de fotocoagulação consiste em converter a 

luz emitida pelo laser de alta potência em calor, e através da 

absorção exercida pelas células alvos, cromóforos, promover 

estímulos que resultem em apoptose endotelial, fibrose e 

esclerose por fotocoagulação, além de desidratação dos vasos 

por meio de um processo inflamatório induzido (MEDEIROS JR 

et al., 2015). 

Tendo em vista a importância terapêutica para lesões 

vasculares que acometem a região oral e os diversos 

tratamentos existentes, esse estudo apresenta como objetivo, 

através de uma revisão literária, analisar a eficácia da 

fotocoagulação com laser de alta potência sobre tratamento de 

malformações vasculares que acometem a região oral. 
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2. MATERIAIS E MÉTODO 

 

Esse estudo tem caráter observacional, transversal e 

descritivo convencional baseado na coleta de informações 

obtidas por meio de uma revisão literária. Trata-se de uma 

pesquisa documental com base em dados secundários, 

retirados de cinco bancos de dados online, incluindo a PubMed, 

Elsevier, Web of Science and Library Online Wiley, Google 

Acadêmico e Scielo. Foram analisados artigos completos 

publicados entre os anos de 2010 à 2016 e complementados 

por analises de livros que abordam o tema. 

A seleção dos trabalhos e extração de dados foram 

realizadas por três pesquisadores previamente calibrados para 

tais fins, que revisaram trabalho a trabalho. Essa seleção foi 

obtida através de palavras extraídas da terminologia 

Descritores em Ciências da Saúde (DeCS) da Biblioteca Virtual 

em Saúde (BVS): Fotocoagulação; Laser; Lesões do Sistema 

Vascular; Malformações Vasculares; Hemangioma. 

Como critérios de inclusão, foram selecionados artigos 

completos disponíveis nas línguas portuguesa, inglesa ou 

espanhola, publicados entre os anos de 2010 à 2016. Como 

critérios de exclusão, optou-se por descartar todos os trabalhos 

que não faziam parte da odontologia, excluindo-se também 

artigos não disponíveis de forma completa e trabalhos 

publicados antes do ano de 2010.  

Após a seleção dos artigos, os pesquisadores buscaram 

informações sobre diversas variáveis, tais como: ano de 

publicação, tipo de estudo realizado, caracterização do estudo, 

característica da lesão; semiotécnica e forma de diagnostico, 

tratamento prévio, modalidade terapêutica utilizada, tipo de 

laser e parâmetros do laser (comprimento de onda, potência, 
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dose, tempo de irradiação). Os resultados foram armazenados 

em um programa computadorizado, comparados e debatidos. 

As divergências foram discutidas, resolvidas e descritas em 

consenso. 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

O sistema oficial que classifica as doenças congênitas do 

desenvolvimento vascular foi elaborado por John Mulliken e 

Julie Glowacki (1982). Essa classificação foi aceita no ano de 

1996 e no ano posterior revisada pela Sociedade Internacional 

para o Estudo de Anomalias Vasculares (ISSVA). Mulliken e 

Glowacki (1982), organizaram as anomalias vasculares de 

acordo com o vaso afetado, as propriedades hemodinâmicas e 

endoteliais. De acordo com as características endoteliais, as 

anomalias vasculares podem ser classificadas em dois grandes 

grupos. O primeiro grupo representa as malformações 

vasculares (MV), e o segundo grupo é representado por 

tumores vasculares, nos quais estão inseridos os hemangiomas 

(HEM). (Mulliken JB, Glowacki J., 1982; PASSAS & TEIXEIRA, 

2016).  

As malformações vasculares são anomalias estruturais 

dos vasos sanguíneos, que não apresentam proliferação 

endotelial, estão frequentemente presentes no momento do 

nascimento, embora em algumas ocasiões possam não ser 

evidentes, tendem a persistir ao longo da vida, crescem 

conforme o desenvolvimento do indivíduo, não mostram sinais 

de involução espontânea e podem em muitas ocasiões 

expandirem-se (NEVILLE et al., 2009; RINALDI et al., 2013; 

PALMA et al., 2016). 
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Em contraste, os hemangiomas, que apesar de serem 

considerados os tumores mais comuns em recém-nascidos, 

não estão normalmente presentes ao nascimento, tornando-se 

aparentes por volta da oitava semana de vida. No entanto não 

é regra específica, podendo se desenvolverem na fase adulta 

(COSTA FILHO et al., 2011). HEM designa-se como neoplasia 

benigna vascular de origem endotelial, que acomete com maior 

frequência os tecidos moles, sendo rara a condição intraóssea 

(CALIENTO et al., 2014).  

Apesar de sua etiologia permanecer pouco 

compreendida, sabe-se que essa alteração apresenta 

mecanismo de proliferação excessiva de células endoteliais, 

consequentemente dos vasos sanguíneos, e estímulos 

inflamatórios, caracterizando-se por uma fase inicial de rápida 

proliferação progressiva com tendências auto-limitantes, 

durante os primeiros dois anos de vida, e sangramentos 

inesperados, seguida por involução espontânea lenta (PALMA 

et al., 2016; PASSAS & TEIXEIRA, 2016; ROCHA et al., 2014; 

SHEN et al., 2014). ANDRADE e colaboradores (2014) 

complementam descrevendo que em alguns casos, as 

alterações vasculares podem estar relacionadas à 

características genéticas herdadas. 

Clinicamente os HEM apresentam-se normalmente sem 

sintomatologia dolorosa, podendo passar despercebidos por 

vários anos, demonstrando-se com  aspecto de massa macia, 

mancha ou nódulo, séssil ou pediculado e superfície lisa ou 

lobular. Apresentam ainda tamanhos variados, dependendo da 

idade do paciente e da localização da lesão, e frequentemente 

são flácidos à palpação, com contornos geralmente bem 

definidos (PASSAS & TEIXEIRA, 2016; ROCHA et al., 2014). 
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A coloração pode variar do vermelho intenso à violeta, de 

acordo com a localização e profundidade no tecido, podendo 

apresentar palidez após aplicação de pressão. CALIENTO e 

colaboradores (2014) descrevem que a cor altera-se 

gradualmente para uma coloração roxo-escura e que quando a 

lesão está presente desde o nascimento, geralmente por volta 

dos cinco anos de idade, grande parte da coloração vermelha é 

perdida.   

NEVILLE et al. (2009), relata que o termo hemangioma é 

frequentemente utilizado para descrever uma variedade ampla 

de anomalias vasculares do desenvolvimento, sendo muitas 

vezes denominadas de hamartomas (ANDRADE et al., 2014; 

COSTA FILHO et al., 2011). Segundo George, Mani e Noufal 

(2014), hemangioma é verdadeiramente um tumor vascular 

benigno formado por células endoteliais neoplásicas e por isso 

devem ser diferenciados das malformações vasculares que são 

conceituadas como um defeito local da morfogênese vascular 

(PALMA et al., 2016). 

As alterações vasculares, em destaque os HEM, podem 

ser encontrados em qualquer parte do corpo, porém 

apresentam predileção pela região de cabeça e pescoço, sendo 

considerados os tumores benignos mais prevalente nessas 

regiões. Estudos específicos sobre a prevalência dessas 

patologias na cavidade oral são escassos. No entanto, quando 

a cavidade bucal é acometida, as localizações mais frequentes 

são: Superfície ventral da língua, comissura labial e lábios 

(COSTA FILHO et al., 2011; NEVILLE et al., 2009; ROCHA et 

al., 2014). Normalmente apresentam-se como lesão única que 

acometem com maior incidência as mulheres na proporção de 

3:1 à 5:1 e crianças, sem predileção por raça (MEDEIROS JR 
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et al., 2015; NEVILLE et al., 2009; PASSAS & TEIXEIRA, 2016; 

ROCHA et al., 2014). 

Normalmente, as queixas principais dos pacientes 

portadores de Lesões Vasculares Orais (LVO) estão 

relacionadas a distúrbios estéticos, interferências na função 

mastigatória e, se estiverem suscetíveis à traumas recorrentes, 

sangramentos espontâneos excessivos (MANDÚ et al., 2013; 

PALMA et al., 2016). 

O correto diagnóstico de LVO é imprescindível para a 

seleção da abordagem terapêutica mais adequada. Desde que 

não se apresentem de caráter intraósseo, o diagnóstico pode 

ser fundamentado com segurança e precisão pelo exame 

clínico, constituído da anamnese e artifícios semiotécnicos, no 

caso a diascopia ou vitropressão (ABARZÚA et al., 2016; 

PALMA et al., 2016; SILVA et al., 2014). 

A compressão feita pela lâmina de vidro, faz com que a 

lesão adquira coloração pálida momentaneamente, diminuindo 

de tamanho devido ao esvaziamento vascular e posteriormente 

regressando ao seu volume primitivo após a remoção da 

lâmina, podendo-se assim, estabelecer o diagnóstico clínico 

sugestivo, eliminando hipóteses de quaisquer lesões 

pigmentadas (ANDRADE et al., 2014) 

A diascopia é um exame clínico no qual tende-se a 

comprimir uma placa de vidro ou lâmina sobre o tecido 

lesionado. A pressão exercida pela lâmina de vidro na lesão, 

comprime os vasos sanguíneos que a formam, fazendo com 

que o sangue ali contido extravase para os vasos periféricos e 

consequentemente a região adquira coloração pálida 

momentaneamente, diminuindo de tamanho devido ao 

esvaziamento vascular. Após a remoção da pressão exercida 

pela lâmina de vidro, o sangue tende a retornar para o seu local 
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inicial, recuperando a aparência original da lesão (ABARZÚA et 

al., 2016; ANDRADE et al., 2014; PALMA et al., 2016; PASSAS 

& TEIXEIRA, 2016; ROCHA et al., 2014; SILVA et al., 2014). 

Tanto os exames histopatológicos, quanto os métodos 

de imagens, apesar de oferecerem resultados mais precisos, 

apresentam certas desvantagens, que muitas vezes 

inviabilizam seu uso para esses tipos de lesões, tais como, o 

custo mais elevado e a probabilidade de poder causar 

traumatismo local. Por tais motivos, atrelado ao fato de que a 

diascopia é um procedimento não-invasivo e de baixo custo, e 

pelo fato de normalmente as lesões apresentarem forma 

localizada e bem definida o diagnóstico clínico é considerado, 

na grande maioria dos trabalhos referente ao tema, conclusivo 

para a maioria dos casos, sendo dispensados recursos de 

diagnósticos complementares (CALIENTO ET al., 2014ROCHA 

et al., 2014; SILVA et al., 2014; MANDU et al., 2013). 

Embora apresentem comportamento benigno, estas 

lesões podem mimetizar outras, fato de relevância clínica e que 

deve ser levado em consideração no momento do diagnóstico, 

para assim obter um tratamento satisfatório (CALIENTO et al., 

2014). Com relação aos possíveis diagnósticos diferenciais 

para LVO, podem ser descritos a melanose racial, melanoma 

oral, melanose induzida pelo tabaco ou drogas, varizes 

exacerbadas, hematomas de retenção, cistos de retenção, 

inflamações agudas por traumas locais, mucocele, sarcoma de 

Kaposi e granuloma piogênico (SILVA et al., 2014). 

Lesões vasculares, tais como HEM e MV, tendem a 

desenvolver complicações que podem ser transitórias, 

permanentes ou fatais, exijindo assim intervenção precoce. As 

principais complicações são: Sangramentos excessivos, 

obstrução de estruturas adjacentes, comprometimento 
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respiratório, diminuição da visão, dificuldades para se alimentar 

e ulcerações associadas ou não com infecções secundárias 

(PASSAS & TEIXEIRA, 2016; SHEN et al., 2014). 

O tratamento relacionado à anomalia vascular oral, deve 

ser embasado de acordo com princípios pré-estabelecidos pela 

academia americana de dermatologia (AAD), que visam a 

prevenção de complicações, reduzir os transtornos 

psicossociais e evitar procedimentos agressivos a fim de 

minimizar cicatrizes, infecção ou dor.  

Sabendo que a maioria das lesões vasculares benignas 

tendem à involução favorável, com regressão espontânea 

associada ao desenvolvimento do indivíduo, opta-se por 

tratamentos conservadores, tais como, a proservação atrelada 

ao acompanhamento periódico, preferencialmente por meio de 

documentação fotográfica. Contudo, em certas ocasiões, a  

alteração vascular pode está acompanhada de possíveis 

complicações e afetar diretamente o fator psico-social, 

inviabilizando em muitos casos, a opção de proservar e 

acompanhar o paciente, tendo assim, como política de escolha 

para esses casos a intervenção precoce (ABARZÚA et al., 

2016; PALMA et al., 2016; PASSAS & TEIXEIRA, 2016). 

Já foram relatadas diversas formas eficazes de 

tratamento dessas patologias, dentre elas: crioterapia, laser, 

eletrocoagulação, embolização, cirurgia, administração de 

corticosteróides sistêmicos e escleroterapia. ANDRADE e 

colaboradores (2014) descrevem que em lesões maiores e/ ou 

intraósseas, a abordagem terapêutica deve ser realizada 

através da embolização ou obliteração da lesão e dos vasos 

adjacentes, se necessário. Já para as lesões menores e 

periféricas, os mesmos autores descrevem que nessas 

situações, para melhores resultados, pode-se optar por 
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esclerose química, excisão cirúrgica convencional, laserterapia, 

radioterapia, eletrocoagulação ou crioterapia. 

No entanto, a escolha do método terapêutico mais 

adequado para o caso, depende de inúmeros fatores, tais 

como, a localização, tamanho, extensão das manifestações e 

possíveis complicações. Independente da opção de tratamento, 

o prognóstico dessas lesões costumam ser favorável, pois não 

tendem à se transformar em malignas e dificilmente apresentam 

recidivas pós tratamento (ABARZÚA et al., 2016; FURTADO & 

LUME et al., 2014; PALMA et al., 2016; PASSAS & TEIXEIRA, 

2016). 

Cada modalidade terapêutica apresenta vantagens e 

desvantagens quando comparadas umas às outras. Apesar das 

lesões geralmente apresentarem características de involução 

total gradual, CALIENTO e colaboradores (2014) descrevem 

que 40% dos indivíduos afetados em que a lesão passou por 

processo de involução, exibiram alterações permanentes como 

atrofias, cicatrizes, rugas ou telangectasias. 

A escleroterapia utilizando substância esclerosante, 

normalmente apresentando o oleato de etanolamina à 5% como 

fármaco de escolha, é um dos tratamentos mais citados na 

literatura. As vantagens apresentadas quando se escolhe esse 

tipo de tratamento, se dão pelo fato de que esta é considerada 

uma alternativa segura, de baixo custo, de baixa complexidade, 

fácil realização, eficácia comprovada e de menor morbidade 

para pacientes (COSTA FILHO et al., 2011). No entanto, como 

desvantagens para essa modalidade, pode-se citar a 

intoxicação renal associada com hemólise e hemoglobinúria 

intravascular, necrose tecidual, sintomatologia dolorosa, que é 

um achado clínico comum durante e após o procedimento, 

resultado de uma resposta inflamatória leve e local, que 
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normalmente, perpetua-se por três dias (CALIENTO ET al., 

2014). Para minimizar as chances de alguma complicação, a 

dose do medicamento deve ser proporcional ao tamanho da 

lesão, e sempre que possível diluída em outra substância. 

(COSTA FILHO et al., 2011). 

Geralmente opta-se por abordagem cirúrgica, quando as 

lesões apresentam-se mais profundas e de maiores extensões, 

justificando a necessidade de remoção ampla, pelo potencial de 

hemorragia local estar eminentemente presente (CALIENTO ET 

al., 2014). A hemorragia é uma das principais preocupações 

quando se opta por essa modalidade e a formação de cicatrizes 

locais apresenta-se como uma das principais desvantagens 

desse tipo de tratamento. Para que complicações não ocorram 

durante o tratamento, deve-se evitar incisar diretamente sobre 

a lesão, apropriando o corte à uma margem de segurança 

necessária, evitando assim a ocorrência de sangramentos 

abundantes e risco de recidiva da lesão (ANDRADE et al., 

2014). 

Desde o momento em que o laser começou a ganhar 

espaço nos  tratamentos odontológicos, ocorre um crescimento 

constante de suas indicações, aparelhos e protocolos clínicos. 

De forma contrária, o número de contra-indicações e efeitos 

adversos têm caído com certa significância. Esta modalidade 

terapêutica parece mostrar efeitos positivos e segurança no 

tratamento de anomalias vasculares benignas, em especial 

para as lesões superficiais. (BLOCHOWIAK et al., 2015; 

MEDEIROS JR et al., 2015). 

A literatura apresenta alguns lasers utilizados para 

fotocoagulação das lesões vasculares orais, incluindo os lasers 

de CO2, Nd: YAG e de Diodo. O laser de CO2 emite 

comprimentos de onda infravermelhos que utilizam a água 
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como o seu alvo cromóforo. Além disso, tratamentos realizados 

com esse aparelho apresentam resultados de ablação precisa, 

com o mínimo de difusão térmica ao tecido circundante, 

causando assim, mínima formação de danos e cicatrizes 

teciduais. O laser de Nd: YAG é apresentado como uma opção 

clínica interessante, pelo fator de apresentar capacidade de 

penetrar até 5-6 mm de profundidade tecidual, maior que a 

capacidade do laser de CO2, promovendo uma significativa 

ação de coagulação e sendo seletivamente absorvida por 

hemoglobina e mal absorvida por água (MEDEIROS JR et al., 

2015) 

Os benefícios obtidos com a utilização do laser de alta 

potência em lesões vasculares são: preservação ou 

minimização de danos aos tecidos saudáveis adjacentes, 

redução da fase proliferativa, aceleração do processo de 

involução, exigência de um menor número de sessões em 

quase todos os tratamentos, apresentação de um pós-

operatório satisfatório e o fato de não ocorrer perfurações ou 

incisões visíveis na mucosa. No entanto, os efeitos benéficios 

da fotocoagulação para este tipo de lesão se dá principalmente 

pela correta utilização do comprimento de onda e demais 

características do aparelho  de laser, atreladas à utilização de 

protocolos coerentes com o tipo de manejo, respeitando  as 

diversas variáveis, tais como: tamanho, localização, tecidos 

envolvidos e condições dos mesmos, e as possíveis 

complicações associadas à lesão (NEVILLE et al., 2009; 

MEDEIROS JR et al., 2015; SHEN et al., 2014).  

Contudo, o acesso e o custo elevado do laser de diodo, 

associado a necessidade de treinamento teórico/prático 

intensivo para operar o dispositivo, podem ser descritos como 

desvantagens, que limitam o amplo uso desta modalidade 
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terapêutica. Além disso, embora os resultados obtidos com 

tratamentos que utilizam laser serem muito previsíveis, eles 

também tem algumas limitações. Caso se altere a frequência 

ou aumente a potência, pode resultar em danos graves aos 

tecidos, principalmente a pele sobrejacente, tais como, 

hiperpigmentação, ulceração, cicatrizes indesejáveis e atrofia 

das mucosas (MEDEIROS JR et al., 2015). 

O mecanismo de atuação da terapia por fotocoagulação 

se dá através da ação nos vasos sanguíneos por um estímulo 

esclerótico de fotocoagulação intralesional, por transferência de 

calor e desidratação por meio de um processo inflamatório 

induzido (FURTADO & LUME, 2014). Os estudos histológicos 

sobre paredes venosas, evidenciam necrose de coagulação e 

desnaturação do tecido responsável, em todas paredes 

vasculares, produzindo um efeito de encolhimento dessas e 

posteriormente uma fibrose tecidual (TORRES et al., 2010).  

Para limitar os danos térmicos aos tecidos adjacentes, as 

células alvo devem absorver a luz emitida com maior facilidade 

do que as células dos tecidos circundantes. O laser de diodo 

transmite luz pela fibra óptica, sendo absorvida seletivamente 

por oxi-hemoglobinas, o cromóforo alvo, em uma profundidade 

que varia de 04 à 07mm, resultando em geração de calor 

mínimo para a epiderme e tecido dérmico circundantes 

(BLOCHOWIAK et al., 2015; FURTADO & LUME, 2014; SHEN 

et al., 2014). 

Não existe um protocolo padrão para utilização de laser 

de alta potência em tratamentos de lesões vasculares benignas, 

porém para que os efeitos benéficos sejam concretizados, 

deve-se respeitar alguns passos básicos. Primeiramente o 

tratamento deve ser realizado sob anestesia local, podendo 

utilizar a anestesia geral em situações de eventual obstrução 
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das vias respiratórias pós-operatória, hemorragia de grandes 

proporções, ou inchaços inesperados que atrapalhem o 

funcionamento de algum órgão (MEDEIROS et al., 2015 ). A 

fibra óptica deve ser utilizada de forma perpendicular à mucosa 

e desfocada, com distância que varia de 02 à 04mm do tecido, 

devendo ser lentamente deslocada sobre a lesão em 

movimentos de varredura, causando contração do tecido 

lesionado e leve alteração de cor para tonalidade 

esbranquiçada. Além disso, a ponteira do laser deve ser 

ligeiramente estendida e manuseada para além dos limites 

visíveis da lesão, a fim de garantir um tratamento eficaz e 

diminuir o risco de recidivas (FURTADO & LUME, 2014; 

MEDEIROS JR et al., 2015) 

Em todos os momentos pode-se perceber o efeito que a 

aplicação do laser produz na lesão vascular benigna, 

acontecendo no momento clínico um fenômeno de retração da 

lesão associada à mínima esclerose e fibrose tecidual, e após 

o término da apliacação de luz, um pequeno edema visível na 

região com duração de 24 à 72 horas (MEDEIROS JR et al., 

2015; SHEN et al., 2014). 

Por esses motivos, e para evitar processos excessivos 

de necrose tecidual, não se deve exagerar no tempo de 

aplicação, nem na dose de energia fornecida ao tecido, 

especialmente em relação à superfície mucosa ou subcutânea. 

Estudos histológicos demonstram que nas paredes venosas 

nas quais o diodo de laser foi aplicado ocorreu uma necrose de 

coagulação, com a desnaturação do tecido (BLOCHOWIAK et 

al., 2015; SHEN et al., 2014). 
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4. CONCLUSÕES  

 

Lesões vasculares acometem, com alta incidência, as 

regiões de cabeça e pescoço. Para esse acontecimento, 

existem diversas modalidades terapêuticas, incluindo a 

escleroterapia, crioterapia, remoção cirúrgica e terapia de 

fotocoagulação à laser. Apesar dos fatores limitantes para a 

utilização generalizada do laser para  tratamento de lesões 

vasculares orais (LVO), tal como o  alto custo dos dispostivos à 

laser e a necessidade de treinamento intensivo para operar de 

forma adequada o instrumento de laser de alta potência, pode-

se concluir que a fotocoagulação com laser de alta potência, tal 

como o laser de Diodo, é considerada uma abordagem 

terapêutica segura para LVO, justificada por apresentar  

vantagens clínicas significativas comparadas com outras 

terapiais, tais como ausência de sangramento, pouca ou 

nenhuma sintomatologia dolorosa, podendo ser realizada sob 

anestesia tópica e sem necessidade de incisões e sutura. 
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RESUMO: A aparência facial é de grande importância na 

formação da auto-estima do indivíduo. Dentro da face, a porção 

responsável por atrair a maioria dos olhares é o sorriso. O 

objetivo dessa pesquisa foi avaliar o conhecimento estético dos 

alunos do 7º, 8º e 9º semestres da Ufpb sobre a estética, 

fazendo uma autoavaliação crítica do seu sorriso e quais os 

procedimentos se submeteriam a fim de obter o sorriso ideal. 

Os dados foram coletados por meio de questionários após a 

assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido. As 

informações foram tabuladas, submetidas a estatística 

descritiva e representados em tabela. A maioria da amostra era 

composta de mulheres com idade entre 21 e 24 anos. Os 

estudantes afirmaram que em si próprios havia harmonia entre 

rosto e sorriso. Quanto aos pontos mais estéticos no sorriso, 

ambos afirmaram ser a forma da boca o item de maior 

prevalência. No tocante ao sorriso do profissional influenciar no 

tratamento do cliente, ambos os gêneros também afirmaram 

positivamente com 79,6% feminino e 87,5% masculino. Quando 

mailto:sarahluizabd@hotmail.com
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requisitados a darem uma nota ao sorriso, a de maior 

predominância foi a nota 8. Com isso, conclui-se que os 

estudantes avaliados da UFPB encontram-se satisfeitos com o 

seu sorriso e tem o desejo de realizar procedimento para obter 

o sorriso ideal, com prevalência do clareamento dental. 

Palavras-chave: Sorriso. Percepção visual. Estética dentária. 
 

1 INTRODUÇÃO 

 

A palavra estética tem origem Grega (aisthetiké) e tem 

como significado o estudo que determina o caráter do belo nas 

produções artísticas e naturais e a harmonia das formas 

(Dicionário Michaelis Online). Cada vez mais as pessoas tem 

buscado essa harmonia das formas associado ao seu critério 

de beleza, buscando inovações e mudanças em tratamentos 

estéticos.  

A beleza dos indivíduos são características subjetivas, 

que estão relacionadas com a influência cultural, grau de 

escolaridade, perfil socioeconômico, padrões étnicos, etários e 

outros, porém hoje com a modernização e maior acesso aos 

meios de comunicação é algo que tem sido mais cobrado, como 

forma de imposição de padrão a que todos devem seguir 

(SALMÓRIA et al., 2014). 

Segundo Dudea et al. (2012), a aparência física tem um 

enorme valor na sociedade atual, existindo uma forte conexão 

entre esta e a atração social. O aspecto visual determina as 

relações sociais e a inserção das pessoas na sociedade, porém 

ao sofrer qualquer tipo de preconceito, por exemplo, o bullying, 

resulta na baixa autoestima e insatisfação, gerando 

impedimento na autoaceitação, influenciando diretamente na 

qualidade de vida, prejudicando o seu futuro. 
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O elemento que mais chama a atenção quando o requisito 

beleza é levado em conta, ainda continua sendo a face, por ser 

a parte do corpo que expressa todos os tipos de sentimentos e 

emoções. Dentro da face, a porção responsável por atrair os 

maiores olhares é o sorriso. Sendo este um fator de importância 

por atualmente existirem muitos estudos voltados para a área 

de estética dental (GUIRIATO, 2014).  

Kokich et al. (2006) descreveu o sorriso como importante 

forma de influenciar as pessoas, porém quando os dentes não 

estão num correto equilíbrio com as outras estruturas da face, 

acabam afetando a estética do sorriso. Os dentes representam 

uma parcela grande no aspecto do sorriso, Feitosa et al. (2009) 

considerou que estes sendo brancos e bonitos estão ligados 

diretamente a características positivas do ser humano.  

O trabalho do dentista, portanto, não deve está voltado 

somente aos dentes. Os dentes, a boca, os lábios e todas as 

estruturas bucais devem entrar em harmonia com as outras 

partes do rosto como olhos, nariz, orelhas e feições faciais. O 

rosto deve estar em harmonia estética e equilibrado, mas não 

de uma forma artificial e sim natural (STUELP, 2011). Então 

precisamos levar em conta à macro e micro estética, sendo que 

a macro relaciona-se com face, gengiva e dentes no conjunto e 

micro associa-se somente a dentes.  

Percebe-se que a busca por tratamentos odontológicos 

mais modernos que priorizem dentes vistosos e uma maior 

harmonia entre lábios-dente-gengiva tem aumentado, a 

Odontologia mutiladora está ultrapassada, dando lugar a uma 

preventiva que tem como resultado um sorriso bonito, onde a 

função não esteja comprometida (BONI, 2011). 

No que se refere aos aspectos da estética dental e 

harmonia do sorriso com a face, precisamos levar em conta não 

somente o desejo do paciente, mas também o conhecimento 
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teórico adquirido durante as disciplinas na universidade, com 

isso Giuriato (2014) afirma que “a beleza reside nos olhos do 

observador”, porém sendo esse observador o paciente, acaba 

almejando por características inadequadas onde não há 

prioridade pela saúde bucal e seu bem-estar físico. 

Com o maior conhecimento a respeito da estética os 

profissionais tem maior segurança nos diagnósticos e planos de 

tratamentos para os casos que recebem, tendo em vista que 

devemos também levar em conta a personalidade do paciente 

ao propor tratamentos estéticos (MARTINS, 2014). 

O resultado final do tratamento será avaliado tanto pela 

qualidade técnica e estética dos procedimentos, como pelo 

resultado emocional que os mesmos causarem no paciente, em 

seu grupo social e profissional. Para Medeiros (1999), o 

paciente deve ter participação essencial na escolha do 

tratamento executado, tornando-se co-responsável pelo 

resultado estético/funcional final. 

Diante do exposto, esse trabalho tem como objetivo 

avaliar o conhecimento dos alunos do 7º, 8º e 9º semestre da 

UFPB sobre a estética, fazendo uma autoavaliação crítica do 

seu sorriso e também quais procedimentos estéticos os 

mesmos se submeteriam a fim de chegar ao sorriso 

considerado por eles ideal. 

 

2. MATERIAIS E MÉTODO 

 

2.1 Caracterização da pesquisa 

Trata-se de um estudo descritivo com acadêmicos do 

curso de Odontologia da Universidade Federal da Paraíba, 

acerca da autoavaliação crítica do seu sorriso; feita em única 

etapa, utilizando-se questionário. 
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2.2 Universo e Amostra 

A pesquisa foi realizada na Universidade Federal da 

Paraíba, Campus I, João Pessoa. 

A amostra foi constituída por acadêmicos do curso de 

odontologia da UFPB que já tinham cursado pelo menos 

alguma disciplina de Dentística, onde são ministrados os 

maiores assuntos a respeito da estética, sendo estes os 

períodos, 7º, 8º e 9º. Em um universo de 88 alunos matriculados 

no semestre letivo 2015.2, 66 participaram do estudo, 

representado 75% dos estudantes. 

2.3 Instrumentos utilizados 

Foram utilizados questionários com quesitos objetivos 

abordando aspectos do sorriso e estética. 

2.4 Coleta de dados 

Os questionários aos estudantes foram aplicados durante 

as aulas de diferentes disciplinas curriculares na primeira 

semana do mês de Maio de 2016, com participação voluntária 

e assinatura de um termo de consentimento livre e esclarecido. 

O questionário consta de questões relativas às 

características sociodemográficas (idade e sexo), período que 

está cursando, conhecimento sobre estética gengival, 

relacionamento entre dentes e sorriso, relação dentária, 

estética envolvendo sorriso e face e os tipos de procedimentos 

que cada aluno se submeteria a fim de conseguir o sorriso ideal. 

2.5 Análise dos dados 

Após a coleta de dados, foi criado um banco de dados 

utilizando o programa Statistical Package for the Social 

Sciences (SPSS), na versão 20.0. 

Além da análise estatística descritiva, foi aplicado o teste 

quiquadrado, que permite descobrir se existe um 

relacionamento ou associação entre duas variáveis categóricas 

(Dancey; Reidy, 2006). 
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2.6 Aspectos éticos 

O projeto foi submetido ao Comitê de Ética em Pesquisa 

do Centro de Ciências da Saúde da Universidade Federal da 

Paraíba, conforme recomenda a Resolução 466/2012. 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Ao ser realizada a análise de um sorriso é levado em conta 

que a opinião formada varia de acordo com a personalidade, 

nível de aprendizado, gênero, idade, dentre outros aspectos. 

Segundo España; Tarazona; Paredes (2014) em seu estudo 

que avaliou a estética do sorriso segundo a perspectiva de 

alunos de Odontologia percebeu que a habilidade estética 

visual dos alunos não é bem aguçada quando comprada com a 

de estudantes de cursos de pós-graduação. 

Ao terminar um tratamento estético o paciente espera que 

as suas idealizações estejam alcançadas, porém do ponto de 

vista do profissional o sorriso ideal deve conter: linha média 

dentária reta e coincidente com a facial; linha do sorriso 

seguindo a convexidade do lábio inferior; incisivos centrais 

simétricos; margens gengivais dos incisivos centrais 

equivalentes; exposição somente de papila gengival na bateria 

anterior; perfeito alinhamento dentário e relação de exposição 

visual dos incisivos centrais de 75% a 80% (CHICHE; PINAULT 

1994). 

A amostra final do estudo totalizava 66 estudantes, sendo 

50 mulheres (75,8%) e 16 homens (24,2%). Os participantes 

estavam matriculados do 7º ao 9º semestre letivo, com o 

predomínio de faixa de idade iguais entre 21 e 22 anos e 23 e 

24 anos (42,4%) cada. Para a questão a respeito da idade foi 

realizado um agrupamento em categorias a fim de melhorar a 
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informação. A tabela 1 apresenta a qualificação da amostra em 

relação à faixa etária, gênero e período cursado pelos 

estudantes. 

 

Tabela 1. Dados de identificação geral dos estudantes de 

Odontologia da Universidade Federal da Paraíba. João Pessoa 

- PB, 2016. 

 

Identificação N % 

                                             Faixa etária  

21 e 22 anos 28 42,4 

23 e 24 anos 28 42,4 

25 e 26 anos 6 9,1 

Acima de 27 anos 4 6,1 

                                             Gênero  

Feminino 50 75,8 

Masculino 16 24,2 

                                             Período  

7º período 20 30,3 

8º período 23 34,8 

9º período 23 34,8 

Fonte: Resultados obtidos. 

 

Na tabela 2 encontram-se dados relacionados às 

questões onde as respostas houvessem duas variáveis (sim e 

não). Notamos que o gênero feminino foi o que mais 

demonstrou estar satisfeito com o seu sorriso. Dentre as 
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questões, ao ser rodado o teste qui-quadrado, as únicas 

assertivas em que houve respostas significativas com p= 0,03, 

quando comparado os gêneros feminino e masculino, foram 

“Sente vergonha do sorriso?”, “A gengiva atrapalha a sua 

percepção de sorriso ideal?”. 

 

Tabela 2. Assertivas com respostas com duas variáveis (sim e 

não) 

Questões Feminino Masculino 

Sim 

(%) 

Não 

(%) 

Sim (%) Não 

(%) 

Está satisfeito com seu 

sorriso? 
60 40 56,3 43,8 

Você considera que há 

uma harmonia entre 

seu sorriso e seu rosto? 

 

70 

 

30 

 

100 

 

0 

Você tem vergonha dos 

seus dentes ou do seu 

sorriso? 

12 88 12,5 87,5 

Você evita mostrar seus 

dentes, colocando a 

mão, limitando o sorriso 

ou simplesmente 

fechando a boca? 

 

4 

 

96 

 

18,8 

 

81,3 

Você não gosta de tirar 

fotografias por causa do 

seu sorriso ou dentes? 

 

12 

 

88 

 

6,3 

 

93,8 

Você já perdeu alguma 

oportunidade de 

emprego ou 

relacionamento 

prejudicado devido 

aspectos e/ou                  

condição dos seus 

dentes? 

 

0 

 

100 

 

0 

 

100 
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Já sofreu algum tipo de 

preconceito por causa 

dos dentes? 

 

8 

 

92 

 

12,5 

 

87,5 

 

8 

 

92 

 

12,5 

 

87,5 Sente vergonha de falar 

ou se relacionar com as 

pessoas por causa dos 

seus dentes? 

Está satisfeito com o 

seu contorno gengival? 
64 36 50 50 

Sua gengiva atrapalha 

a sua percepção de 

sorriso ideal? 

32 68 31,3 68,8 

Os seus lábios 

favorecem o seu 

sorriso? 

84 16 93,8 6,3 

Apresenta apinhamento 

dentário? 
34 66 37,5 62,5 

Apinhamento um 

empecilho para que 

você tenha o sorriso 

ideal? 

47,4 52,6 50 50 

Você acha que seu 

sorriso pode influenciar 

o tratamento de um 

cliente? 

 

79,6 

 

20,4 

 

87,5 

 

12,5 

Fonte: Resultados obtidos. 

 

O primeiro quesito foi a respeito da satisfação do aluno de 

Odontologia da UFPB com o seu sorriso. 59,1% dos 

entrevistados afirmaram haver essa satisfação, quando dividido 

pelo gênero, o feminino encontra-se mais satisfeito, com 60% 

das respostas do que o masculino, com 56,3%. Em um estudo 

feito por Jornung e Fardal (2007), que verificou também o nível 

de satisfação, porém com pacientes, o universo constava de 78 

pacientes e destes 59% mostraram-se satisfeito com o seu 
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próprio sorriso. Com isso percebe-se que não há influência 

nesse quesito do nível de conhecimento adquirido na 

graduação, ao ser satisfeito ou não com seu sorriso, visto que 

no estudo citado o resultado foi semelhante. 

Sabe-se que a estética facial está intimamente interligada 

com a do sorriso e este deve ter uma relação harmônica com 

os parâmetros microestéticos. No entanto quando há uma 

quebra nessa harmonia, há um grande choque na autoestima 

dos pacientes, evitam ao máximo o convívio social, tornando-

se introspectivos (Silva et al., 2004). Pensando em como dentes 

fora da estética afetam o sorriso, perguntou-se neste estudo 

sobre esses aspectos, quando questionado sobre se os 

estudantes de Odontologia da UFPB tinha vergonha de mostrar 

seus dentes durante o sorriso, percebemos que 12,1% dos 

entrevistados tem esse sentimento, ao relacionar com o gênero, 

vimos que a maioria é do gênero masculino (12,5%); se 

evitavam mostrar os dentes ou limitavam o sorriso, 92,4% 

afirmaram que não, destes 96% era do gênero feminino; e por 

último se evitavam tirar fotografias, havendo uma prevalência 

das respostas negativas, com 84,9%, gênero masculino como 

o mais prevalente (93,8%).  

Comparando com o estudo de Montero et al. (2016) em 

que a pergunta utilizada foi “Você mascara o dente ao sorriso”, 

houve uma sintonia entre as respostas, pois a maioria (87,5%) 

respondeu que não, seguidos de respostas equivalentes 

quando relacionados aos motivos, forma, cor e alinhamentos 

dos dentes, respectivamente 5%, 5% e 6%. Raber e Meusel 

(2015) realizaram uma pesquisa com pacientes da Clínica de 

Odontologia IMED, com pacientes entre 18 e 60 anos de ambos 

os gêneros sobre a análise da autopercepção da saúde bucal, 

onde 11% dos participantes relataram já terem deixado de sair 
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e se divertir em virtude dos dentes e 54% afirmaram ter 

vergonha de sorriso. 

Alves e Aras (2014) realizaram um estudo com pacientes 

nas salas de espera dos ambulatórios do Módulo de 

Odontologia da Universidade do Sudoeste Estadual da Bahia 

(UESB) no campus Jequié – Bahia, com uma amostra de 60 

pessoas maiores de 18 anos sobre, o grau de percepção da 

atratividade do sorriso e da estética dentária, bem como a 

influência da mídia impressa e eletrônica. Quando questionados 

a respeito de se sentirem à vontade para sorrir diante das 

pessoas, 70% confirmaram a afirmação, seguido de 30% que 

negaram. Comparando com a afirmação deste estudo “Sente 

vergonha de falar ou se relacionar com as pessoas por causa 

dos seus dentes?” que houve uma negação absoluta sobre o 

quesito, com 93,9%. Percebe-se que há uma equivalência entre 

as respostas, pois nem alunos nem pacientes apresentam 

vergonha se relacionar por causa dos dentes. 

Considerando a gengiva a “moldura” do sorriso 

(MARQUES, 2005), devendo, portanto apresentar 

características saudáveis para maximizar a estética deste, 

especialmente em pacientes que apresentam nível alto e médio 

de exposição gengival (CLAMAN; ALFARO; MERCADO 2003). 

Em relação arquitetura gengival foi questionado se havia 

satisfação entre os estudantes, obtendo uma resposta 

afirmativa pela maioria, com 60,6%. Com relação ao 

entendimento dos mesmos sobre a avaliação da altura do nível 

gengival, a maioria (71,2%) revela ter um sorriso médio, que 

segundo Tjan et al. (1984); Dong et al. (1999); Suzuki et al. 

(2011), significa expor 75% a 100% das coroas clínicas dos 

dentes antero-superiores. Em uma pesquisa realizada por 

Miron, Calderon e Allon (2012) em que avaliaram 72 voluntários 

(36 homens e 36 mulheres), com idades entre 20 e 40 anos, 
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que não haviam sofrido nenhum tipo de cirurgia maxilo-facial ou 

reabilitação protética anterior. Foi avaliado nesses participantes 

entre outras questões a altura da fixação do lábio superior e a 

exposição gengival maxilar durante o sorriso, com isso obteve-

se que sorriso alto foi observado em 38,9%, sorriso médio em 

36,1% da amostra e sorriso baixo com porcentagem de 22,2%, 

em todas as categorias as mulheres obtiveram maioria. Este 

estudo distoa da presente pesquisa, onde a maioria dos 

estudantes segundo o seu conhecimento científico revela ter 

sorriso médio. Quando perguntando aos estudantes, no 

presente estudo, a opinião de que sua gengiva atrapalhava na 

percepção do sorriso ideal, obtivemos que 68,2% negaram a 

afirmação sendo a maioria respondida pelo gênero masculino 

com pouca diferença de porcentagem em relação ao feminino.  

Na tabela 3, quando perguntando a opinião dos 

estudantes sobre o nível gengival, a maioria revelou ter nível 

médio, com 70% das respostas do sexo feminino e 75% do sexo 

masculino.  

 

Tabela 3. Nível gengival X Gênero 

Gênero/Nível 

gengival 

Alto Médio Baixo 

Feminino 28%      70%      2% 

Masculino 12,5%      75% 12,5% 

Fonte: Resultados obtidos. 

 

Segundo Gosney (1996) anomalias razoáveis, como uma 

apinhamento da região anterior dos dentes ou diastema entre 

os incisivos centrais, incomodam mais em relação à estética do 

que aquelas mais severas, como prognatismo, assimetrias e 

outras. Maltagliati e Montes (2007) realizaram uma pesquisa 

com 70 pacientes adultos, que responderam um questionário 
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com uma lista de condições onde eles pudessem identificar 

suas queixas e motivações para um tratamento ortodôntico, 

81% dos participantes responderam o desejo de procurar a 

Ortodontia para arrumar os dentes da frente superior e 

inferiores. Enquanto que nesse estudo, quando questionado 

sobre a condição do apinhamento dentário ocorrer e se este é 

empecilho para o sorriso, obtivemos que 34,8% afirmaram ser 

portador desta má oclusão e destes 51,9% afirmaram que esta 

condição não impede o seu sorriso ideal. Com isso percebe-se 

que não há uma equivalência entre as respostas, visto que, os 

estudantes de Odontologia da UFPB apresenta menos 

apinhamento do que os pesquisados no estudo acima e, 

portanto necessitam menos de tratamento ortodôntico. 

Ao avaliar a estética do paciente, precisa ter uma atenção 

especial ao que ele considera ser mais e menos estético no 

sorriso, fator primordial a ser levado em conta no momento do 

diagnóstico. Portanto a tabela 4 vai relacionar o que os 

estudantes julgam ser menos estético e mais atraente no seu 

sorriso, dentre as opções presentes no questionário. No teste 

Qui-Quadrado não foi observado significância.  

 

Tabela 4. Menos estético e mais atraente X Gênero 

Gênero Feminino Masculino 

Menos estético no sorriso 

Formato dos 

dentes 

12% 0% 

Cor dos dentes 24% 

  40% 

43,8% 

Anatomia dos 

dentes 

25% 

Considero meus 

dentes estéticos 

24% 31,3% 
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Mais atraente no sorriso 

Cor dos dentes 16% 12,5% 

Posição dos 

dentes 

26% 31,3% 

Forma da boca 38% 43,8% 

Tamanho dos 

dentes 

20% 12,5% 

Fonte: Resultados obtidos. 

 

Quando questionado sobre o que considera mais atraente 

no sorriso, oferecemos como opções itens da microestética, 

como, cor, posição e tamanho dos dentes e forma da boca. 

Obteve-se como maioria no geral (39,4%) a forma da boca, 

quando comparado com o gênero, nos dois teve também a 

forma da boca, com 38% para o feminino e 43,8% para o 

masculino. Em contrapartida, no estudo realizado por Alves e 

Aras (2014) realizado com pacientes, quando feito o mesmo 

questionamento, obteve como característica mais atraente a cor 

dos dentes com 41,67% da amostra, seguido por posição dos 

dentes com 28,33%. Proporção essa que se equivale ao estudo 

realizado por Feitosa et al. (2009) realizado com 25 pacientes 

(idade entre 25 e 40 anos) da Clínica Integrada do 

Departamento de Odontologia da UEPB e 25 acadêmicos do 

quinto ano de graduação em Odontologia da mesma instituição. 

Alinhamento dos dentes que representa posição dentária teve 

maioria absoluta entre os dois perfis 44% dos pacientes e 56% 

dos acadêmicos, seguidos por forma da boca entre os 

acadêmicos com 28% e cor dos dentes entre os pacientes com 

28%.  

Nas disciplinas que retratam a estética do sorriso, 

ministradas na UFPB, diversos procedimentos são estudados 

para que possam modificar o sorriso, foi escolhido os principais 
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e avaliado junto aos estudantes, quais eles se submeteriam a 

fim de conseguir o sorriso ideal. O teste qui-quadrado também 

não foi significativo, mostrando um valor para p maior que o 

convencional (p= 9,58). 

 

Tabela 5. Procedimentos para obter o sorriso ideal X Gênero 
Gênero Clareamento Ortodontia Faceta Lente 

de 

contato 

Gengivoplastia Outros 

Feminino 47,9% 8,3% 0% 22,9% 20,8% 0% 

Masculino 50% 12,5% 6,3% 25% 0% 6,3% 

Fonte: Resultados obtidos. 

 

Em relação aos procedimentos estéticos que submeteriam 

a fim de obter o sorriso ideal, aos alunos da UFPB em sua 

maioria com 48,4% dos participantes afirmaram o desejo de 

realizar um clareamento, em seguida veio as facetas dentárias 

com 23,4%. Esse estudo quando comparado com o realizado 

por Garbin et al. (2008), realizado com 66 acadêmicos do curso 

de Odontologia da Unesp/ Araçatuba, com média de idade de 

22 anos, onde revelou que 86,4% dos estudantes tinham desejo 

de realizar o clareamento, mostra que há um desejo frequente 

entre os estudantes de Odontologia em obter um sorriso mais 

branco. 

Ao final do questionário avaliou-se a nota que cada 

participante daria ao seu próprio sorriso, por meio de um score 

de 1 a 10, foi avaliada essa nota de acordo com o gênero. No 

teste qui-quadrado mostrou que não houve significância entre 

essa associação, resultando num valor para p= 6,03. 
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Tabela 6. Nota do sorriso X Gênero 

Gênero 1 6 7 8 9 10 

Feminino 2% 4% 22% 40% 24% 8% 

Masculino 0% 0% 6,3% 68,8% 25% 0% 

Fonte: Resultados obtidos. 

 

Quando pedido para dar nota ao seu próprio sorriso, a 

nota repetida com maior frequência foi 8 (47%) mostrando que 

esses estudantes estão satisfeitos com o seu sorriso. No estudo 

de Feitosa et al. (2009) ele questionou sobre a satisfação com 

o sorriso entre os acadêmicos de Odontologia, e obteve que a 

maioria (52%) estavam satisfeitos, concordando com o 

presente estudo em relação a nota. 

 

4. CONCLUSÕES  

 

A maioria dos estudantes da amostra encontra-se 

satisfeitos com o seu próprio sorriso e também consideram que 

o seu sorriso apresenta uma harmonia com o rosto, não 

apresentando prejuízo em algum relacionamento por causa dos 

dentes, ou sentem vergonha de se relacionar por causa dos 

dentes. 

Na amostra constatou-se que não evitam tirar fotografias 

por causa dos dentes, não houve perda de oportunidade de 

emprego e não sofrem nenhum tipo de preconceito. 

Em relação ao aspecto gengival, estão satisfeito com o 

sorriso, apresentam segundo as suas considerações sorriso 

médio, a gengiva não atrapalha o sorriso ideal e os seus lábios 

favorecem o sorriso. 

A minoria julga apresentar apinhamento dentário e destes 

poucos revelam essa condição ser empecilho para o sorriso 

ideal. 
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Entre as considerações de menos estético no sorriso, a 

amostra feminina julga ser a anatomia dos dentes enquanto que 

a masculina a cor dos dentes,  quanto ao mais atraente, a forma 

da boca apresentou maioria entre os dois gêneros. 

Em relação ao sorriso influenciar o tratamento de um 

cliente, a maioria julga que sim. 

O tratamento mais procurado pelos estudantes a fim de 

obter o sorriso ideal, entre os dois gêneros, é o clareamento 

dentário, seguido por lentes de contato. 
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RESUMO: O estudo teve como finalidade avaliar a estabilidade 
de cor e a rugosidade superficial de um nanocompósito (Filtek 
Z350 XT/3M ESPE) após imergi-lo em bebidas comumente 
consumidas. Quinze discos (9 mm de diâmetro e 3 mm de 
espessura) foram divididos em 3 grupos de acordo com a 
solução em que foram armazenados (n=5): I, água destilada 
(grupo controle); II, suco de açaí; III, suco de uva. Após imersão 
em água destilada por 24h, um espectrofotômetro digital foi 
usado para aferir a mudança de cor (∆E) e obter os valores 
iniciais (antes da imersão) e após 1 e 2 semanas do 
armazenamento em cada bebida. A rugosidade (Ra, μm) das 
amostras foi medida usando um perfilômetro. Os dados foram 
analisados pelo test t, ANOVA one-way e teste Tukey (p< 0.05). 
Após imersão por 1 semana e 2 semanas observou-se que as 
amostras armazenadas em suco de uva mostraram uma maior 
mudança de cor em comparação com as imersas em suco de 
açaí (p < 0.001) e que a rugosidade superficial do 
nanocompósito não foi afetada por nenhum tipo das bebidas (p> 
0.05). Conclui-se que o suco de uva promoveu a maior e mais 
visível alteração de cor no nanocompósito estudado e que nem 
toda mudança de cor pode ser associada com uma degradação 
da superfície.  
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Palavras-chave: Resinas compostas. Teste de materiais. 

Bebidas. 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

O uso dos compósitos tem sido uma realidade na 

Dentística Restauradora. Como um resultado do melhoramento 

em suas propriedades fisicomecânicas e estéticas, os 

compósitos são os materiais restauradores mais populares na 

prática da clínica odontológica. Aliado a isso, com o declínio na 

incidência e severidade da cárie, os clínicos agora direcionam 

sua atenção para tratamentos conservadores e não invasivos 

(FONTES et al., 2009; PUCKETT et al., 2007). 

Muitas mudanças têm acontecido nos sistemas adesivos 

e materiais restauradores. Uma significativa foi a introdução do 

primeiro nanocompósito restaurador na odontologia. A 

Nanotecnologia, também conhecida como nanotecnologia 

molecular ou engenharia molecular, é a produção de materiais 

funcionais e estruturas na faixa de 0.1-100 nm (nanometros) 

através de vários métodos físicos e químicos. Os 

nanocompósitos contém uma combinação de dois tipos de 

nanoparticulas (5-75 nm) e nanoaglomerados. Nanopartículas 

são partículas não aglomeradas e não agregadas de tamanho 

entre 20-75 nm. Nanoaglomerados são agregados de partículas 

nanoméricas. Os aglomerados atuam como uma unidade única 

que suportam alta carga e alta resistência. Como um resultado 

da redução de dimensões das partículas e distribuição delas, o 

aumento da carga pode ser alcançado, levando a redução na 

contração de polimerização e aumento de propriedades 

mecânicas como a resistência à tração, à compressão e à 

fratura. Essas propriedades dos nanocompósitos parecem ser 
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equivalentes ou algumas vezes melhores que os compósitos 

híbridos e significativamente melhor que os compósitos de 

micropartículas. Como consequência, os fabricantes agora 

recomendam o uso de nanocompósitos para restaurações em 

dentes anteriores e posteriores (ANDRADE et al., 2011; AUJ, et 

al., 2004). 

Estudos têm demonstrado que o processo de 

degradação dos compósitos no ambiente bucal não pode ser 

somente atribuído ao desgaste mecânico, mas parcialmente 

associado com a degradação química de sua superfície 

(WONGKHANTEE et al., 2006). Esta degradação é causada 

pela exposição, intermitente ou continuamente, a agentes 

químicos encontrados na saliva, alimentos ou bebidas. A 

etiologia destas alterações é classificada como extrínsecas ou 

intrínsecas, ou seja, o comprometimento da estabilidade de cor 

dos compósitos dentários pode ser devido a razões exógenas 

e endógenas (WONGKHANTEE et al., 2006). A descoloração 

extrínseca resulta da adsorção de corantes e a acumulação de 

biofilme bacteriano. Os fatores intrínsecos envolvem a 

descoloração do próprio material resinoso, tais como a 

alteração da matriz orgânica da resina e da interface da matriz 

e partículas. Todo componente das resinas compostas pode 

fazer parte deste fenômeno (NASIM et al., 2010). 

Alterações de cor da superfície ou subsuperficie 

implicam em uma degradação superficial ou ligeira penetração 

e reação de agentes de manchamento dentro da camada 

superficial dos compósitos (NASIM et al., 2010). Powers, 

Dennison e Lepeak (1978) mostraram que reações físico-

químicas nas porções mais profundas da restauração podem 

causar manchamentos intrínsecos.  
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O processo de incorporação de água das resinas 

polimerizadas pode estar relacionada à polaridade das cadeias 

poliméricas. Há duas teorias quanto à difusão de água: a “teoria 

da interação” onde moléculas de água se anexam à cadeia 

polimérica via ligação com hidrogênio (afinidade da água por 

grupos polares hidrófilos no polímero), induzindo inchamento e 

plastificação do polímero; e a “teoria do volume livre” onde a 

sorção de água nos polímeros não-polares se dá pelo 

movimento de moléculas de água “não ligadas” através dos 

espaços vazios dentro do polímero, sem nenhuma inter-relação 

com moléculas polares no material (FABRE et al., 2007; 

GRACIANO, 2008). 

Na ausência de forças mecânicas, o processo químico 

de dissolução pode produzir um aumento na rugosidade 

superficial, desta maneira, diferenças de cor aparente também 

podem estar relacionadas à rugosidade da superfície que 

provém dos procedimentos de polimento e desgaste, tão bem 

quanto da degradação química (GRACIANO, 2008; SCHULZE 

et al., 2003). 

Se os líquidos intra-orais degradam e/ou provocam 

rugosidade quimicamente, os corantes podem penetrar mais 

facilmente, e se as camadas internas forem envolvidas, a 

alteração de cor é geralmente irreversível. Além do 

manchamento propriamente dito, a alteração na superfície da 

resina composta pode gerar mudança na interação da luz 

incidente, levando a diferente percepção óptica por modificação 

da reflexão da luz. A luz ao incidir sobre a superfície pode ser 

absorvida, refletida ou transmitida. A cor resulta desta relação 

causa-efeito (VICHI et al., 2004). 

Propõem-se diferentes métodos para a avaliação da cor: 

puramente visuais com escalas padrões, espectrofotômetros 
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por transmissão de luz ou por métodos mais específicos com o 

sistema CIEL*a*b* (GRACIANO, 2008). Esta metodologia se 

baseia em uma análise de espectrofotômetro com distribuição 

tridimensional, seguindo padrões pré-determinados, valores de 

L*, a* e b* estabelecidos pela CIE (Commission Internationale 

de l’Eclairage). Estas referências são coordenadas 

tridimensionais, onde L* se refere à coordenada de 

luminosidade (valor) e, a* e b*, são coordenadas de 

cromaticidade que indicam a direção da cor, ou seja, se referem 

à faixa entre o vermelho e verde e à faixa entre o amarelo e 

azul, respectivamente. Se os valores de a* e b* aumentam, a 

saturação da cor aumenta (MALASPINA, 2009).  

Diante do exposto, o presente estudo objetivou avaliar a 

estabilidade de cor e a rugosidade superficial de um 

nanocompósito após expor a bebidas consumidas comumente. 

As hipóteses nulas testadas foram: 

- O tipo de bebida não influencia no manchamento do 

nanocompósito. 

- A duração do armazenamento nas bebidas não influencia 

na estabilidade de cor do nanocompósito. 

- O tipo de bebida não influencia na rugosidade superficial do 

nanocompósito. 

- A duração do armazenamento nas bebidas não influencia 

na rugosidade superficial do nanocompósito. 

 

2. MATERIAIS E MÉTODO 

 

A estabilidade de cor de um nanocompósito (Filtek Z350 

XT, 3M ESPE, St. Paul, MN, USA; cor A2E, Tab. (1) foi testada 

em três bebidas: suco de açaí, suco de uva e água destilada. 

Quinze discos (±3 mm de espessura e ±9 mm de diâmetro) 
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foram preparados usando um molde cilíndrico de teflon. Os 

moldes foram preenchidos usando dois incrementos do material 

restaurador. Após inserir o segundo incremento no molde, uma 

tira de poliéster foi pressionada na superfície do molde com 

uma placa de vidro para obter uma superfície sem formação de 

bolha. Os discos foram fotopolimerizados usando uma luz 

halógena convencional de tungstênio (Ultralux, Dabi Atlante, 

Ribeirão Preto, SP, Brasil; 450 W/cm2) por 40 s. As amostras 

foram divididas em três grupos de acordo com a bebida em que 

foram armazenadas (n=5): I, água destilada (grupo controle); II, 

suco de açaí; III, suco de uva. O pH das soluções foi verificado 

usando um medidor de pH (Procyon, SA-720), que não indicou 

mudanças durante o período do tratamento. Os grupos testados 

e seus respectivos valores de pH estão inseridos na tab. (2). 

 
Tabela 1.  Nome, composição e fabricante do nanocompósito. 

Produto Composição Fabricante 

FiltekTM 
Z350 XT 
A2E 

Matriz orgânica: bisfenol A 
diglicidil dimethacrilate (Bis-
GMA), urethane dimethacrylato 
(UDMA), bisphenol A polietileno 
glicol dieter dimetacrilato (Bis-
EMA 6), trietileno glicol 
dimethacrilate (TEGDMA) e 
polietileno glicol dimetacrilato 
(PEGDMA) 

Partícula inorgânica: partículas 
não aglomeradas de sílica 
(tamanho 20 nm), 
nanopartículas não 
aglomeradas de zircônia 
(tamanho 4–11 nm) e 

3M ESPE, 
St. Paul, 
MN, USA 
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aglomerados formados por 
partículas zircônia/sílica (sílica 
20 nm, zircônia 4–11 nm). 
Aglomerados com tamanho 
médio entre 0.6 e 10 μm; 78.5% 
por peso (63.3% por volume) 

Fonte: pesquisa direta, 2016. 

 

Tabela 2.  Grupo, produto, fabricante e pH das bebidas. 

Grupo Produto Fabricante pH 

I Água destilada – 6.4 

II Suco de açaí 
(Açaíto) 

JKZ alimentos, João 
Pessoa, PB, Brasil 

4.2 

III Suco de Uva 
(Casa de Bento) 

Aurora, Bento 
Gonçalves, RS, 
Brasil 

3.1 

Fonte: pesquisa direta, 2016. 

 

Após a imersão em água destilada por 24h, os valores 

de cor foram mensurados usando um espectrofotômetro digital 

(Vita Easyshade Compact, Vita Zahnfabrik, Bad Säckingen, 

Germany). As medições das cores foram realizadas sob um 

fundo branco para prevenir potenciais efeitos de absorção em 

qualquer um dos parâmetros de cores. Os dados da cor foram 

aferidos antes (baseline) e após o armazenamento por 1 

semana e 2 semanas nas diferentes bebidas. Cinco amostras 

foram colocadas em cada um dos três meios de imersão por 4 

horas durante duas semanas. Essas soluções foram renovadas 

diariamente. Após o período de imersão, as amostras foram 

lavadas e armazenadas em água destilada. O 
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espectrofotômetro mensurou a cor baseado no sistema de 

espaço e cor CIEL*a*b*, que permite a determinação da cor no 

espaço dimensional. L* representa o valor (claro ou escuro). O 

a* é a medida do tom vermelho (a* positivo) ou do tom verde 

(a*negativo). O b* indica o tom de amarelo (b* positivo) ou de 

azul (b* negativo). A diferença de cor (ΔE) entre as 

coordenadas da cor foi calculada pela fórmula ΔE = [(ΔL)2 + 

(Δa)2 + (Δb)2]1/2 a fim de comparar os valores antes e depois do 

armazenamento. Três medidas foram feitas com a ponta ativa 

do espectrofotômetro no centro de cada amostra.  

A rugosidade superficial das amostras foi avaliada 

usando um perfilometro (Surftest SJ–301, Mitutoyo, Japan) 

inicialmente, uma semana depois e duas semanas depois após 

armazenar nas diferentes bebidas. Para a leitura da rugosidade 

superficial, haverá ajuste do equipamento com parâmetro Ra 

(μm) que traduz o valor da média aritmética de todas as 

distâncias absolutas do perfil de rugosidade desde a linha 

central, dentro da extensão de medida Lm (limite de medição). 

Os parâmetros utilizados serão padronizados no equipamento, 

com as seguintes condições de teste: Lc - 0,25mm e velocidade 

de 0,5mm/s. Três medições foram feitas em diferentes 

localidades de cada espécime. A média da rugosidade 

superficial de cada amostra foi calculada. 

Os dados foram tabulados e submetidos à análise 

estatística (SPSS para Windows, versão 13.0; SPSS Inc, 

Chicago, IL, USA) usando o teste t, ANOVA one-way e teste 

Tukey (p < 0.05). 
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3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

As médias de mudança de cor e os desvios padrão (ΔE1 

e ΔE2) estão presentes na Tab. (3). 

Tabela 3.  Médias e desvios padrão da diferença de cor (ΔE) 
após 1 semana e 2 semanas por amostra imersa nas diferentes 
bebidas. 

Meios de 
imersão 

ΔE1 após 1 
semana 

ΔE2 após 2 
semanas 

Água destilada 
(controle) 

0.68 (0.33) aA 0.75 (0.13) aA 

Suco de açaí 2.69 (0.56) bA 2.59 (0.79) bA 

Suco de uva 5.47 (1.10) cA 6.91 (1.29) cB 

ΔE1 = valor após 1 semana – valor inicial; ΔE2 = valor após 2 semanas – 

valor inicial. Diferença entre letras minúsculas nas colunas e letras 

maiúsculas nas linhas indicam diferença estatística significativa a 5%.  

Fonte: pesquisa direta , 2016. 

 

Após imersão por 1 semana, diferenças significativa nos 

valores de ΔE1 foram observadas entre todos os grupos (p= 

0.00). As mudanças de cor nos compósitos imersos em suco de 

uva foram significativamente maiores que os compósitos 

imersos em outras soluções. Os resultados foram os mesmos 

após 2 semanas. 

Após imersão em suco de uva por duas semanas, houve 

um aumento estatístico significativo nos valores de ΔE2 em 

comparação com a primeira semana (p= 0.001); As amostras 

em água e suco de açaí não mostraram mudanças estatísticas 
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significativas no ΔE após a segunda semana em comparação 

com a semana 1 (p > 0.05). 

As bebidas não mostraram diferença significativa na 

rugosidade superficial do nanocompósito após 1 semana ou 2 

semanas (p > 0.05) Tab. (4). 

 

Tabela 4.  Médias e desvios padrão para as mensurações de 
rugosidade superficial (Ra, μm) no início e após 1 e 2 semanas 
para as amostras imersas em diferentes bebidas. 

Meio de 
imersão 

Inicial Após 1 
semana 

Após 2 
semanas 

Água destilada 
(controle) 

0.17 (0.03) 0.18 (0.01) 0.13 (0.02) 

Suco de açaí 0.17 (0.01) 0.19 (0.02) 0.17 (0.01) 

Suco de uva 0.17 (0.008) 0.17 (0.01) 0.18 (0.03) 

Fonte: pesquisa direta, 2016. 

 

O aumento da demanda estética pelos pacientes 

resultou em um uso difundido dos compósitos na prática 

odontológica. As propriedades físicas, mecânicas e estéticas e 

o comportamento clínico dos compósitos dependem de sua 

estrutura (LI et al., 1985). Os compósitos são constituídos de 

três materiais químicos diferentes: a matriz orgânica, as 

partículas inorgânicas ou carga e um organossilano ou agente 

de acoplamento da partícula com a parte orgânica do compósito 

(NASIM et al., 2010). 

É amplamente aceito que a susceptibilidade ao 

manchamento extrínseco bem como a degradação do 

compósito depende do grau de absorção de água (SOARES et 

al., 2011). De acordo com Bagheri, Burrow e Tyas (2005), se o 
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compósito está apto para absorver água, então ele é capaz 

também de absorver outros fluídos, resultando em 

descoloração (GALVÃO et al., 2010) e em redução em suas 

propriedades mecânicas devido à degradação da matriz do 

polímero (FERRACANE, 2006). A absorção de fluído ocorre 

principalmente por via direta na matriz da resina. As partículas 

da carga de vidro não vão absorver água para a maior parte do 

material, mas pode adsorver água na superfície. Absorção extra 

de água pode diminuir a vida dos compósitos através da 

expansão e plastificação do componente da resina, hidrolisando 

o silano e causando a formação de microfissuras. Microfissuras 

ou lacunas na interface entre a carga e a matriz permite 

penetração de manchas e descoloração (BAGHERI; BURROW; 

TYAS, 2005; SOARES et al., 2011). Essa teoria foi  

confirmada nesse estudo, como pode ser observado nas 

alterações encontradas nas amostras com a variabilidade de 

ΔE. 

Descoloração pode analisada visualmente e usando 

instrumentos. A técnica com um aparelho elimina a 

subjetividade da interpretação da comparação de cor visual. 

Assim, até ligeiras alterações de cor nos materiais dentários 

podem ser detectadas usando espectrofotômetros e 

colorímetros. Estudos mostram que as diferenças de cor nas 

restaurações estéticas quando ΔE > 1 é perceptível 

visualmente; ΔE > 3.3 é considerado um valor crítico para 

percepção visual. Em princípio, sem diferença de cor (ΔE = 0) 

indica um material com completa estabilidade de cor ou não 

descoloração. Nesse estudo, a descoloração encontrada para 

as amostras em água e suco de açaí foi considerada 

clinicamente aceitável (ΔE < 3.3), mas a descoloração ocorrida 
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no suco de uva (ΔE > 3.3) foi maior (SCHULZE et al., 2003; 

CATELAN et al., 2011). 

Comidas que são ricas em antocianinas, como o mirtilo, 

uva vermelha, vinho vermelho e suco de açaí, são muito 

fortemente coradas. As antocianinas são pigmentos vacuolares 

solúveis em água que podem aparecer vermelho, roxo ou azul, 

de acordo com o pH (PASSAMONTI et al., 2005). A imersão 

das amostras em água destilada não alterou a cor dos 

compósitos, fato que está de acordo com outros estudos 

(SOARES et al., 2011; CATELAN et al., 2011). Como a água 

destilada não possui pigmentos, a pequena alteração de cor 

relatada pode ser devida a alguma absorção de água da matriz 

orgânica.  

A primeira hipótese nula foi que o tipo de bebida não 

influencia no manchamento dos compósitos. No presente 

estudo, o suco de uva foi o que causou mais descoloração no 

nanocompósito. Então a primeira hipótese nula foi rejeitada. 

Esses resultados estão de acordo com estudos prévios 

(CATELAN et al., 2011; TOPCU et al., 2009; VALENTINI et al., 

2011). 

A segunda hipótese trabalhada foi que a duração de 

armazenamento nas bebidas não influenciou na estabilidade de 

cor do material restaurador. Essa hipótese foi parcialmente 

rejeitada. Apenas o terceiro grupo (suco de uva) mostrou 

diferença entre a primeira e a segunda semana. Esse resultado 

contradiz a alegação de que com o tempo de imersão 

aumentado, a mudança de cor é mais intensa (NASIM et al., 

2010). Em fato, isso depende da imersão média e do compósito.  

A terceira e quarta hipótese trabalhadas foram aceitas. O 

tipo de bebida e de duração de armazenamento não influenciou 

na rugosidade superficial do nanocompósito. Esses achados 
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são contrários aos de De Andrade et al. (2011), mas esses 

autores usaram agentes clareadores no compósito antes da 

imersão no corante e da aferição da rugosidade. 

 De acordo com Mundim et al. (2010), pacientes 

rotineiramente perguntam aos dentistas quando tempo deve 

durar uma restauração estética, e se seus hábitos de 

alimentação influenciam a qualidade e longevidade da 

restauração. O conhecimento de potenciais manchamentos na 

superfície do compósito deve guiar os clínicos no que diz 

respeito às instruções (ARDU et al., 2010) que eles devem dar 

aos seus pacientes depois do procedimento para garantir 

melhor estabilidade de cor e manutenção a longo-prazo da 

restauração (SOARES et al., 2011). 

 

4. CONCLUSÕES  

 

 No presente estudo, o suco de uva promoveu a maior 

alteração de cor. Na primeira semana, a mudança de cor 

aconteceu em todos os grupos. No grupo 3 (suco de uva), o 

manchamento aumentou na segunda semana.  

 Nem todas as alterações de cor podem ser associadas à 

degradação da superfície. 

 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS  

 

ANDRADE , A.K.M et al. 30-Month randomised clinical trial to evaluate the 
clinical performance of a nanofill and a nanohybrid composite. J Dent, v. 
39, n.1, p.8–15, 2011. 
ARDU, S. et al. A long-term laboratory test on staining susceptibility of 
esthetic composite resin materials. Quintessence Int, v. 41, n. 8, p. 695–
702, 2010. 
BAGHERI, R.; BURROW, M.F.; TYAS, M. Influence of food-simulating 
solutions and surface finish on susceptibility to staining of aesthetic 
restorative materials. J Dent Res, v. 33, n. 5, p. 389–98, 2005. 



EFEITO DE DIFERENTES BEBIDAS NA ESTABILIDADE DA COR E NA RUGOSIDADE SUPERFICIAL DE 
NANOCOMPÓSITO 

81 
 

BEUN, S. et al.Characterization of nanofilled compared to universal and 
microfilled composites. Dent Mater, v. 23, n. 1, p. 51–9, 2007. 
CATELAN,  A. et al. Color stability of sealed composite resin restorative 
materials after ultraviolet artificial aging and immersion in staining solutions. 
J Prosthet Dent, v. 105, n. 4, p. 236–41, 2011. 
CHEN, M.H. Update on dental nanocomposites. J Dent Res, v. 89, n.6, p. 
549–60, 2010. 
CONDOR, J.R.; FERRACANE, J.L. Reduced polymerization stress through 
non-bonded nanofiller particles. Biomaterials, v. 23, n.18, p. 3807–15, 
2002. 
DE ANDRADE, I. C. et al. Surface roughness evaluation and shade 
changes of a nanofilled resin composite after bleaching and immersion in 
staining solutions. Am J Dent, v. 24, n. 4, p. 245–9, 2011. 
FABRE, H. S. C. et al. Water sorption and solubility of dentin bonding 
agents light-cured with different light sources. J. Dent., Bristol, v. 35, n. 3, 
p. 253-258, Mar. 2007. 
FERRACANE J. L. Hygroscopic and hydrolytic effects in dental polymer 
networks. Dent Mater, v. 22, n. 3, p. 211–22, 2006. 
FONTES, S. T. et al. Color stability of a nanofill composite: effect of 
different immersion media. J Appl Oral Sci, v. 17, n. 5, p. 388–91, 2009. 
GALVÃO, A.P. et al. Effect of lipstick on composite resin color at different 
application times. J Appl Oral Sci, v. 18, n.6, p. 566–71, 2010. 
GRACIANO, F. M. O. Avaliação da alteração de cor de resinas 
compostas nanoparticuladas e propriedades relacionadas após 
imersão em diferentes bebidas. 2008. 96f. Dissertação (Mestrado em 
Odontologia) Universidade Norte do Paraná, Londrina, P.R., 2008. 
GULER, A.U. et al. Effects of different drinks on stainability of resin 
composite provisional restorative materials. J Prosthet Dent, v. 94, n. 2, p. 
118–24, 2005. 
LI, Y. et al. Effect of filler content and size on properties of composites. J 
Dent Res, v. 64, n. 12, p. 1396–401, 1985. 
MATHIAS, P. et al. Cigarette smoke combined with staining beverages 
decreases luminosity and increases pigmentation in composite resin 
restorations. Compend Contin Educ Dent, v. 32, n. 2, p. 66–70, 2011. 
MALASPINA, O. A. Avaliação da estabilidade de cor e rugosidade 
superficial de resinas compostas micro-híbridas submetidas ao 
envelhecimento artificial acelerado, em função da fotoativação com 
lâmpada halógena e LED. 2009. 142f. Tese (Doutorado em Odontologia, 
área Dentística) Faculdade de Odontologia de Bauru, Universidade de São 
Paulo, S. P. 2009. 
MITRA, S.B.; WU, D.; HOLMES, B.N. An application of nanotechnology in 
advanced dental materials. J Am Dent Assoc,v. 134, n. 10, p. 1382–90, 
2003. 

http://portal.revistas.bvs.br/transf.php?xsl=xsl/titles.xsl&xml=http://catserver.bireme.br/cgi-bin/wxis1660.exe/?IsisScript=../cgi-bin/catrevistas/catrevistas.xis%7Cdatabase_name=TITLES%7Clist_type=title%7Ccat_name=ALL%7Cfrom=1%7Ccount=50&lang=pt&comefrom=home&home=false&task=show_magazines&request_made_adv_search=false&lang=pt&show_adv_search=false&help_file=/help_pt.htm&connector=ET&search_exp=J%20Prosthet%20Dent
http://portal.revistas.bvs.br/transf.php?xsl=xsl/titles.xsl&xml=http://catserver.bireme.br/cgi-bin/wxis1660.exe/?IsisScript=../cgi-bin/catrevistas/catrevistas.xis%7Cdatabase_name=TITLES%7Clist_type=title%7Ccat_name=ALL%7Cfrom=1%7Ccount=50&lang=pt&comefrom=home&home=false&task=show_magazines&request_made_adv_search=false&lang=pt&show_adv_search=false&help_file=/help_pt.htm&connector=ET&search_exp=Am%20J%20Dent
http://portal.revistas.bvs.br/transf.php?xsl=xsl/titles.xsl&xml=http://catserver.bireme.br/cgi-bin/wxis1660.exe/?IsisScript=../cgi-bin/catrevistas/catrevistas.xis%7Cdatabase_name=TITLES%7Clist_type=title%7Ccat_name=ALL%7Cfrom=1%7Ccount=50&lang=pt&comefrom=home&home=false&task=show_magazines&request_made_adv_search=false&lang=pt&show_adv_search=false&help_file=/help_pt.htm&connector=ET&search_exp=Compend%20Contin%20Educ%20Dent


EFEITO DE DIFERENTES BEBIDAS NA ESTABILIDADE DA COR E NA RUGOSIDADE SUPERFICIAL DE 
NANOCOMPÓSITO 

82 
 

MUNDIM, F.M.; GARCIA, L.F.R.; PIRES-DE-SOUZA, F.C. P. Effect of 
staining solutions and repolishing on color stability of direct composites. J 
Appl Oral Sci,v.18, n. 3, p. 249–54, 2010. 
NASIN, I. et al. Color stability of microfilled, microhybrid and nanocomposite 
resins - an in vitro study. J Dent, v. 38, n. 2:e, p.137–42, 2010.  
PASSAMONTI, S. et al. Fast access of some grape pigments to the brain. J 
Agric Food Chem, v. 53, n.18, p. 7029–34, 2005. 
POWERS, J. M.; DENNISON, J. B.; LEPEAK, P. J. Parameters that affect 
the color of direct restorative resins. J Dent Res, v. 57, n. 9-10, p. 876–80, 
1978. 
PUCKETT, A.D. et al. Direct composite restorative materials. Dent Clin 
North Am, v. 51, n. 3, p. 659–75, 2007. 
SCHULZE, K.A.et al. Color stability and hardness in dental composites after 
accelerated aging. Dent Mater, v.19, n. 7, p. 612–9, 2003. 
SOARES-GERALDO, D. et al. Interaction between staining and degradation 
of a composite resin in contact with colored foods. Braz Oral Res, v. 25, n. 
p. 369–75, 2011. 
TOPCU, F.T. et al. Influence of different drinks on the colour stability of 
dental resin composites. Eur J Dent, v. 3, n. 1, p. 50–6,  2009. 
VALENTINI, F. et al. Effect of surface sealant on the color stability of 
composite resin restorations. Braz Dent J, v. 22, n. 5, p. 365–8, 2011. 
VICHI, A. et al. Color and opacity variations in three different resin-based 
composite products after water aging. Dent Mater., v. 20, n. 6, p. 530-534, 
Jul 2004. 
WONGKHANTEE, S. et al. Effect of acidic food and drinks on surface 
hardness of enamel, dentine, and tooth-colored filling materials. J. Dent., 
Bristol, v. 34, n. 3, p. 214-220, Mar. 2006. 
YAP, A.U.J. et al. Comparison of surface finish of new aesthetic restorative 
materials. Oper Dent, v. 29, n.1, p. 100–104, 2004. 
 

http://portal.revistas.bvs.br/transf.php?xsl=xsl/titles.xsl&xml=http://catserver.bireme.br/cgi-bin/wxis1660.exe/?IsisScript=../cgi-bin/catrevistas/catrevistas.xis%7Cdatabase_name=TITLES%7Clist_type=title%7Ccat_name=ALL%7Cfrom=1%7Ccount=50&lang=pt&comefrom=home&home=false&task=show_magazines&request_made_adv_search=false&lang=pt&show_adv_search=false&help_file=/help_pt.htm&connector=ET&search_exp=J%20Dent
http://portal.revistas.bvs.br/transf.php?xsl=xsl/titles.xsl&xml=http://catserver.bireme.br/cgi-bin/wxis1660.exe/?IsisScript=../cgi-bin/catrevistas/catrevistas.xis%7Cdatabase_name=TITLES%7Clist_type=title%7Ccat_name=ALL%7Cfrom=1%7Ccount=50&lang=pt&comefrom=home&home=false&task=show_magazines&request_made_adv_search=false&lang=pt&show_adv_search=false&help_file=/help_pt.htm&connector=ET&search_exp=Braz%20Dent%20J
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Vichi%20A%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15134940


EXTRUSÃO RADICULAR FORÇADA COMO TRATAMENTO PARA FRATURA CORONO RADICULAR: RELATO DE CASO 
CLÍNICO 

83 
 

CAPÍTULO 5 

EXTRUSÃO RADICULAR FORÇADA COMO 
TRATAMENTO PARA FRATURA CORONO 
RADICULAR: RELATO DE CASO CLÍNICO 

 

Vanessa Pereira de OLIVEIRA¹ 
Bianca Nóbrega Lustosa CABRAL¹ 

Bruna Riviane Sinésio SOUSA 
Carmem Silva Laureano Dalle PIAGGE2 

Túlio Pessoa de ARAÚJO2 
1 Graduandas do curso de Odontologia, UFPB,  2Orientador/Professor do DOR/ UFPB.   

vanessajp.oliveira@hotmail.com 

 

RESUMO: A extrusão radicular é um procedimento que provoca 
o movimento do dente no sentido vertical, levando ao 
tensionamento das fibras periodontais, gerando deslocamento 
da coroa, da gengiva e do osso. A extrusão radicular pode ser 
lenta ou rápida. Para casos em que se deseja formar osso para 
implantes geralmente se usa a técnica lenta e para preservar a 
raiz do dente em casos de perfurações endodônticas ou fraturas 
subgengivais se emprega o método rápido. O objetivo deste 
trabalho é apresentar por meio de um relato clínico uma 
extrusão radicular forçada. Esta surgiu como alternativa para o 
tratamento de um dente que sofreu fratura corono-radicular 
após trauma mastigatório. Neste caso clínico, foi utilizada a 
técnica de tracionamento com fibrectomia para movimentação 
rápida, visto que o dente em tratamento apresentava 
integridade do periodonto e necessidade de expor 
remanescente radicular acima da crista óssea para preservar 
as distâncias biológicas. A extrusão de aproximadamente 3 mm 
foi suficiente para resgatar o espaço biológico e gerar exposição 
da estrutura dental sadia, permitindo a realização do preparo e 
moldagem para reabilitação estética. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Dentes com grande destruição coronária, perfuração 

endodônticas ou fratura em nível subgengival podem ter os 

seus espaços biológicos invadidos, comprometendo a 

integridade do periodonto, que é necessário para manter a 

união do epitélio juncional e a inserção de fibras conjuntivas da 

gengiva ao dente. Quando o espaço biológico é invadido o 

periodonto reage a essa agressão através de reação 

inflamatória na área adjacente ao preparo ou à lesão. A 

resposta a esta agressão pode levar a uma significativa perda 

de inserção conjuntiva e perda óssea nesta região (JANSON et 

al., 2002). 

A técnica cirúrgica para aumento de coroa clínica é 

usualmente empregada nessas situações.  É um procedimento 

pelo qual os tecidos gengival e ósseo são afastados da área ou 

região do dente que está comprometido (INGBER et al., 1977; 

NORMANDO et al., 2004). É uma solução rápida para o 

problema, mas percebe-se como consequência o alongamento 

da coroa em função da nova inserção periodontal conseguida, 

assim como sacrificará tecido ósseo dos elementos dentários 

vizinhos provocando um desequilíbrio ou desarmonia do arco 

côncavo regular na área operada prejudicando a estética 

(NORMANDO et al., 2004). 

A extrusão ou erupção radicular forçada, procedimento 

ortodôntico pelo qual o dente é intencionalmente movido em 

direção coronária através de força leve e contínua, tem sido 

recomendada, como alternativa para os casos clínicos onde 

ocorreu a invasão do espaço biológico (Araújo et al, 2004). 
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Este procedimento é considerado um movimento 

ortodôntico de simples execução e multiplicidade técnica, que 

permite a reconstrução de dentes com fraturas até o terço 

cervical da raiz, lesões cariososas, perfurações endodônticas e 

reabsorções externas ou internas da raiz no seu terço cervical 

(SILVA et al., 2000). 

A extrusão pode ser feita de maneira rápida ou lenta. Os 

movimentos extrusivos, idealmente, não geram regiões de 

compressão dentro do ligamento periodontal, somente tensão. 

Por outro lado, em áreas comprimidas, forças pesadas expõem 

o dente ao risco de extração. Já as forças leves movimentam o 

osso alveolar juntamente com o dente (GRABER, 2002). 

Incisivos, caninos e pré-molares são os dentes mais 

indicados para realização de procedimentos de extrusão 

forçada. Em molares esse procedimento é contraindicado 

devido à complexidade exigida diante de dentes que requerem 

maior força na técnica e podem apresentar raízes divergentes, 

além da possibilidade de gerar lesões de furca (TEIXEIRA et 

al., 2007). 

Em elementos dentários que apresentem fraturas de 

coroa e raiz, ou outras lesões a nível subgengival, a finalidade 

do tratamento pode ser a extrusão da raiz para fora do 

periodonto e consequente reabilitação. No momento em que 

uma distância aumentada entre a crista alveolar e a Junção 

cemento-esmalte for desejada, a erupção forçada deve ser 

conjugada com a fibrotomia gengival (PONTORIERO et al., 

1987). 

Quando combinada à fibrectomia dispensa, muitas 

vezes, a realização de osteotomia. Assim, deve-se realizar o 

rompimento das fibras periodontais supracrestais através de 

lâmina de bisturi, eliminando-se desta forma a tensão dessas 
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fibras e aumentado as chances da movimentação dentária a 

curto prazo (ARAÚJO et al., 2004). 

O objetivo deste trabalho é apresentar por meio de um 

relato clínico uma extrusão radicular forçada para um caso 

clínico onde um dente sofreu fratura corono-radicular após 

trauma mastigatório. 

 

2 MATERIAIS E MÉTODOS 

 

Paciente do gênero feminino F.S.M., 29 anos, 

leucoderma, procurou o serviço odontológico se queixando de 

dor e sangramento gengival, na região do dente 25. Foi 

realizado o exame clínico e em seguida o exame radiográfico, 

onde foi observada uma extensa restauração em resina 

composta e fratura em nível subgengival do elemento em 

questão (Fig.1). 

 Na anamnese, foi relatado que o dente 25 havia sido 

tratado endodonticamente, há aproximadamente 3 anos e que 

durante a mastigação, o mesmo fraturou comendo uma 

castanha. A paciente foi atendida sete dias após a fratura. Por 

meio da radiografia, foi observada imagem sugestiva de boa 

qualidade da obturação.  
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Figura 1. Aspecto inicial do elemento 25 na primeira consulta, 

onde se observa uma fratura na cúspide palatina. 

 
Fonte: arquivo pessoal 

 

               Inicialmente, foi realizada a remoção da porção 

fraturada do elemento dentário, seguida pela inserção de 

selador temporário a base de sulfato de zinco (Coltosol, 

Coltene), para permitir a cicatrização da gengiva e 

consequentemente os procedimentos posteriores, que exigiam 

um campo sem sangue ou saliva (Figuras 2 e 3). 
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Figura 2. Radiografia inicial do caso, mostrando cárie no dente 

25, excesso de material restaurador em nível ósseo no dente 

26 e solução de continuidade entre o material restaurador na 

distal do dente 24. 

 
Fonte: arquivo pessoal 
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Figura 3. Aspecto do dente 25 após a remoção do fragmento 

fraturado, onde foi visto a fratura em nível subgengival. 

 
Fonte: arquivo pessoal 

 

Figura 4. Inserção de selador temporário a base de sulfato de 

zinco na área cruenta, para permitir a cicatrização gengival. 

 
Fonte: arquivo pessoal 
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Figura 5. Aspecto do dente 25 após a remoção do selador 

temporário e o mesmo sendo submetido ao tracionamento 

radicular forçado. 

 
Fonte: arquivo pessoal 

 

Após sete dias, o selador temporário foi removido e se 

iniciou a extrusão radicular forçada, para posterior confecção do 

retentor intrarradicular metálico fundido e coroa protética em 

dissilicato de lítio para resolução do caso clínico. 

Uma lima endodôntica foi torcida, com forma de guarda-

chuva, deixando-a como um pino intra-canal de 3 a 4 

milímetros. Esta foi fixada ao canal com cimento de oxifosfato 

de zinco (Cimento de Zinco, SS White). Em seguida, fixou-se 

uma barra metálica na disto-vestibular de dente 24 e mesio-

vestibular do 26. Para tal, usou-se uma parte de uma sonda 

exploradora para que permitisse uma alta carga de 

tracionamento sem riscos de movimentar os dentes pilares. 

Este conjunto montado, proporcionou o tracionamento radicular 
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por meio de elásticos ortodônticos, ligado a alça feita com a lima 

(Fig. 6). 

 

Figura 6. Vista vestibular do dente tracionado por 2 semanas. 

 
Fonte: arquivo pessoal 

 

Foram conectados dois elásticos ortodônticos (5/16 – 

leve) à barra metálica na primeira sessão e em seguida foi 

realizada com lâmina de bisturi número 11 uma fibrectomias. 

Essa manobra consiste em posicionar o bisturi no sulco 

gengival até sentir resistência óssea com o intuito de romper as 

fibras supracrestais, que são responsáveis por evitar os 

movimentos de extrusão e lateralidade (LINDHE et al, 2005; 

ARAUJO et al, 2004 ). 

Os elásticos ortodônticos foram trocados e nova 

fibrectomia foi realizada a cada sete dias, por duas semanas, 

sendo esse período suficiente para tracionar o dente (Fig. 7) até 

o limite desejável para realizar o tratamento protético. 
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Figura 7. Imagem radiográfica após a extrusão radicular. 

 
Fonte: arquivo pessoal 

 

Após a extrusão, ganhou-se estrutura dentária suficiente 

para confeccionar um retentor intrarradicular metálico fundido 

(Fig. 8), com liga a base de cobalto-cromo, que ficou totalmente 

envolvido por dentina após a realização do preparo para coroa 

total. Vale a pena salientar que na modelagem foi mantido 

5,0mm de remanescente apical da obturação endodôntica e 

evitou-se alargar desnecessariamente as paredes do canal. 

 

Figura 8. Aspecto do dente após a extrusão, fixação do retentor 

intrarradicular e o preparo para coroa total. 
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Fonte: arquivo pessoal 

 

Figura 9. Imagem mostra que o preparo tem apenas 3 mm de 

altura cérvico-oclusal. 

 
Fonte: arquivo pessoal 
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Após a execução do preparo dentário para coroa total 

ceramo-cerâmica, a altura cervico-oclusal do preparo ficou com 

apenas 3,0mm (Fig. 9), razão pelo qual optou-se por uma infra-

estrutura em dissilicato de lítio (E Max – Ivoclar), pois, teria 

fixação adesiva. Essa infra-estrutura foi estratificada com 

cerâmica de revestimento, ajustada internamente ao preparo, 

nas proximais e oclusal e posteriormente fixada com cimento 

resinoso Pavavia F (Figuras 10, 11, 12 e 13). 

 

Figura 10. Aspecto da face vestibular do dente 25 após a 

cimentação da coroa em dissilicato de lítio. 

 
Fonte: arquivo pessoal 

 

Figura 11. Aspecto da face oclusal do dente 25 após a 

cimentação da coroa em dissilicato de lítio. 
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Fonte: arquivo pessoal 

 

Figura 12. Radiografia mostra o pino fundido do dente 25, a 

coroa fixada ao dente e a remoção do excesso da restauração 

na mesial do dente 26. 

 
Fonte: arquivo pessoal 
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Figura 13. Vista frontal da paciente após a fixação da coroa. 

 
Fonte: arquivo pessoal 

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

O aumento da coroa clínica por meio de uma cirurgia 

onde se realiza deslocamento do retalho para a apical 

associado a uma osteotomia é um procedimento muito comum 

para restituir o espaço biológico (ARAÚJO et al, 2004). 

Contudo, a sua execução é bastante crítica na região dos 

dentes anteriores e em pré-molares superiores onde existe 

envolvimento estético pois tenderia a criar contornos gengivais 

esteticamente inadequados. Além do mais, a remoção óssea 

durante essa cirurgia pode comprometer o suporte ósseo do 

dente envolvido, assim como dos dentes vizinhos 

desnecessariamente (ARAÚJO et al, 2004). 

A extrusão radicular forçada é outro método de se 

restituir o espaço biológico. É um método simples, pouco 

traumático e rápido recuperar o espaço biológico, onde se 
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preserva o suporte ósseo do dente envolvido e dos vizinhos, 

além de se manter a arquitetura gengival (ARAUJO et al 2004). 

Contudo, a extrusão rápida fica limitada a dentes 

unirradiculados e pré-molares, não sendo viável para molares. 

Essa técnica deve ser empregada apenas em dentes tratados 

endodonticamente, pois se usá-la em dentes polpados ocorrerá 

o rompimento do feixe vásculo-nervoso e consequentemente 

necose pulpar. 

Em dentes polpados a movimentação deve ser lenta. 

Neste tracionamento é recomendado extrusão de 1mm a cada 

13-15 dias ou mais. O intervalo maior é preferível por ser mais 

favorável, no entanto, se for menor corre o risco de haver perda 

de inserção e os objetivos não serem alcançados (JANSON et 

al., 2002). 

Para o tracionamento rápido, o elemento dentário é 

ativado, de 2 a 3mm, independentemente do tipo de aparelho, 

não importando o intervalo de tempo que a extrusão se suceda, 

ou seja, quanto mais rápido melhor. Se houver necessidade de 

movimento adicional espera-se intervalo de acomodação 

tecidual de 3 a 5 dias e ativa-se novamente. É interessante, do 

ponto de vista clínico, após ativação inicial de 2 a 3mm, esperar 

de 15 a 20 dias para ativar novamente. Subsequentemente, as 

ativações podem seguir as mesmas normas ou usar um tempo 

de intervalo menor, a depender do grau de mobilidade que o 

dente apresenta (JANSON et al., 2002). 

No caso clínico exposto, foi utilizada a técnica de 

tracionamento para movimentação rápida, visto que o dente em 

tratamento apresentava integridade do periodonto, nível 

gengival e da crista óssea adequados em relação aos dentes 

adjacentes e havia necessidade de expor remanescente 
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radicular acima da crista óssea para a preservar as distâncias 

biológicas.  

Passado o período de duas semanas ocorreu a extrusão 

radicular de 3 mm, suficiente para resgatar o espaço biológico 

e gerar exposição da estrutura dental sadia, permitindo a 

reabilitação protética.  O dente não foi retratado 

endodonticamente porque o período de exposição do cimento 

endodôntico aos fluidos bucais foi pequeno e pela radiografia 

foi observada boa qualidade da obturação.  

Foi confeccionado o retentor intrarradicular metálico 

fundido com total envolvimento de estrutura dentária, o que 

proporcionaria maior resistência à fratura do dente. Após o 

preparo para uma coroa total, a altura cérvico-oclusal ficou 

limitada a 3,0mm. Assim, nessa condição foi escolhida uma 

coroa total com infra estrutura opaca em dissilicato de lítio (E-

Max –Ivoclar) e posterior estratificação cerâmica. A superfície 

interna da coroa foi condicionada com ácido fluorídrico a 10% 

por 30 segundos e depois silanizada. Sua fixação ao dente foi 

realizada com cimento adesivo resinoso Panavia F. 

 

4 CONCLUSÕES 

 

No caso apresentado, não foi realizada cirurgia de 

aumento de coroa clínica, pois comprometeria o tecido ósseo 

dos dentes adjacentes e provocaria um aumento do tamanho 

da coroa dentária desfavorecendo a proporção coroa-raiz e a 

estética. Foi empregada a extrusão radicular forçada para a 

correção do espaço biológico na qual poupou a paciente de 

uma cirurgia e se obteve uma reabilitação funcional e estética 

satisfatória.  
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RESUMO: A doença periodontal assim como o diabetes são 
consideradas doenças que apresentam entre si uma relação 
bidirecional e alta prevalência na população mundial. Este 
estudo tratou-se de uma pesquisa de campo com abordagem 
quantitativa de dados, que teve como objetivo avaliar o 
conhecimento entre os portadores de DM cadastrados no 
programa Hiperdia/SUS da Estratégia de Saúde da Família 
sobre relação bidirecional da DP e o DM. Para coleta de dados 
utilizou-se um questionário contendo dados sócios 
demográficos e questões relativas ao diabetes e a doença 
periodontal. Foi constatado que 91% (n=172) da amostra 
conheciam o diabetes e que 82 % (n=155) eram acompanhados 
por algum profissional. Para melhor compreensão do estudo em 
relação à associação do DM e a DP, a amostra foi dividida em 
pacientes dentados 51% (n=96) e pacientes desdentados 49% 
(n=94), onde observou-se que 55% (n=47) dos participantes 
dentados e 48% (n=45) dos participantes desdentados sabiam 
da relação existente entre o DM e a DP. A porcentagem dos 
participantes que não receberam orientações dos seus 
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cirurgiões-dentistas sobre os cuidados com a saúde bucal, nos 
dentados e desdentados, foram respectivamente 88% (n=78) e 
56% (n=53). Conclui-se que apesar de alguns resultados 
positivos faz-se necessária uma maior interação dos cirurgiões-
dentistas com seus diabéticos sobre as complicações da 
doença e sobre os cuidados com sua saúde bucal.   
Palavras-chave: Doença Periodontal. Diabetes Mellitus. 
Conhecimento. 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

O Diabetes Mellitus (DM) consiste em um problema de Saúde 
Pública e compreende um grupo de doenças metabólicas de 
várias etiologias, caracterizado por hiperglicemia crônica, 
resultando em defeitos na secreção e/ou ação da insulina. A 
doença é classificada em três tipos: tipo 1, tipo 2 e outros tipos 
específicos (RODRIGUES et al., 2012)  
No Diabetes Mellitus tipo 1 há deficiência absoluta na produção 
de insulina, normalmente iniciada na infância e adolescência, 
podendo também acometer adultos. No Diabetes Mellitus tipo 
2, há uma diminuição na resposta dos receptores de glicose à 
insulina ocasionando resistência a ação da mesma e defeito na 
sua secreção, sendo mais frequente em adultos e geralmente é 
associada a excesso de peso. Ainda existe a diabetes 
gestacional, que se desenvolve durante a gravidez, podendo 
ser ou não amenizada após o parto (BRASIL, 2006).  
Segundo Alves et al. (2007), O DM é uma doença que está 
relacionada a algumas complicações bucais, sendo uma das 
mais importantes a Doença Periodontal (DP), considerada a 
sexta complicação clássica do diabetes. Segundo a 
Organização mundial de saúde (OMS), até o ano de 2030 pelo 
ou menos 336 milhões de pessoas poderão ter DM. Esse 
número assume grande importância no que se refere à Doença 
Periodontal (SARDENBERG et al., 2011). 
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A Doença Periodontal (DP) é uma doença infecciosa provocada 
pelo desequilíbrio entre as ações de defesa e agressão sobre 
os tecidos de sustentação e proteção do dente. É uma doença 
multifatorial, porém, tem a placa bacteriana como principal fator 
determinante. Apresenta duas formas clássicas: a Gengivite e 
a Periodontite (BRASIL, 2008).  
De acordo com Sardenberg et al. (2011), A hipótese para os 
efeitos da DM na DP é que a primeira agrava a inflamação e a 
apoptose, o que afeta os tecidos periodontais. Além disso, o 
agravamento da DP em pacientes portadores de DM pode 
aumentar a patogenicidade das bactérias e a destruição dos 
tecidos periodontais.  
A relação bidirecional entre essas duas patologias está 
baseada em estudos que mostram que o DM é um fator de risco 
para o estabelecimento da DP e que, além disso, é considerado 
um fator modificador da mesma, devido ao fato de alterar ou 
aumentar a severidade da DP já instalada no paciente diabético 
(BRUNETTI, 2004). Portanto, o diabetes constitui um fator de 
risco que contribui para uma maior ocorrência e progressão das 
DP, relação que também pode ser influenciada pela higiene e 
saúde bucal, tempo da doença, controle glicêmico e outros (IZU 
et al., 2010).  
As equipes de profissionais das Estratégias de Saúde da 
Família (ESF), principalmente médicos, enfermeiros e 
dentistas, devem trabalhar de forma interdisciplinar, a fim de 
informar e conscientizar os pacientes diabéticos sobre as 
complicações advindas da falta do cuidado com a doença (GIL 
et al., 2008).  
Temas como a saúde bucal do diabético necessitam ser 
reforçados, pois muitos pacientes que não são informados 
podem acreditar que os cuidados são iguais aos da população 
em geral. O cirurgião-dentista que entende a relação da DP com 
a DM e também as abordagens médicas terapêuticas, pode 
propiciar para o paciente o sucesso no tratamento (GIL et al., 
2008).  
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Diante da importância do conhecimento da relação bidirecional 
da DM e DP, esta pesquisa teve como objetivo o de avaliar o 
conhecimento entre os portadores de Diabetes Mellitus 
cadastrados no programa Hiperdia/SUS da Estratégia de Saúde 
da Família sobre relação bidirecional da Doença Periodontal e 
a Diabetes Mellitus.  
 

2 MATERIAIS E MÉTODO 

 

Esta pesquisa foi submetida e aprovada pela Comissão 
de Ética em Pesquisa das Faculdades Integradas de Patos sob 
protocolo: (31059414. 1. 0000. 3181) - onde foi verificado que a 
mesma está de acordo com os padrões reconhecidos de 
competência e responsabilidade para as pesquisas científicas, 
observando sua adequação com a Resolução 196/96, que 
dispõe sobre a realização de pesquisas com seres humanos 
(Brasil, 1996). Foram informados e assegurados aos 
participantes o anonimato e a confidencialidade de suas 
respostas, tanto verbalmente, quanto por meio de um termo de 
consentimento livre e esclarecido. Foram informados também 
que a pesquisa ofereceu o risco mínimo de constrangimento ou 
desconforto aos participantes do estudo, com objetivo de 
minimizá-los, a participação foi voluntária. 

Este estudo tratou-se de uma pesquisa de campo, com 
abordagem quantitativa dos dados, sendo realizado na cidade 
de Tabira-PE nas Unidades Básicas de Saúde da Estratégia de 
Saúde da Família. 

A população alvo deste estudo conteve um total N=234 
usuários portadores de DM atendidos na Atenção Primária à 
Saúde na Estratégia de Saúde da Família (ESF) e cadastrados 
no Programa Hiperdia- SUS deste município. A amostra foi 
composta por (n=190) usuários portadores de DM cadastrados 
no programa HIPERDIA-SUS da Estratégia de Saúde da 
Família (ESF) no município de Tabira-PE presentes na época 
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do estudo, onde 100% desta amostra aceitaram participar do 
estudo através da assinatura do TCLE.   

Na pesquisa foram incluídos os pacientes portadores de 
DM tipo 1, tipo 2, que aceitaram participar por meio da 
assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido. 
Foram excluídos os pacientes não portadores de DM, pacientes 
portadores de DM que não estão cadastrados no programa 
HIPERDIA-SUS e pacientes que se recusaram a assinar o 
TCLE. 

A coleta de dados foi realizada por meio de um 
questionário estruturado, elaborado para esta pesquisa. As 
perguntas do questionário foram estruturadas com o intuito de 
obter informações sobre o conhecimento desses pacientes 
sobre DM, DP e a relação existente entre ambas. 

Após a explicação dos objetivos do estudo, os usuários 
foram convidados a participar da pesquisa e, os que aceitaram, 
assinaram um Termo de Consentimento Livre e Esclarecido. O 
questionário foi respondido na Unidade de Saúde, em uma sala 
que estava disponível no momento que manteve a privacidade 
de cada usuário, como também através de visitas domiciliares, 
quando necessárias. O tempo de duração das respostas foi em 
torno de 10 minutos, de forma a não atrapalhar a rotina dos 
atendimentos na unidade.  

Os questionários foram separados por quatro categorias: 
dados sóciodemográficos, conhecimento dos usuários sobre o 
DM, conhecimento dos pacientes dentados sobre a DP e sua 
relação com o DM e conhecimento dos pacientes desdentados 
sobre a DP e sua relação com o DM. Para facilitar o seu 
manuseio, os mesmos foram separados e ordenados 
numericamente. Após esta fase, as respostas dos mesmos 
foram digitadas na forma de banco de dados do programa de 
informática SPSS (StatisticalPackage for Social Sciences) para 
Windows, versão 20.0 e analisados por meio de estatística 
descritiva e inferencial. Para os procedimentos descritivos, 
foram apresentados os dados absolutos e relativos (frequências 
e percentuais), medidas de tendência central (média) e de 
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variabilidade (desvio-padrão), bem como a apresentação de 
tais informações, por meio de tabelas.  

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Estudos recentes mostram que o diabetes mellitus e a 
doença periodontal apresentam uma relação bidirecional, na 
qual o diabetes facilita o desenvolvimento da doença 
periodontal, e esta, quando não tratada, atrapalha o controle 
metabólico do diabetes (BRANDÃO et al., 2011). Dos 234 
pacientes diabéticos cadastrados no programa Hiperdia/SUS 
da cidade de Tabira-PE, 190 consentiram participar do estudo. 
A tabela 1 apresenta os resultados relativos à caracterização, 
onde se destaca que: o sexo feminino foi o mais prevalente com 
73%; o maior percentual correspondeu aos que tinham mais de 
60 anos de idade (69%), seguido da faixa de 51 a 60 anos (14%) 
e os percentuais das outras faixas variam de 2% a 8%.  

Em relação à escolaridade, a opção mais prevalente foi 
Ensino fundamental incompleto (32%), seguido das opções 
Analfabeto (30%), sabe ler e escrever (16%), as demais 
obtiveram percentuais que foram de 2% a 7%.  Com 32% (n=60) 
dos participantes que relataram ter ensino fundamental 
incompleto, concorda assim com o estudo de Ferreira et al. 
(2009), onde 29,7% (n=2361) também possuíam este nível de 
escolaridade. A baixa escolaridade pode dificultar o acesso às 
informações, como também a compreensão sobre a doença e 
seu tratamento, limitando as oportunidades de aprendizagem 
quanto aos cuidados com a saúde (ROCHA et al., 2009).  
  



AVALIAÇÃO DO CONHECIMENTO DE PACIENTES DIABÉTICOS ATENDIDOS NA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA 
SOBRE A RELAÇÃO BIDIRECIONAL ENTRE DIABETES E DOENÇA PERIODONTAL 

106 
 

Tabela 1 - Frequência dos dados referentes às informações 
sóciodemográficos dos pacientes diabéticos participantes do 
estudo. 
   Variável                                                               N           % 

TOTAL 190  100 

• Gênero 
Masculino                                                                                             
Feminino 

 
51 
139 

 
27,0 
73,0 

• Faixa Etária 
≤20  
21 a 30  
31 a 40 
41 a 50 
51 a 60 
> 60 

 
        3 

6 
8 
15 
27 
133 

 
     2,0 

3,0 
4,0 
8,0 
14,0 
69,0 

• Escolaridade 
Analfabeto  
Sabe ler e escrever 
Ensino fundamental incompleto 
Ensino fundamental completo 
Ensino médio incompleto  
Ensino médio completo  
Ensino superior incompleto  
Ensino superior completo 

 
58 
31 
60 
12 
3 
13 
5 
8 

 
30,0 
16,0 
32,0 
6,0 
2,0 
7,0 
3,0 
4,0 

• Renda 
< 1  
1 a 2  
2 a 3 
> 3 

 
14 
117 
53 
6 

 
7,0 
62,0 
28,0 
3,0 

•Ocupação 
Estudante  
Empregado  
Aposentado 
Dona de casa 
Não trabalha 
Outros 

 
3 
15 
141 
13 
18 
- 

 
2,0 
8,0 
74,0 
7,0 
9,0 
- 

Fonte: AMARAL, R.S., 2015 

O diabetes faz parte do grupo de doenças metabólicas 
caracterizadas por hiperglicemia e associadas a diversas 
complicações, disfunções e insuficiência de vários órgãos. 
Pode resultar de problemas na secreção da insulina ou 
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resistência à ação da mesma (BRASIL, 2006). A tabela 2 
apresenta os resultados relativos ao conhecimento dos 
pacientes sobre o diabetes mellitus.  O percentual de pacientes 
que responderam ter algum conhecimento sobre a doença foi 
91 %, entrando assim em discordância com o estudo de Pace 
et al., (2006) onde apenas 28,6% (n=24) afirmam ter 
conhecimento sobre a doença.  
Em relação ao tempo que descobriu a doença, os maiores 
percentuais foram > 10 anos (40%) e 1 a 5 anos (38%), o 
restante varia de 2% a 15%. As porcentagens dos participantes 
que responderam serem acompanhados por algum profissional 
e que já receberam alguma orientação sobre dieta foram, 
respectivamente 82% e 98%. A maioria dos participantes 
relatou ter recebido a orientação sobre dieta através do médico 
(91%), seguido do Agente Comunitário de Saúde (5%) e os 
percentuais das outras opções variam de 0% a 2%. 

O suporte nutricional é indispensável no tratamento do 
DM, apesar da adesão aos princípios de nutrição e 
planejamento das refeições serem um dos aspectos mais 
desafiantes. É de suma importância o seguimento de uma 
correta dieta para manutenção do estado metabólico adequado 
(COSTA et al., 2005). O presente estudo observou que 91% 
(n=170) dos participantes afirmaram já ter recebido orientação 
sobre dieta através do médico (tabela 2), assim esse dado entra 
em concordância com o estudo de Rocha et al., (2009) onde 
100% (n=55) da amostra relataram seguir orientações médicas.  

 

Tabela 2 – Frequência dos dados sobre o conhecimento de 
diabetes mellitus. 

Variável       N     % 

Fonte: AMARAL, R.S., 2015 

Tem algum conhecimento sobre o que é o 
Diabetes? 
Sim  
Não 

 
 

172 
18 

 
 

91,0 
9,0 

TOTAL 190      100,0 
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Há quanto tempo descobriu a doença? (em 
anos). 
< 1  
1 a 5  
6 a 10  
> 10  
Não sabe 

 
10 
73 
28 
76 
3 

 
5,0 
38,0 
15,0 
40,0 
2,0 

TOTAL 190 100,0 
Das complicações seguintes, qual você 
acha que não pode ser uma complicação do 
Diabetes? 
Problemas na visão  
Problemas de cicatrização  
Doença Periodontal 
Febre Amarela 

 
 
- 
- 

102 
88 

 
 
- 
- 

54,0 
46,0 

TOTAL 190 100,0 
Você é acompanhado (a) por algum 
profissional? 
Sim  
Não 

 
155 
35 

 
82,0 
18,0 

TOTAL 190 100,0 
Se sim, ele te informou as possíveis 
complicações do Diabetes? 
Sim  
Não  
Não lembra 

 
 

148 
7 
- 

 
 

95,0 
5,0 
- 

TOTAL 155 100,0 
Já recebeu alguma orientação sobre dieta? 
Sim  
Não 
Não lembra 

 
186 
4 
- 

 
98,0 
2,0 
- 

TOTAL 190 100,0 
Se sim, quem lhe orientou? 
Médico  
Dentista  
Enfermeiro  
Agente Comunitário de Saúde  
Outras pessoas 

 
170 

- 
3 
10 
3 

 
91,0 

- 
2,0 
5,0 
2,0 

TOTAL 186 100,0 
Usa algum tipo de medicação para o 
Diabetes? 
Sim  
Não 

 
176 
14 

 
93,0 
7,0 
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A tabela 3 mostra os resultados relativos ao 
conhecimento dos participantes dentados sobre a relação do 
diabetes mellitus com a doença periodontal. Em relação à 
frequência de visita ao cirurgião-dentista, a maioria respondeu 
que só quando apresenta algum problema (89%), seguido das 
opções: Nunca foi (10%); Uma vez a cada seis meses (7,0%) e 
pelo ou menos uma vez ao ano (4,0%). Devido a essa pequena 
porcentagem de participantes dentados que afirmaram ir ao 
cirurgião-dentista pelo ou menos uma vez ao ano, este estudo 
observou discordância com o estudo de Amaral et al., (2006) 
onde 30% (n=9) realizam visita pelo ou uma vez ao ano. 

Dos pacientes desdentados da amostra, 95% (n=89) 
relataram fazer visita ao cirurgião-dentista só quando 
apresentam algum problema. Segundo Carvalho (2002), no seu 
estudo, alguns participantes por não possuírem nenhum 
elemento dentário na cavidade bucal pensam que não há 
necessidade de visitas periódicas ao cirurgião-dentista, 
relacionando a saúde bucal com ausência ou presente de 
dentes. Isso aponta paro o fato, de muitas vezes o paciente não 
enxergar o cirurgião-dentista como profissional da saúde e 
responsável também pela diminuição dos níveis de glicemia 
através da manutenção da boa condição de saúde oral. 

Os percentuais dos participantes que responderam fazer 
uso do fio dental e do antisséptico bucal foram respectivamente, 
20% e 10%. Foi perguntando aos participantes se os mesmos 
achavam que o diabetes pode causar ou agravar problemas 
periodontais, a maioria respondeu que sim (55%), seguido das 
opções: Não (14%) e Não sabe (31%). Em relação à orientação 
dos cirurgiões-dentistas aos seus pacientes diabéticos 
dentados sobre os cuidados com a saúde bucal, a maioria 
(87%) respondeu que nunca foram orientados.  

TOTAL 190 100,0 
Fumo: 
Sim  
Não 

 
28 
162 

 
15,0 
85,0 

TOTAL 190 100,0 
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Neste estudo a higiene bucal nos pacientes dentados foi 
avaliada através da escovação diária e frequência do uso do fio 
dental, onde 37% (n=40) dos participantes da amostra 
relataram realizar a escovação duas vezes ao dia e 80% (n=79) 
afirmaram não fazer uso do fio dental, entrando em 
concordância com o estudo de Sousa et al., (2014) onde 54,9% 
(n=84) escovam os dentes duas vezes ao dia e 79,1% (n=121) 
também não fazem uso do fio dental. 

A relação da doença periodontal com o diabetes é bem 
relatada na literatura, onde se afirmar que o diabetes pode 
agravar a doença periodontal, havendo alterações na resposta 
do hospedeiro ao tratamento periodontal. Um paciente diabético 
pode apresentar aumento no sangramento gengival, mobilidade 
dentária acentuada e maior perda de inserção clínica 
(GUSMÃO et al., 2005). Nesse estudo observou-se que 33% 
(n=38) dos participantes dentados apresentavam mobilidade 
em algum elemento dentário, 39% (n=43) relataram 
sangramento gengival à escovação e 46% (n=44) percebiam 
sua gengiva com coloração bem avermelhada.  

 

Tabela 3 – Frequência dos dados sobre o conhecimento da 
relação bidirecional entre diabetes mellitus e doença 
periodontal, incluindo apenas pacientes dentados. 

Variável N % 
Com qual frequência você vai ao dentista? 
Uma vez a cada seis meses  
Pelo ou menos uma vez ao ano  
Só quando apresenta algum problema  
Nunca foi 

 
7 
4 
76 
9 

 
7,0 
4,0 
79,0 
10,0 

TOTAL 96 100,0 
Escova os dentes com qual frequência? 
Uma vez ao dia  
Duas vezes ao dia   
Três vezes ao dia  
Mais que três vezes ao dia  
Não escova 

 
22 
40 
24 
3 
7 

 
20,0 
37,0 
33,0 
4,0 
6,0 

TOTAL 96 100,0 
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Usa o fio Dental? 
Sim  
Não 

 
17 
79 

 
20,0 
80,0 

TOTAL 96 100,0 
Se sim, com qual freqüência? 
Diariamente  
A cada dois dias  
Raramente 

 
16 
1 
- 

 
90,0 
10,0 

- 
TOTAL 17 100,0 
Usa anti-séptico bucal? 
Sim  
Não 

 
8 
88 

 
10,0 
90,0 

TOTAL 96 100,0 
Percebe mobilidade em algum elemento 
dentário? 
Sim  
Não  
Nunca prestou atenção 

 
38 
50 
8 

 
33,0 
53,0 
14,0 

TOTAL 96 100,0 
Acha que o Diabetes pode causar ou agravar 
problemas periodontais? 
Sim  
Não  
Não sabe 

 
 

47 
16 
33 

 
 

55,0 
14,0 
31,0 

TOTAL 96 100,0 
Ao escovar os dentes, sua gengiva sangra? 
Sim  
Não  
Nunca observou 

 
43 
48 
5 

 
39,0 
53,0 
8,0 

TOTAL 96 100,0 
Percebe se sua gengiva apresenta uma 
coloração bem avermelhada? 
Sim  
Não  
Nunca observou 

 
 

44 
48 
4 

 
 

46,0 
50,0 
4,0 

TOTAL 96 100,0 
Algum dentista já lhe informou sobre os 
maiores cuidados que você deve ter com sua 
saúde bucal? (Se o paciente já respondeu 
que nunca visitou um dentista, desconsiderar 
a pergunta). 
Sim  
Não   

 
 
 
 

11 
76 
- 

 
 
 
 

13,0 
87,0 

- 
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Não lembra 
TOTAL 87 100,0 

Fonte: AMARAL, R.S., 2015 
 

A tabela 4 mostra os resultados relativos ao 
conhecimento dos pacientes desdentados sobre a relação 
bidirecional entre o diabetes e a doença periodontal. Em relação 
à frequência de visita ao cirurgião-dentista, a maioria respondeu 
que só quando apresenta algum problema (95%) e os demais 
(5,0%) uma vez a cada seis meses. Todos os participantes 
desdentados da amostra (100%) relataram serem usuários de 
prótese e a maioria (93%) que realiza a higiene da prótese. Foi 
perguntando a estes participantes se os mesmos achavam que 
o diabetes pode causar ou agravar problemas periodontais, a 
maioria respondeu que sim (48%), seguido das opções: Não 
(38%) e Não sabe (14%). Em relação à orientação dos 
cirurgiões-dentistas aos seus pacientes diabéticos desdentados 
sobre os cuidados com a saúde bucal, a maioria (56%) 
respondeu que nunca foram orientados. 

Moimaz et al., (2004) relata em seu estudo que os 
indivíduos usuários de próteses totais devem fazer higienização 
das mesmas após cada refeição e que o produto melhor 
indicado para ser utilizado é o sabão neutro, devido à ação dos 
abrasivos existentes nos dentifrícios. Neste estudo, verificou-se 
que 39% (n=35) dos participantes fazem a higienização da 
prótese uma vez ao dia e que apenas 1% (n=1) utiliza o sabão 
neutro. É necessário que os cirurgiões-dentistas instruam seus 
pacientes quanto à higienização das próteses para que a 
higiene oral seja mantida e consequentemente, prevenir o 
surgimento de patologias orais (ALMEIDA JUNIOR et al., 2006).  

Estudos relatam que o diabetes mellitus é um fator de 
risco para o surgimento da doença periodontal, e que a 
presença do diabetes aumenta a prevalência, incidência e 
severidade da doença periodontal (DESJARDINS, 2011).Neste 
estudo observou-se que 55% (n=47) dos participantes dentados 
e 48% (n=45) dos participantes desdentados responderam que 
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sabiam da relação existente entre o DM e a DP, não 
discordando assim com os dados do estudo de Sousa et 
al.,(2014) onde 61,2 % (n=93) acreditam que há relação. 

 

Tabela 4 - Frequência dos dados sobre o conhecimento da 
relação bidirecional ente diabetes mellitus e doença periodontal, 
incluindo apenas os pacientes desdentados. 

Variável   N   % 
Com qual frequência você vai ao dentista? 
Uma vez a cada seis meses  
Pelo ou menos uma vez ao ano  
Só quando apresenta algum problema  
Nunca foi 

- 
5 
- 

89 
- 

- 
5,0 
- 

95,0 
- 

TOTAL 94 100,0 
É usuário de prótese? 
Sim 
Não 

 
94 
- 

 
100,0 

- 
TOTAL 94 100,0 
Se não, faz higiene da boca? 
Sim 
Não 

 
- 
- 

 
- 
- 

TOTAL - - 
Faz higiene da prótese? 
Sim 
Não 

 
89 
5 

 
93,0 
7,0 

TOTAL 94 100,0 
Se sim, com qual frequência? 
Três vezes ao dia 
Duas vezes ao dia 
Uma vez ao dia 
Uma vez por semana 
Raramente 

 
22 
32 
35 
- 
- 

 
25,0 
36,0 
39,0 

- 
- 

TOTAL  89
  

100,0 

Se sim, qual produto utiliza para higienizar 
a prótese? 
Somente água 
Creme dental 
Sabão neutro 
Outros 

 
4 

84 
1 
-                        

 
5,0 
94,0 
1,0 
- 



AVALIAÇÃO DO CONHECIMENTO DE PACIENTES DIABÉTICOS ATENDIDOS NA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA 
SOBRE A RELAÇÃO BIDIRECIONAL ENTRE DIABETES E DOENÇA PERIODONTAL 

114 
 

TOTAL 89 100,0 
Usa anti-séptico bucal? 
Sim  
Não 

 
16 
78 

 
17,0 
83,0 

TOTAL 94 100,0 
Acha que o Diabetes pode causar ou 
agravar problemas periodontais? 
Sim  
Não  
Não sabe 

 
 

45 
36 
13 

 
 

48,0 
38,0 
14,0 

TOTAL 94 100,0 
Algum dentista já lhe informou sobre os 
maiores cuidados que você deve ter com 
sua saúde bucal? (Se o paciente já 
respondeu que nunca visitou um dentista, 
desconsiderar a pergunta).  
Sim  
Não   
Não Lembra 

 
 
 
 

41 
53 
- 

 
 
 
 

44,0 
56,0 

- 

TOTAL 94 100,0 

Fonte: AMARAL, R.S., 2015 

Neste estudo, a porcentagem dos participantes que não 
receberam orientações dos seus cirurgiões-dentistas sobre os 
cuidados com a saúde bucal, nos dentados e desdentados, 
foram respectivamente 88% (n=78) e 53% (n=53) onde entra 
em concordância com o estudo de Gil et al., (2008) onde a 
maioria dos participantes (n=7) informou não receber qualquer 
orientação a respeito da relação existente entre diabetes e 
saúde bucal. O cirurgião-dentista deve entender o papel do 
diabetes na etiologia das doenças bucais, as abordagens 
médicas terapêuticas e a consequência desta doença no 
cuidado odontológico, para poder proporcionar para o seu 
paciente maior perspectiva de sucesso no tratamento (GIL et 
al., 2008).  

4 CONCLUSÕES  
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A maioria dos pacientes participantes da pesquisa, 
compostos por idosos acima de 60 anos de idade do sexo 
feminino e aposentados, afirmaram ter algum conhecimento 
sobre o diabetes e sobre a doença periodontal. 

Os pacientes diabéticos participantes da pesquisa 
mostraram um relevante conhecimento sobre a relação 
bidirecional existente entre o diabetes e a doença periodontal, 
quando, por exemplo, a maioria, tanto dos participantes 
dentados, como desdentados, achou que o Diabetes pode 
causar ou agravar problemas periodontais. 

Apesar dos participantes possuírem algum 
conhecimento ao questionarem fatores relacionados ao 
diabetes, a maioria relatou não ter recebido orientação do seu 
cirurgião-dentista em relação aos cuidados bucais, fazendo-se 
necessária maior interação desses profissionais com seus 
usuários.  

A maioria da população usuária das ESF declarou só 
realizar visita ao cirurgião-dentista quando apresenta algum 
problema, onde percebeu-se a falta de uma equipe 
multidisciplinar enxergando o paciente como um todo, 
orientando-o tanto quanto a saúde geral, como a saúde bucal. 
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RESUMO: A Síndrome da Ardência Bucal (SAB) é uma 
condição que se caracteriza pela sensação de queimação e/ou 
dor constante na boca sem que esta esteja associada a lesões 
na cavidade oral ou a outros sinais clínicos de doenças 
orgânicas. Acomete mais indivíduos do sexo feminino e acima 
da quinta década de vida. Dentre as terapias alternativas 
indicadas para o tratamento da SAB está a laserterpia que 
possui efeitos biomoduladores, analgésicos e anti-
inflamatórios. O objetivo desse trabalho é relatar um caso 
clínico no qual foi utilizada o laser em baixa intensidade para o 
tratamento da SAB. Paciente do sexo feminino, 65 anos de 
idade, cor parda,  procurou a clínica odontológica da 
Universidade Estadual da Paraíba (UEPB), relatando episódios 
de dor e ardência no rebordo alveolar superior e inferior, ambos 
edêntulos. Após diagnóstico de SAB, foi indicada a laserterapia, 
com aplicações do laser infra-vermelho, num comprimento de 
onda de 808nm, potência de 70mW, dose de 52,5 J/cm2, tempo 
de irradiação de 30 segundos por ponto durante 10 sessões. 
Todas as normas de biossegurança foram seguidas e o termo 
de consentimento livre e esclarecido foi devidamente 
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apresentado e assinado. A paciente relatou significativa 
redução da sintomatologia dolorosa imediatamente após cada 
aplicação e que os episódios de dor/ardência diminuíram entre 
as sessões.  
Palavras-chave: Síndrome da ardência bucal. Terapia com luz 

de baixa intensidade. Terapia a laser. 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

A Síndrome da Ardência Bucal (SAB) é uma condição 

que se caracteriza por sensação de queimação e/ou dor 

constante na boca sem que esta esteja associada a lesões na 

cavidade oral ou a outros sinais clínicos de doenças orgânicas 

(OLIVEIRA et al., 2013; PASTANA et al., 2013).  

De acordo com os portadores, a dor/ardência inicia-se de 

forma espontânea, geralmente no final da manhã, com 

intensidade entre suave e moderada. No decorrer do dia, essa 

intensidade aumenta chegando ao seu máximo no fim da tarde 

e início da noite, porém, durante a noite, a dor está ausente. 

Frequentemente acomente mais um local da cavidade oral e 

dentre as áreas mais acometidas estão a língua, lábios, palato 

e gengiva. Apresenta maior incidência em mulheres, após a 

quinta década de vida e em período pós-menopausa 

(OSTROSKI et al., 2012; PASSARELLI; YOUSSEF; ZARONI, 

2013; PASTANA et al., 2013).  

A etiopatogenia da SAB, apesar de não ser totalmente 

esclarecida, envolve conceitos recentes que tem mudado a 

abordagem no que se refere à avaliação e ao tratamento do 

paciente com queixa de ardência bucal, sendo o maior desafio 

atual a determinação de seus fatores causais (MONTANDON 

et al., 2011).  
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A etiologia da síndrome ainda é duvidosa e estudos 

mostram que a patogênese dessa condição é complexa e, na 

maioria dos casos, parece envolver vários fatores: locais, 

sistêmicos, psicogênicos e neuropáticos. É classificada como 

uma síndrome por causa da frequente associação com demais 

queixas, especialmente disgeusia, hipogeusia, disestesia e 

xerostomia. Uma má qualidade de vida, depressão, diminuição 

da sociabilidade, transtornos de personalidade, ansiedade e/ou 

somatização estão frequentemente associadas a este distúrbio 

(MOCK; CHUGH, 2010; ROMEO et al., 2010; MONTANDON et 

al., 2011; SANTOS, 2012). 

Ainda quanto a sua etilogia a SAB pode ser classificada 

em primária ou secundária. A SAB primária, também conhecida 

como idiopática, é observada quando não se encontram fatores 

predisponentes associados ao desenvolvimento da síndrome. 

Já na SAB secundária é possível a identificação e associação 

com fatores predisponentes de diferentes naturezas (GLEBER 

NETTO et al., 2010). 

Quanto ao padrão de sintomatologia, tendo como base 

as flutuações diárias dos sintomas, foram definidos três tipos 

para SAB: Tipo 1 (ardência ausente ao acordar, surgindo e 

intensificando com o decorrer do dia e sintoma presente todos 

os dias), tipo (ardência presente ao acordar e sem modificações 

durante o dia ou noite) e tipo 3 (dias livres de sintomas e em 

contraste com os outros tipos, pacientes com esse tipo referem 

envolvimento de locais incomuns, tais como o assoalho bucal e 

a orofaringe) (LAMEY; LEWIS, 1989; MONTANDON et al, 2011; 

SANTOS, 2012)  

O tratamento da SAB é basicamente sintomático e  

apesar de alguns tratamentos propostos terem mostrado um 

bom controle dos sintomas, esta questão ainda permanece 

inconclusiva. Na ausência de quaisquer fatores com possível 
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associação com a síndrome, a terapia farmacológica tem sido 

sugerida. Medicamentos utilizados incluem antifúngicos, 

antibacterianos, corticosteróides, analgésicos, sialagogos, 

complexos vitamínicos, benzodiazepínicos, antidepressivos, 

anti-histamínicos e terapia de reposição hormonal (PATTON et 

al., 2007; SANTOS, 2012).  

 No entanto, o tratamento a longo prazo com alguns 

desses medicamentos podem ocasionar efeitos adversos e/ou 

colateriais ao organismo, como o uso de benzodiazepinas, 

clonazepam e antidepressivos tricíclicos, por exemplo, que 

podem resultar xerostomia, agravando a percepção de dor dos 

pacientes ou outros problemas bucais. Algumas modalidades 

teraupêuticas alternativas, como a laserterapia em baixa 

intensidade e a acupuntura tem sido propostas e empregadas 

para o tratamento da SAB, devido aos resultados satisfatórios 

observados em estudos clínicos (CATÃO, 2004; ALFAYA et al., 

2010; MONTANDON et al., 2011; ARBABI-KALATI; 

BAKHSHANI; RASTI, 2015).   

Atualmente, a indicação do laser em baixa intensidade 

na clínica odontológica é feita para redução da dor, 

biomodulação da inflamação, redução de edema, aceleração da 

cicatrização e regeneração de tecidos e inervações. Apesar de 

muito estudos realizados in vitro, in vivo e estudos clínicos 

duplo-cego controlados, mostrando os efeitos positivos da 

terapia, seus mecanismos bioquímicos de ação ainda são 

totalmente entendidos (PELLEGRINI, 2010).  

A ação dos lasers em baixa intensidade (vermelho e 

infravermelho) nos tecidos é baseada na absorção da luz por 

fotorreceptores ou cromóforos específicos presentes nos 

tecidos que absorvem os fótons. A luz, então, é transformada 

em energia bioquímica através de reações secundárias 

múltiplas e importantes mudanças no metabolismo celular são 
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observadas, como o aumento da produção de ATP, da síntese 

de DNA e proteínas. É importante destacar que as células 

saudáveis reagem pouco ou não reagem à irradiação luminosa 

(EDUARDO, 2010; PINHEIRO; BRUGNERA JÚNIOR; ZANIN, 

2010). 

De acordo com Alfaya et al. (2010), o laser em baixa 

intensidade mostra-se uma alternativa terapêutica eficaz nos 

casos de SAB, o que pode estar relacionado a uma produção 

maior de β-endorfinas, controle da produção de prostaglandina 

e bioestimulação das fibras musculares.  

Diante disso, o objetivo desse trabalho é relatar um caso 

clínico no qual foi utilizada a laserterapia em baixa intensidade 

para o tratamento da SAB.  

 

2 MATERIAIS E MÉTODO 

 

Paciente do sexo feminino, 65 anos de idade, cor parda,  

procurou a clínica odontológica do Departamento de 

Odontologia da Universidade Estadual da Paraíba (UEPB), 

relatando episódios de dor e ardência no rebordo alveolar 

superior e inferior.  

Na anamnese, a paciente afirmou que sentia a dor há 

cerca de um ano e que a mesma era do tipo contínua, de 

intensidade moderada, mais frequente no turno da manhã, 

surgia de forma espontânea e que após horas desaparecia da 

mesma maneira. A paciente ainda relatou que a sintomatologia 

dolorosa se exacerbava durante a mastigação.  

Ao exame intra-bucal, notou-se que a paciente era 

edêntula total, portadora de prótese total superior e inferior e 

nenhuma lesão bucal foi encontrada. No exame extra-bucal, 

também nada digno de nota foi identificado.  
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Relatou ser portadora de hipertensão, artrite, artrose e 

tomar diariamente os seguintes medicamentos: metformina 

500mg, sivastantina 20mg, metoprolol 25mg e enalapril 20mg. 

Avaliados e somados os dados clínicos ao histórico de 

saúde da paciente, concluiu-se ser um caso de SAB e foi assim 

indicada a laserterpia em baixa intensidade, duas vezes por 

semana. 

O aparelho de laser utilizado foi o TwinFlex Evolution®  

da marca MMOptics (São Carlos, SP, Brasil) que possui tanto 

saída para o laser vermelho (660nm/ meio ativo 

semicondutor: GaAlAs) como para o infra-vermelho (808nm/ 

meio ativo semicondutor: InGaAlP) (figura 1). 

 

Figura 1. Aparelho de laser e dosimetria escolhidos para o 
caso. 

 
Fonte: dos autores. 

Quanto ao tipo de laser e dosimetria escolhidos para o 

caso, foi optado pelo laser infra-vermelho, num comprimento de 

onda de 808nm, potência de 70mW, dose de 52,5 J/cm2, e 

tempo de irradiação de 30 segundos por ponto, durante 10 

sessões, 1 vez por semana (figura 1). 
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Todas as normas de biossegurança foram devidamente 

seguidas, como o uso de touca e óculos de proteção para luz 

intensa e laser pela paciente e equipe e utilização de máscara 

e luvas descartáveis pelos professores e alunos (figura 2). A 

ponteira do aparelho também foi cuidadosamente envolvida 

com plástico, para evitar assim infecções cruzadas, tendo a 

atenção para que o material não interferisse no direcionamento 

do raio laser.   

 

Figura 2. Uso de óculos de proteção para luz intensa e laser e 
demais Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) durante o 
atendimento. 

 
Fonte: dos autores. 

Na primeira e segunda sessão de laserterapia, a 

intensidade da ardência bucal foi avaliada com uma escala 

visual analógica (EVA) de 10 cm, com o 0 (zero) indicando que 

não há sintomas e o 10 (dez), a mais severa ardência (figura 3). 

A avaliação da intensidade da ardência foi realizada 

imediatamente antes e após cada sessão de laserterapia. Em 

ambos as sessões, a paciente relatou chegar a clínica 
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odontológica com escore 5 (ardência de intensidade moderada) 

e após a aplicação do laser, escore 0, ou seja, sem 

sintomatologia dolorosa. Ainda afirmou que os episódios de 

dor/ardência diminuíram entre as sessões e a mesma segue em 

acompanhamento, orientada a voltar sempre à clínica, caso 

sinta qualquer desconforto. 

 

Figura 3. Escala Visual Analógica utilizada para a avaliação da 
ardência bucal. 

 
Fonte: Santos (2008). 

 

O laser foi aplicado de forma pontual, em contato direto 

com o rebordo, de modo contínuo, com o raio incidindo 

perpendicularmente a mucosa e respeitando-se a distância de 

aproximadamente 1 cm entre os pontos de aplicação. 

Previamente, a mucosa oral foi seca com gaze estéril, para 

remover o excesso de saliva e não haver interferência com o 

raio de luz (figura 4 e figura 5).  
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Figura 4. Aplicação do laser no rebordo alveolar superior da 
paciente. 

 
Fonte: dos autores. 

 

Figura 5. Aplicação do laser no rebordo alveolar inferior da 
paciente.   

 
Fonte: dos autores. 

 

Além disso, a paciente recebeu orientações sobre 

higiene oral e higienização de suas próteses dentárias.  
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Foi solicitada a assinatura do termo de consentimento 

livre e esclarecido, onde a paciente deu plena autorização para 

realização dos exames necessários ao diagnóstico e tratamento 

da patologia bucal, bem como a utilização do seu histórico e 

dados de saúde bucal e sistêmica para fins de ensino e 

divulgação em eventos científicos.  

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

A SAB é uma doença complexa devido a diversidade de 

sintomas, multifatoriedade, dificuldade de tratamento a 

características psicológicas particulares dos portadores. O 

diagnóstico correto é o passo principal para o sucesso de 

qualquer terapia (GLEBER NETTO et al., 2010). 

O presente caso clínico está em concordância com a 

literatura, quando afirma que não há alteração extrabucal e 

intrabucal nos pacientes com SAB. A história psicossocial, 

odontológica e médica detalhada foi crucial para o diagnóstico 

da patologia. 

Apesar da língua ser a região anatômica da cavidade oral 

mais acometida pela SAB, seguida pela metade anterior do 

palato duro e mucosa do lábio superior (MONTANDON et al., 

2011; OLIVEIRA et al., 2013), a paciente não relatou nenhum 

desconforto nestas regiões, portanto as aplicações de laser 

foram realizadas apenas no rebordo superior e inferior, local 

não muito comum relatado pelos pacientes portadores da 

síndrome.   

Passarelli, Youssef e Zaroni (2013) compararam a 

eficácia de métodos terapêuticos envolvendo três grupos de 

pacientes diagnosticados com SAB: prescrição de Nistatina - 

solução oral por 20 dias (grupo nistatina), irradiação com laser 

de diodo de baixa potência com 830nm, 3 J/cm2 e 4 aplicações 
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modo varredura (grupo laser) e associação entre o 1º e 2º 

grupos (grupo laser + nistatina) e observaram que o grupo laser 

não diferiu do grupo laser + nistatina, no entanto estes foram 

mais efetivos do que o grupo em que empregou apenas a 

nistatina. Concluiu-se então que os três métodos apresentaram 

resultados satisfatórios, todavia a utilização da irradiação com 

laser, associada ou não à prescrição de nistatina, mostrou 

maior eficácia.   

Santos (2012) em estudo in vivo avaliou o efeito da 

terapia a laser em baixa intensidade (660 nm, 40mW, 20 J/cm2, 

10 segundos/ponto, 1 aplicação por semana, durante 10 

semanas) no tratamento de pacientes com a SAB e observou 

que todos os pacientes relataram melhora em todas as 

sessões, com redução dos escores de EVA em até 49% na 

décima sessão. Quando apenas a EVA da primeira sessão foi 

comparada com as outras sessões, houve uma redução 

estatisticamente significativa nos escores na segunda sessão, 

terceira e da quarta até a décima, concluindo que a laserterapia 

pode ser uma alternativa de tratamento para o alívio da 

ardência bucal em pacientes portadores da SAB.  

Vinte pacientes com SAB foram avaliados no estudo de 

Arbabi-Kalati, Bakhshani e Rasti (2015) e divididos em dois 

grupos aleatoriamente. No grupo de laser, em cada paciente, 

foram selecionadas 10 áreas na mucosa oral e submetidas a 

irradiação (630 nm, 30 mW, 1 J/cm2 por área em 10 segundos, 

duas vezes por semana durante 4 semanas). No grupo placebo, 

a terapia com laser silencioso/desligado foi realizada durante o 

mesmo período nas mesmas áreas. A sensação de ardência e 

qualidade de vida foram avaliados nos dois grupos após a 

intervenção e foram diferentes estatisticamente significativas. 

Os pacientes no grupo do laser tiveram melhores resultados, 
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pode-se concluir que laser em baixa intensidade pode diminuir 

a intensidade da síndrome da ardência bucal. 

Vale ressaltar que são encontrados na literatura estudos 

sobre laserterpia no tratamento da SAB, que utilizaram tanto o 

laser infra-vermelho como terapia (ALFAYA et al., 2010; 

PASSARELLI; YOUSSEF; ZARONI, 2013), quanto o laser 

vermelho (SANTOS, 2012; ARBABI-KALATI; BAKHSHANI; 

RASTI, 2015), porém, independente do comprimento de onda 

escolhidos, os resultados mostraram que a laserterapia 

promove efeitos benéficos no tratamento da síndrome. 

De acordo com Montandon et al. (2011), o  cirurgião-

dentista deveter conhecimento sobre o que é a SAB e 

responsabilizar-se pela realização do diagnóstico e melhor 

plano de tratamento para o paciente, pois a síndrome pode ter 

um impacto negativo no bem-estar do paciente, o qual tem sua 

qualidade de vida afetada pela sintomatologia dolorosa. 

 É de extrema importância que o paciente seja 

esclarecido em todos os momentos a respeito do curso das 

ações que estão sendo tomadas durante o tratamento e que 

esteja envolvido no planejamento e execução dessas ações. Os 

pacientes devem beneficiar-se do apoio e confiança profissional 

e, dependendo das características envolvidas, outros 

profissionais, além do cirurgião-dentista, devem participar da 

condução do caso da SAB, sempre objetivando a melhor 

qualidade de vida do paciente (ALFAYA et al., 2010; 

MONTANDON et al., 2011). 

Alfaya et al. (2010) ainda ressaltam que nenhum 

tratamento para a síndrome é considerado curativo. O cirurgião-

dentista muitas vezes é o responsável fundamental na melhora 

dos sintomas da SAB e para isso, uma anamnese bem 

cuidadosa deve ser realizada, bem como a escolha de uma 

adequada conduta.  
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Devido a enorme diversidade de natureza e potência dos 

aparelhos, ainda não é possível encontrar estudos que 

padronizem as aplicações de laser em baixa intensidade nessa 

patologia, dependendo muito mais do conhecimento do 

profissional sobre a laserterapia, que deve ser capacitado para 

a realização do tratamento que constitui alternativa eficaz e 

confortável para o paciente. 

Novas pesquisas são necessárias também para elucidar, 

com precisão, as causas da SAB e o conhecimento da alteração 

pelo profissional de saúde é a conduta mais importante na 

melhora do manejo desses pacientes (GLEBER NETTO et al., 

2010).   

 

4 CONCLUSÕES  

 

 A fototerapia com laser em baixa intensidade se mostrou 

eficaz no tratamento da Síndrome da Ardência Bucal, haja vista 

que a paciente relatou significativa redução da sintomatologia 

dolorosa imediatamente após cada aplicação e os episódios de 

dor/ardência diminuíram entre as sessões. 
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RESUMO: A técnica do clareamento dental tem sido uma 
alternativa conservadora bastante utilizada para o tratamento 
de dentes com alteração de cor. Pode-se utilizar diferentes 
protocolos: Clareamento de consultório (peróxido de hidrogênio 
de 30 a 38%); Clareamento caseiro ou supervisionado 
(peróxido de hidrogênio de 1 a 10%, ou peróxido de carbamida 
de 10 a 22%); ou o Clareamento associado, unindo as duas 
técnicas. Desta forma, o objetivo deste trabalho foi avaliar os 
efeitos dos agentes clareadores caseiros e de consultório sobre 
a microestrutura e microdureza do esmalte dental humano. 
Foram selecionados 30 terceiros molares humanos hígidos, 
extraídos por indicação terapêutica. Cada coroa foi seccionada 
ao meio, sendo produzidos 60 espécimes, que foram divididos 
em 3 grupos. A análise microestrutural do esmalte clareado foi 
realizada através do Microscópio Eletrônico de Varredura 
(MEV), acoplado com sistema para microanálise química por 
Espectroscopia de Energia Dispersiva de Raios-X (EDS). Para 
as caracterizações mecânicas, foram realizados ensaios de 
microdureza Vickers. O clareamento com peróxido de 
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hidrogênio 35% reduziu significativamente os valores médios da 
microdureza do esmalte dentário. De acordo com os resultados 
obtidos nesse estudo pode-se concluir que alterações 
microestruturais puderam ser evidenciadas através do MEV nas 
superfícies do esmalte após clareamento, independente da 
técnica clareadora empregada. Entretanto, não houve alteração 
significativa nos valores percentuais de cálcio/fósforo nos 
grupos analisados pelo EDS. 
Palavras-chave:  Esmalte dentário. Peróxido de hidrogênio. 
Microscopia Eletrônica de Varredura. 
 

1 INTRODUÇÃO 

 

É crescente a preocupação e busca, por parte dos 

pacientes, por procedimentos estéticos na Odontologia; dessa 

forma, alteração nas cores dos dentes consiste num desafio 

que o cirurgião-dentista enfrenta na clínica diariamente. 

Um dos métodos mais utilizados para tratamento estético 

dos dentes manchados/escurecidos é o clareamento. Essa 

técnica pode ser utilizada tanto em dentes vitais quanto em não 

vitais, através da aplicação de agentes químicos que, por uma 

reação de oxidação, removem pigmentos orgânicos dos dentes 

(CONCEIÇÃO, 2007; BUSATO, 2005). 

O conhecimento específico sobre as causas que 

determinam as alterações de cor na estrutura dental é 

importante para o sucesso de um tratamento clareador. As 

pigmentações que alteram a cor dos dentes podem ser de 

natureza intrínseca ou extrínseca (REIS, LOGUÉRCIO, 2009). 

O peróxido de hidrogênio é um agente clareador que 

pode se apresentar na forma liquida como também em gel, 

sendo um gel incolor com alto potencial oxirredutor e, em virtude 

disso, alta capacidade de clareamento. Quando em baixas 

concentrações (1 até 10%), o produto é indicado para uso 
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caseiro em curtos períodos de tempo (1 até 4 horas diárias). Já 

em concentrações mais altas (30 a 38%), o produto deve ser 

utilizado em âmbito profissional, por curtos períodos (REIS, 

LOGUÉRCIO, 2009). 

Podemos utilizar também o peróxido de carbamida, que 

pode ser encontrado nas concentrações de 10 – 22. Para o 

clareamento em consultório utiliza-o em concentrações acima 

de 30%, sendo também indicado dentro da câmara pulpar em 

dentes desvitalizados (REIS, LOGUÉRCIO, 2009; SOARES et 

al.,2008). 

Uma técnica bastante difundida, é o clareamento 

associado, visto que reflete a necessidade do paciente em ter 

um resultado mais rápido, pois se realiza a associação de duas 

técnicas: clareamento de consultório e clareamento caseiro 

(REIS, LOGUÉRCIO, 2009). 

Estudos relatam que os efeitos dos clareadores mais 

comuns, sobre o esmalte, são similares, acarretando 

desmineralização, perda de cálcio, alterações na morfologia 

superficial e na composição química, além da diminuição da 

microdureza (FRANCCI, 2010; GOIA, 2000).  

  Frente a estes efeitos adversos, o trabalho tem como 

objetivo, estudar a ação de agentes clareadores caseiros e de 

consultório sobre a superfície do esmalte dental humano; 

quanto à microestrutura, composição química e microdureza 

superficial. 

 

2 MATERIAIS E MÉTODOS 

 

O estudo é experimental: laboratorial in vitro, com 

abordagem quantitativa e qualitativa dos dados. O preparo dos 

corpos de prova foi realizado no Laboratório de Dentística da 
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Clínica Escola de Odontologia das Faculdades Integradas de 

Patos-FIP/PB.  

As caracterizações físico-químicas e morfológica do 

esmalte clareado foram realizadas através das técnicas de 

Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV) e Espectroscopia 

por Energia Dispersiva de Raios X (EDS), realizados no 

Laboratório de Avaliação e Desenvolvimento de Biomateriais do 

Nordeste (CERTBIO), na Unidade Acadêmica de Engenharia 

de Materiais (UAEMa), no Centro de Ciências e Tecnologia da 

Universidade Federal de Campina Grande (CCT/UFCG). 

As caracterizações mecânicas, através dos ensaios de 

microdureza Vickers, foram realizados no Laboratório 

Multidisciplinar de Materiais e Estruturas Ativas (LaMMEA) da 

Unidade Acadêmica de Engenharia Mecânica (UAEM), no 

Centro de Ciências e Tecnologia da Universidade Federal de 

Campina Grande (CCT/UFCG). 

Os pacientes atendidos no curso de Aperfeiçoamento de 

Cirurgia Buco Maxilo Facial na Clínica Escola de Odontologia 

das Faculdades Integradas de Patos-FIP/PB para realização de 

exodontias de molares inclusos, foram convidados a doarem os 

elementos dentários para o projeto de pesquisa com o objetivo 

de atividades acadêmicas. 

Os dentes foram coletados e armazenados após a 

assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

(TCLE), mediante aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa 

(CEP) das FIP, marcando o início da participação dos pacientes 

no estudo, que foram previamente informados sobre o teor e 

objetivos da pesquisa, de acordo com a resolução 466/12. 

A amostra desta pesquisa,definida por conveniência, foi 

composta por 30 dentes terceiros molares inclusos, extraídos 

por razões ortodônticas e/ou preventivas no curso de 
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Aperfeiçoamento de Cirurgia Buco Maxilo Facial, na Clínica 

Escola de Odontologia da FIP. Foram incluídos na pesquisa 

pacientes com terceiros molares hígidos com indicação prévia 

de exodontia por razões ortodônticas. Foram excluídos os 

pacientes menores de 18 anos; dentes com cárie, trincas ou 

fraturas. 

No Quadro (1), estão listados os materiais clareadores 

utilizados no experimento, assim como suas composições e 

respectivos fabricantes. 

 

Quadro 1. Materiais clareadores utilizados na pesquisa. 

Fonte: Arquivo próprio. 

 

Após a extração, os espécimes foram lavados em água 

corrente e armazenados em água destilada; em seguida foram 

limpos com o auxílio de curetas periodontais e profilaxia com 

escovas de Robinson acopladas ao micromotor (Kavo), 

associadas a uma pasta de pedra pomes/água. Posteriormente, 

os dentes foram armazenados em saliva artificial à temperatura 

ambiente até a realização dos ensaios. Após limpeza, as raízes 

dos dentes foram removidas e a parte coronal seccionada no 

seu longo eixo, sentido (M-D), formando duas metades, 

totalizando sessenta espécimes: 30 (vestibular) e 30 (lingual), 

como mostrado na Fig. (1). 

Antes da realização dos ensaios, foi realizado o 

embutimento das amostras em cilindros plásticos de PVC com 
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¾ polegadas de diâmetro e altura de 10mm, preenchidos com 

resina acrílica quimicamente polimerizável JET (Artigos 

Odontológicos Clássicos Ltda., São Paulo, Brasil); onde estes 

corpos-de-prova foram posicionados no centro dos moldes 

(ficando o esmalte exposto à superfície). 

 

Figura 1. Preparo e embutimento dos corpos de prova. (A) 
Divisão dos dentes em grupos; (B) Seccionamento dos dentes 
na altura do colo; (C) Embutimento dos corpos de prova.  

Fonte: Arquivo próprio 

 

As superfícies de esmalte foram lixadas em politriz 

modelo DP-10 (Panambra, São Paulo, Brasil) e 

progressivamente com lixas d’água com granulações de 600 e 

1200 (3M®,Sumaré, Brasil), sob constante refrigeração para 

planificação da superfície do esmalte.  

A divisão dos elementos dentários foi realizada 

aleatoriamente e os espécimes foram divididos em 3 grupos 

(n=20), denominados Grupo 1 (G1), Grupo 2 (G2) e Grupo 3 

(G3), com diferentes protocolos de clareamento, conforme 

especifica o Quadro (2). 
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Quadro 2. Grupos experimentais utilizados na pesquisa. 

Fonte: Arquivo próprio. 

 

No grupo G3 foi realizado o clareamento pela técnica 

associada, ou seja, foi seguido o mesmo protocolo para técnica 

de clareamento de consultório e logo após o segundo dia foi 

seguido o protocolo para clareamento caseiro/supervisionado 

nos mesmos corpos de prova, com três aplicações do gel de 

Peróxido de Carbamida a 22%, durante 1 hora/dia por 7 dias 

consecutivos. 

Durante e após os procedimentos clareadores (G2, G3) 

todos os espécimes foram armazenados em saliva artificial e 

trocada diariamente; entretanto logo após procedimento 

clareador, os corpos-de-prova foram submetidos às 

caracterizações, como mostra a Fig. (2).  

 

Figura 2. Armazenamento dos corpos de prova em saliva 
artificial (A); Manipulação do agente clareador (B); 
Procedimento clareador (C). 

Fonte: Arquivo próprio. 
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A análise das superfícies do esmalte clareado foi obtida 

por um Microscópio Eletrônico de Varredura (MEV) fabricado 

pela HITACHI®, modelo TM 1000, acoplado com sistema para 

microanálise química por Espectroscopia de Energia Dispersiva 

– EDS. As amostras foram avaliadas por MEV com aumento de 

1000 e 3000X. A análise por EDS identifica os elementos 

químicos presentes numa amostra,conseguindo-se além da 

determinação qualitativa, a determinação quantitativa da sua 

composição. 

Para obter dados sobre a microdureza das superfícies 

estudadas, foi determinada a aplicação de um indentador de 

geometria específica sobre a superfície dos corpos de prova, 

sob carga pré-determinada. A tensão presente nesta superfície 

foi calculada a partir disso, e esta dureza, expressa em 

unidades de tensão, é uma medida da resistência do material. 

Os valores da dureza são apresentados como número de 

dureza Vickers (HV). Este ensaio seguiu a Norma ABNT NBR-

6672 ou ASTM E92.  

Para cada corpo de prova analisado foram realizadas 5 

indentações, totalizando 100 medidas ao final do estudo. Ao 

final das mensurações obteve-se a média aritmética dos valores 

da microdureza para cada grupo. Para a análise da microdureza 

dos materiais foi utilizado um Microdurômetro (FUTURE TECH 

- FM 700), com um penetrador diamantado piramidal, tipo 

VICKERS, utilizando-se para indentação uma carga de 50g 

durante 10 segundos. 

Inicialmente, foi feita a análise estatística descritiva; em 

seguida, foi realizada a Análise de Variância (ANOVA) e o teste 

post hoc de TukeyHSD (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 
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feitas mediante utilização do software SPSS (StatisticalPackage 

for the Social Sciences) na versão 20.0. 

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Na Figura (3), é possível observar as micrografias das 

amostras do Grupo 1 – sem clareamento; Grupo 2- clareamento 

com Peróxido de hidrogênio a 35%; e do Grupo 3 - clareamento 

com Peróxido de hidrogênio a 35% + Peróxido de carbamida a 

22%. 

 

Figura 3. Micrografias (MEV) do esmalte dentário dos grupos 
experimentais analisados; (a) aumento de 1000X; b) aumento 
de 3000X. 

 
Fonte: Arquivo próprio. 
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Através da análise qualitativa do MEV, foram observadas 

superfícies do esmalte apresentando diferentes características 

morfológicas. As micrografias do Grupo 1 (G1a e G1b) 

evidenciam uma superfície irregular e porosa do esmalte sem 

clareamento. Ausência parcial da camada de esmalte 

aprismático, deixando os prismas de esmalte e as depressões 

mais aparentes, conferindo uma superfície porosa e irregular ao 

esmalte. 

Efeitos dos agentes clareadores foram observados no 

esmalte após realização do clareamento com diferentes 

materiais e técnicas. As micrografias do Grupo 2 e 3 revelaram 

aumento da porosidade/rugosidade superficial do esmalte 

clareado, em comparação ao grupo controle. Também foram 

observadas erosões, estrias e/ou ranhuras na superfície do 

esmalte clareado, sem diferenciação quanto à técnica 

clareadora empregada. 

Em geral, parece que o clareamento evidencia 

irregularidades presentes na superfície do esmalte. Alterações 

morfológicas na superfície tornam-se muito mais pronunciadas 

após clareamento, incluindo a remoção da camada aprismática 

e aumento na profundidade dos sulcos de esmalte. 

Quanto à análise por EDS, a Tab. (1) evidencia os 

resultados obtidos das amostras, revelando que não houve 

diferença estatisticamente observada comparando os valores 

médios totais dos grupos analisados.  

 

Tabela 1. Valores da microanálise elementar por EDS (1000x), 
das amostras do Grupo 1 (G1), Grupo 2 (G2) e Grupo 3 (G3). 
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Fonte: Arquivo próprio. 

 

Com relação a microdureza Vickers, a Tab. (2) apresenta 

os valores da microdureza média e seus respectivos desvios-

padrão, assim como valor mínimo e valor máximo de acordo 

com os grupos. Os valores de microdureza média dos Grupos 

1, 2 e 3, foram respectivamente, 346,89 (DP = 39,98; Valor 

mínimo = 274,20; Valor máximo =424,50), 314,15 (DP = 20,56; 

Valor mínimo = 275,60; Valor máximo = 372,20) e 328,52 (DP 

= 25,08; Valor mínimo = 285,60; Valor máximo = 375,80). 

 

Tabela 2. Valores médios da microdureza e seus respectivos 
desvios-padrão, assim como valor mínimo e valor máximo de 
acordo com os grupos. 

Fonte: Arquivo próprio. 

 

O Tabela (3) mostra os valores das diferenças nas 

médias de microdureza, erro padrão e intervalo de confiança de 

95%, de acordo com os grupos. 
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O teste ANOVA revelou a existência de diferenças 

estatisticamente significativas entre os grupos (p = 0,004). Após 

a realização do Teste de Tukey, a diferença média entre os 

valores médios de microdureza do Grupo 1 (Controle) em 

comparação com o Grupo 2 (Clareamento de consultório) foi 

estatisticamente significativa (p = 0,003).Em contrapartida, a 

diferença média entre os valores médios de microdureza do 

Grupo 1 em comparação com o Grupo 3 (Clareamento pela 

técnica associada) não foi estatisticamente significativa (p = 

0,133). Fig. (4) exibe o gráfico boxplot comparando os valores 

da microdureza média entre os diferentes grupos, e a Fig. (5) 

evidencia o gráfico em linha com esses valores. 

 

Tabela 3. Valores das diferenças de médias de microdureza, 
erro padrão e intervalo de confiança de 95%, de acordo com os 
grupos. 

Fonte: Arquivo próprio. 
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Figura 4. Gráfico boxplot comparando os valores da 
microdureza média entre os diferentes grupos. 

 
Fonte: Arquivo próprio. 

 

Figura 5. Gráfico de linha comparando os valores da 
microdureza média entre os diferentes grupos. 

 
Fonte: Arquivo próprio. 
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Este estudo avaliou a microestrutura e microdureza 

superficial do esmalte dentário humano, antes e após exposição 

a agentes clareadores de alta concentração: Peróxido de 

hidrogênio 35% e Peróxido de Carbamida 22%, sob técnica 

associada. A associação das técnicas de clareamento é 

utilizada quando se deseja otimizar o efeito clareador obtido 

pela técnica de clareamento em consultório. Relatos sobre a 

associação de técnicas clareadoras (clareamento de 

consultório e clareamento caseiro/supervisionado) avaliam 

apenas os resultados clínicos obtidos, entretanto, com poucos 

dados científicos sobre a ação desses peróxidos sobre as 

estruturas dentais (AYRES, 2012). 

Neste estudo, quando foi analisada a microestrutura do 

esmalte clareado pela técnica associada, observaram-se 

alterações morfológicas na superfície de esmalte, como 

porosidades e irregularidades, caracterizando um processo 

erosivo. Áreas de depressão, incluindo a exposição dos prismas 

de esmalte também foram observadas. 

Essas alterações microestruturais podem ser 

decorrentes possivelmente da remoção parcial da camada 

superficial do esmalte, o que estaria relacionado com a 

remoção de precipitados orgânicos adquiridos, remoção da 

matriz orgânica e da superfície mineralizada do esmalte. Esses 

dados obtidos através do MEV corroboram com os resultados 

dos estudos de Pinheiro (2011), onde foram observadas 

alterações morfológicas do esmalte dentário humano, após 

exposição tanto ao Peróxido de Carbamida quanto ao Peróxido 

de Hidrogênio 35%, provocando aumento de porosidades e 

áreas de erosão no esmalte. 

A partir de análises morfológicas das amostras em 

pesquisa realizada por Esberard (2004), tanto nas amostras 
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submetidas ao procedimento clareador com peróxido de 

hidrogênio 35% quanto peróxido de carbamida 10%, 

evidenciaram-se alterações quanto à morfologia do esmalte, da 

junção amelocementária e do cemento. Os agentes clareadores 

promoveram realce das periquemácias, aumento nos poros de 

desenvolvimento, caracterizando erosão do esmalte. 

Todos os trabalhos que utilizaram associações dos 

produtos clareadores iniciaram o tratamento com produtos de 

alta concentração e finalizaram com os produtos de uso 

caseiro/supervisionado, de baixa concentração. Neste estudo, 

optou-se pelo uso de dois géis clareadores de alta 

concentração para avaliação dos efeitos do uso simultâneo 

desses produtos, em casos onde se necessite rapidez no efeito 

clareador desejado.  

Pinto (2004), avaliou os efeitos dos agentes clareadores 

a base de peróxidos, quanto à rugosidade, microdureza e a 

morfologia superficial do esmalte. A pesquisa foi realizada 

utilizando terceiros molares, e os espécimes foram divididos em 

sete grupos, sendo um controle e os demais grupos expostos 

ao procedimento clareador. Os estudos mostraram que todos 

os agentes clareadores promoveram diminuição da 

microdureza e aumento na rugosidade da superfície do 

esmalte. Enquanto que o peróxido de hidrogênio 35% além de 

causar aumento de rugosidade, também alterou 

significativamente a morfologia superficial do esmalte. 

Neste estudo, alterações microestruturais puderam ser 

evidenciadas nasuperfície do esmalte após o clareamento. 

Semelhante comportamento tem sido relatado em estudos 

anteriores, mesmo após clareamento pela técnica 

caseira/supervisionada com peróxido de carbamida em baixa 

concentração, que libera menores quantidades de peróxido de 
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hidrogênio. Superfícies erosivas, depressões, porosidades,e 

aumento da profundidade das fissuras no esmalte foram alguns 

das alterações mencionadas por outros autores (AYRES, 2012; 

MIRANDA, 2005). 

Estudos anteriores indicam que o peróxido de hidrogênio 

30-35% causa alterações superficiais e redução dos níveis de 

cálcio/fósforo no esmalte dentário; ele é um forte oxidante, 

indicado apenas para clareamento em consultório, realizado 

pelo cirurgião-dentista. Entretanto, de acordo com os dados 

obtidos nessa pesquisa, não houve alteração significativa nos 

valores percentuais de cálcio/fósforo nos grupos analisados 

pelo EDS. Os resultados evidenciaram que o percentual de Ca 

e P foram similares, antes e após exposição a agentes 

clareadores. Ou seja, a aplicação de peróxido de hidrogênio 

35% e peróxido de carbamida 22% não alterou a composição 

química do esmalte. 

De acordo com os resultados obtidos nesse estudo, o 

clareamento com Peróxido de hidrogênio 35% reduziu 

significativamente os valores médios da microdureza do 

esmalte dentário; enquanto que, quando utilizado em 

associação com o peróxido de carbamida 22% (clareamento 

caseiro/supervisionado), a redução da microdureza não foi 

estatisticamente significativa. Resultados similares foram 

observados por Lago (2014) ao realizar um estudo comparativo 

entre agentes clareadores com cálcio e sem cálcio, onde 

observou que houve uma diminuição acentuada da microdureza 

do esmalte após aplicação de peróxido de hidrogênio 35%. 

Os estudos têm mostrado diferentes resultados com 

relação à redução da microdureza do esmalte dental e 

alterações morfológicas superficiais após oclareamento. 

Existem diferentes protocolos de aplicaçãoe uso dos agentes 
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clareadores, além de diferentes concentrações dos peróxidos, 

mas nota-se que na maioria dos casos os resultados foram 

dependentes do produto utilizado, ou seja, de sua 

composição/formulação (AYRES, 2012; RODRIGUES, 2007). 

 

4 CONCLUSÕES  

 

De acordo com os resultados obtidos nesse estudo pode-

se concluir que alterações microestruturais puderam ser 

evidenciadas através do MEV nas superfícies do esmalte após 

clareamento, independente da técnica clareadora empregada, 

não havendo alteração significativa nos valores percentuais de 

cálcio/fósforo nos grupos analisados pelo EDS. Entretanto, o 

clareamento com peróxido de hidrogênio 35% reduziu 

significativamente os valores médios da microdureza do 

esmalte dentário; enquanto que, quando utilizado em 

associação com o peróxido de carbamida 22% (clareamento 

caseiro/supervisionado), a redução da microdureza não foi 

estatisticamente significativa. 
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CAPÍTULO 9 
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RESUMO: O Diabetes Mellitus é considerado um grave 
problema de saúde pública. O número de casos vem crescendo 
nitidamente em escala global devido ao aumento da obesidade, 
sedentarismo, envelhecimento populacional, acentuada 
urbanização, assim como da maior sobrevida dos pacientes 
com diabetes. Além das complicações sistêmicas como, 
retinopatia, nefropatia, neuropatia, doença arterial coronariana, 
doença cerebrovascular e vascular periférica, a doença 
periodontal é muito comum posicionando-se em sexto lugar 
quanto às complicações mais acometidas no diabético. Diante 
disso, este trabalho se propôs avaliar o conhecimento dos 
pacientes diabéticos sobre a relação da Doença Periodontal e 
o Diabetes Mellitus. Foi realizada uma pesquisa de método 
exploratório, descritivo e quantitativo com diabéticos internados 
no Hospital São Vicente de Paulo, no município de João 
Pessoa- PB, utilizando um formulário com questões objetivas. 
A determinação do tamanho da amostra foi realizada com base 
na estimativa da proporção populacional proposta por Levine, 
tendo assim 38 participantes. Os resultados mostraram uma 
relação entre a falta de conhecimento dos pacientes diabéticos 
com a doença periodontal, onde dos entrevistados que não 
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sabem o que é doença na gengiva, 62,5% (20) não souberam 
dizer se a diabetes mellitus é prejudicial a sua saúde bucal, o 
que mostrou uma associação positiva entre estas variáveis com 
p de 0,005 e uma razão de chances de 2,67.  
Palavras-chave: Diabetes Mellitus. Doença Periodontal. Saúde 
Bucal. 
 

1 INTRODUÇÃO 

 

 O Diabetes Mellitus (DM) é considerado um grave 

problema de saúde pública, em virtude do aumento da 

prevalência de casos em dimensões alarmantes em todo o 

mundo (TORRES et. al., 2009). Conforme as investigações 

encontradas ao longo do tempo, mostra há uma epidemia e que 

essa vem crescendo gradativamente. Em 1985 estimou que 

houvesse 30 milhões de pessoas acometidas com o DM, 

número esse que passou a ser 135 milhões em 1995, atingindo 

173 milhões em 2002 (DIRETRIZES SBD, 2014). Atualmente, 

estima-se que há 387 milhões de pessoas com diabetes, com 

projeções de alcançar 471 milhões em 2035 (DIRETRIZES 

SBD, 2016). O número de casos vem crescendo devido ao 

aumento da obesidade e sedentarismo, envelhecimento 

populacional, da acentuada urbanização, assim como da maior 

sobrevida dos pacientes com diabetes (DIRETRIZES SBD, 

2014). 

O DM aborda um grupo de distúrbios metabólicos que 

apresentam em comum à hiperglicemia na qual é resultante de 

um defeito na secreção da insulina e/ou na ação da insulina ou 

ambas (GROSS et al., 2002; AMERICAN DIABETES 

ASSOCIATION, 2010). Consequentemente, isso provocará 

alterações nos metabolismos dos carboidratos, lipídeos e 
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proteínas induzindo a diversas anormalidades sistêmicas 

(ALVES et al., 2007).   

Os principais sintomas clássicos e específicos para o DM 

são polidipsia, polifagia, poliúria, nictúria e perda de peso de 

maneira involuntária (BRANDÃO; SILVA; PENTEADO, 2011; 

MENDES et al., 2013). Logo, em longo prazo, essas 

manifestações podem acarretar alterações na circulação macro 

e microvascular que estão associadas a complicações que 

incluem retinopatia, neuropatia, nefropatia, complicações 

cardiovasculares e alterações na cicatrização das feridas, 

sendo a doença periodontal a sexta complicação mais 

frequente associada com o diabetes (MARTINEZ et al., 2011).  

Embora a grande maioria dos casos correspondam ao 

DM tipo 1 e DM tipo 2, inúmeras outras causas de diabetes 

mellitus são reconhecidas em razão de ser uma afecção 

bastante heterogênea (BRASILEIRO FILHO, 2012). Sendo 

assim, o diabetes é classificado de acordo com sua etiologia 

em: DM1, DM2, Diabetes Gestacional e os demais tipos 

específicos que são decorridos em detrimento de defeitos 

genéticos da função da célula beta ou da ação da insulina 

(síndrome de Down, Klinefelter, Turner, e Wolfram), doenças 

pancreáticas, endocrinopatias, indução por drogas ou produtos 

químicos (uso de esteróides por um período longo), infecções e 

formas incomuns de diabetes imunomediado (SANTACROCE; 

CARLAIO; BOTTALICO, 2013; YAMASHITA et al., 2013).  

A doença periodontal (DP) é uma desordem inflamatória 

comum, multifatorial e complexa que acomete as estruturas de 

suporte dos elementos dentários, incluindo gengiva, ligamento 

periodontal, cemento e osso alveolar, causando a destruição 

deles (CARRANZA et al., 2011). O termo doença periodontal 

engloba a gengivite que é um processo reversível e a 



CONHECIMENTO DE PACIENTES DIABÉTICOS SOBRE A RELAÇÃO DA DOENÇA PERIODONTAL E O DIABETES 
MELLITUS 

153 
 

periodontite que é irreversível (MARTINEZ et al., 2011). De 

acordo com os levantamentos epidemiológicos a nível global a 

prevalência da DP continua bastante elevada diferenciando nas 

diversas populações e etnias (MARCHETTI et al., 2012). 

Por ser um processo inflamatório desencadeado pela 

presença de biofilme dental composto, em sua maioria, por 

bactérias anaeróbicas Gram negativas, vários agentes também 

podem influenciar seu estabelecimento e progressão, como 

fatores genéticos, epigenéticos, medicamentosos e ambientais. 

Como consequência, a DP leva à perda contínua da inserção 

dental, observada através do aumento da profundidade de 

sondagem, da recessão ou de ambos (SANTOS et. al., 2016). 

 A relação entre o diabetes mellitus e a doença 

periodontal está baseada em estudos científicos que revelam 

que indivíduos com diabetes descompensados apresentam 

mais chances de desenvolver gengivite e periodontite quando 

comparado a diabéticos com a glicemia controlada ou com 

pessoas de boa saúde, ou seja, o diabetes é um fator de risco 

que contribui na susceptibilidade, ocorrência e progressão das 

doenças periodontais. Por outro lado, a doença periodontal 

pode influenciar na estabilização do controle metabólico do 

individuo portador do diabetes devido ao fato de que uma 

infecção aguda acarreta resistência à insulina, causando um 

quadro de hiperglicemia crônica (IZU et. al., 2010). 

 A associação entre desordens sistêmicas e o desarranjo 

periodontal é fundamentado devido ao cenário fornecido pela 

periodontite, que possibilita o transporte de mediadores 

inflamatórios e patógenos periodontais via sangue e saliva da 

região das bolsas periodontias até sítios saudáveis. Portanto, 

vários estudos observaram uma relação entre a presença da 

DP e outras desordens, como diabetes, doenças 
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cardiovasculares, malformações neonatais, osteoporose e 

câncer (SANTOS et. al., 2016).  

 Diante da realidade sobre o diabetes e por compreender 

sua relevância, este trabalho consiste em avaliar o 

conhecimento dos pacientes diabéticos do Hospital São Vicente 

de Paulo acerca da inter-relação que existe entre a Doença 

Periodontal e o DM. Portanto, o tema é de suma importância, 

pois abordará um assunto que atualmente é tão discutido e que 

afeta grande parte da população.  

 

2 MATERIAIS E MÉTODO 

 

 Conforme os objetivos da pesquisa e do ponto de vista 

da abordagem, foi realizado um estudo transversal, de natureza 

exploratória, descritiva e quantitativa. Essa pesquisa foi 

realizada nas dependências do Instituto Walfredo Guedes 

Pereira - Hospital São Vicente de Paulo, localizado no município 

de João Pessoa/PB. O universo da pesquisa englobou os 

pacientes atendidos nas enfermarias do hospital no período de 

junho a agosto de 2015. A média de internação de pacientes 

diabéticos eram 7 dias, totalizando 132 hospitalizações por 

mês. Então, para compor a amostra, o número de pacientes foi 

delimitado a partir do cálculo estatístico para amostragem para 

população finita proposto por Levine, tendo assim 38 

participantes. Foi utilizado um formulário semiestruturado 

previamente elaborado.  

 Após aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) 

sob o protocolo 552/2015 CAAE: 43845215.4.0000.5176 e 

recebimento da certidão provisória foi realizada a coleta de 

dados. Inicialmente foi esclarecido aos participantes os 

objetivos e finalidades da pesquisa e informações sobre o termo 
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de consentimento livre e esclarecido (TCLE) para a leitura e 

assinatura do mesmo autorizando a sua participação no estudo. 

Em seguida foi realizada a pesquisa com o formulário para 

caracterização dos indivíduos quanto as variáveis estudadas. A 

coleta de dados foi realizada nas enfermarias e de forma 

individual, estando-o confortável e sendo interrompido caso o 

paciente assim desejasse.  

 Os Critérios de inclusão da pesquisa foram os seguintes: 

os participantes deveriam ser pacientes do Hospital São 

Vicente de Paulo; os participantes deveriam estar admitidos nas 

enfermarias específicas para diabéticos, feminina e masculina; 

os participantes deveriam ser maiores de 18 anos e o paciente 

devia consentir a sua participação, assinando o Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido. Foram excluídos desta 

pesquisa: pacientes edêntulos e pacientes que se sentissem 

constrangidos ao responder ao formulário, mesmo tendo 

permitido a sua solicitação.  

 Os resultados foram tratados pela estatística descritiva e 

analítica, com o auxílio do programa estatístico Statistical 

Package for Social Science - SPSS (versão 20.0). Os dados 

encontram-se apresentados de forma tabular, para verificação 

das frequências absolutas e relativas. Para verificar o 

conhecimento dos pacientes acerca da relação entre a diabetes 

e a doença periodontal, as variáveis foram exploradas com o 

uso de teste qui-quadrado e Odds Ratio para verificar a 

associação entre as variáveis. 

 Logo, por se tratar de uma pesquisa envolvendo seres 

humanos, foram atendidos os requisitos propostos pelo 

Conselho Nacional de Saúde/Ministério da Saúde, através da 

Resolução nº 466/2012 (BRASIL, 2012). 
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3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

 Os resultados dos formulários foram expressos pela 

frequência de distribuições, computados em porcentagens e 

demonstrados em tabelas. As variáveis foram exploradas com 

o uso de teste qui-quadrado para investigar possíveis 

associações e o risco através da Odds ratio. 

 A tabela 1 demonstra o conhecimento dos participantes 

sobre o diabetes mellitus e a doença periodontal.  

 Foi verificado que 55,3% dos entrevistados foram 

diagnosticados com diabetes em média, há mais de 10 anos. 

Em relação ao tipo do diabetes que apresentavam, todos 

pacientes souberam informar tendo um número significativo de 

92,1% de diabéticos do tipo 2, semelhante ao estudo de Pace 

et al., (2006), que mencionaram que o tempo médio da doença 

foi maior que 10 anos, sendo 85,7% com diabetes mellitus tipo 

2, assim como no estudo de Santana et al., (2007) que relatam 

predomínio de diabéticos do tipo 2 (92,9%), com diagnóstico 

do diabetes (64,3%) até  dez anos. Segundo Terra, Goulart e 

Bavaresco (2010), também enfatizam que o diabetes tipo 2 é 

a forma mais comum (90,91%) encontrada o que está de 

acordo com Sociedade Brasileira de Diabetes (2014), que 

refere que o DM tipo 2 corresponde a 90% - 95% dos casos. 

Portanto, a alta prevalência do diabetes tipo 2 do presente 

estudo pode estar relacionada à faixa etária avançada da 

população entrevistada.  

 O crescente número de indivíduos acometidos por esta 

doença tem sido associado às rápidas transformações 

demográficas e socioeconômicas (SARTORELLI; FRANCO, 

2003). De modo semelhante ao diabetes à gengivite e a 

periodontite também afeta grande parte da população, com 
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estimativas de que aproximadamente 80% sofram de gengivite 

ou periodontite moderada, enquanto 8% a 10% apresentem seu 

tipo severo (SOCIEDADE BRASILEIRA DE DIABETES, 2014). 

 No que se refere à percepção do próprio estado de 

saúde, o estudo mostrou que mais de 76% dos pacientes não 

tinha o entendimento sobre o diabetes mellitus assim como 

desconheciam (84,2%) sobre a doença periodontal.  

 Quanto a noção geral sobre o diabetes o presente 

estudo concordam com Almeida et al., (1995), onde observou-

se em pesquisa que a maioria dos diabéticos atendidos no 

programa interdisciplinar  não conseguiram atingir o índice de 

acerto considerado ideal.  Outro estudo com resultado 

semelhante foi o de Moraes et al., (2010), que ressaltaram que 

a grande maioria dos diabéticos apresentavam uma 

autopercepção de saúde ruim/péssima. Em relação à doença 

periodontal os dados estão de acordo com Sousa, Nóbrega e 

Araki (2014), que enfatizaram que os pacientes desconheciam 

sobre a doença periodontal. Estes dados revelam uma lacuna 

no conhecimento sobre informações básicas a respeito das 

doenças. 

 Com relação aos resultados apresentados é importante 

considerar que o nível de compreensão dos pacientes, 

constatado como baixo nos grupos de diabéticos dificulta muito 

a atividade educacional. Essa falta de conhecimento por parte 

dos pacientes reflete quanto ao cuidado com sua saúde, pois 

os indivíduos devem ter o discernimento sobre sua doença e 

serem incentivados a seguir as orientações educativas 

(TORRES et al., 2009).  
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TABELA 1. Distribuição das respostas ao quanto ao conhecimento sobre o 

diabetes mellitus e a doença periodontal. João Pessoa-PB, 2015. 

Questões/Respostas n Frequência (%) 

Quanto tempo descobriu o diabetes?     

A menos de 1 ano 4 10,5 

Entre 1 a 5 anos 7 18,4 

Acima de 5 e menos de 10 anos 6 15,8 

Mais de 10 anos 21 55,3 

Qual o tipo de diabetes você tem   

Tipo I 3 7,9 

Tipo II 35 92,1 

Sabe o que é diabetes mellitus?   

Sim 9 23,7 

Não 29 76,3 

Sabe o que é a doença na gengiva?   

Sim 6 15,8 

Não 32 84,2 

Fonte: Dados da Pesquisa-2015. 

  

 Sobre o conhecimento da relação entre diabetes e 

doença periodontal encontrada na tabela 2, verificou-se que os 

participantes não souberam responder aos quesitos em que se 

perguntava: o diabetes mellitus é prejudicial à saúde bucal 

(52,6%); você sabe se o diabetes mellitus é um fator de risco a 

doença na gengiva (81,6%); você sabe se a doença na gengiva 

pode afetar no controle do diabetes mellitus (92,1%); o fato de 

ter diabetes mellitus pode provocar problemas na sua gengiva 

(84,2%) e você acha que existe relação entre problemas bucais 

e o controle da taxa de glicose (92,1%).  

 A falta de conhecimento das pessoas com diabetes em 

relação às complicações bucais e sobre a importância da 

manutenção adequada da saúde bucal pode prejudicar o 

controle glicêmico (BRASIL, 2013). A influência do diabetes na 

saúde periodontal tem sido discutida amplamente na literatura. 

Estudos relacionaram a incidência e a severidade da doença 
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periodontal em pacientes diabéticos com controle metabólico 

inadequado e evidenciam o diabetes mellitus como fator de 

risco para a doença periodontal, como também outros estudos 

demonstraram que as infecções periodontais afetam 

adversamente o controle glicêmico. Sendo assim, o nexo clínico 

que norteia essa associação baseia-se no fato do diabético, 

frente a qualquer infecção no organismo, apresenta um 

descontrole metabólico (BELLO et al., 2011). 

 No tocante sobre as manifestações que o diabetes 

mellitus descontrolado pode agravar, um percentual de 42,1% 

de pacientes responderam retração gengival, perda de dente, 

sangramento gengival e mobilidade dentária, ou seja, todos os 

itens citados. A severidade das manifestações bucais e sua 

frequência estão relacionadas ao mau controle do diabetes.   

 A má higiene bucal vai proporcionar o acúmulo de placa 

bacteriana ao redor do dente e presente no sulco gengival que 

irá afetar os tecidos de sustentação influenciando no 

surgimento de manifestações iniciais que é a gengivite, 

caracterizada por hiperemia, edema, recessão e sangramento 

gengival que se não tratada pode progredir para uma 

periodontite que esta pode causar alterações nos níveis 

glicêmicos dos diabéticos (MENDES et al., 2013).   

 Segundo Mendes et al., (2013), os mecanismos pelos 

quais o diabetes pode contribuir para a periodontite incluem 

mudanças vasculares, síntese de colágenos, disfunção de 

neutrófilos e predisposição genética, além de mudanças na 

microbiota gengival. 

 Estudos ressaltam que a gengivite e a doença 

periodontal são as manifestações bucais iniciais do diabético 

descompensado e estar relacionada a maus hábitos de higiene 

bucal (BARBOSA, 2013; XAVIER et al., 2009).  Além destas, 
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podemos encontrar: infecções orais, estomatopirose, disfunção 

da glândula salivar, glossodinia, alterações do gosto dentre 

outras. Isto evidencia a responsabilidade do cirurgião dentista 

na educação dos seus pacientes a fim de promover uma melhor 

saúde sistêmica (BARBOSA, 2013). 

 Quando questionados se em algum momento os 

participantes receberam alguma explicação por parte dos 

profissionais sobre a relação da doença periodontal e os níveis 

glicêmicos mais de 97% afirmaram nunca ter tido essa 

informação, assim como 92,1% relataram também nunca ter 

participado de palestras que abordassem a temática. Resultado 

semelhante foi encontrado no estudo de Sousa, Nóbrega e 

Araki (2014), relatando que a maioria dos pacientes não 

recebeu informações sobre a doença periodontal e nem sobre 

sua relação com o descontrole glicêmico (p<0,001). Outro 

estudo que também corrobora com a presente pesquisa foi o de 

Dias et al., (2010), que mencionam que a maioria dos pacientes 

da amostra relatam nunca ter recebido alguma informação ou 

palestra sobre diabetes de algum profissional de saúde, bem 

como não haviam recebido algum tipo de material informativo, 

assim como também nunca haviam participado de programas 

de educação sobre o diabetes mellitus.  
 Estes achados podem estar relacionados à falta de 

conhecimento dos profissionais da área de saúde sobre a 

relação entre as duas doenças, como também à falta de 

integralidade nas ações educativas (SOUSA; NÓBREGA; 

ARAKI, 2014). Assim como em todas as doenças crônicas, 

fornecer aos pacientes informações e educação é a melhor 

maneira de controlar o diabetes e prevenir suas complicações 

(DIAS et al., 2010). Nesse sentido, o conhecimento acerca dos 

cuidados com o diabetes é de suma importância para obtenção 
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do controle da doença, assim como na prevenção ou no 

retardamento do desencadeamento de complicações crônicas 

e agudas, ajudando-os na promoção da qualidade de vida 

(PACE et al., 2006). 

 A abordagem multiprofissional é considerada ideal para 

o atendimento ao diabético (TAVARES et al., 2010). Portanto é 

necessário desenvolver programas específicos com estratégias 

que minimizem os efeitos negativos da doença periodontal na 

qualidade de vida de indivíduos com diabetes mellitus 

(SANTANA et al., 2007). Entretanto, é importante que esses 

programas considerem as características da população aos 

quais estão dirigidos, para que as estratégias que sejam úteis 

de acordo com cada grupo, considerando idade, grau cognitivo, 

habilidades, limitações, disponibilidade e interesses (PACE et 

al., 2006). 

 
TABELA 2. Distribuição das respostas ao questionário quanto ao conhecimento do 

diabetes e sua relação com a gengiva. João Pessoa-PB, 2015.  

Questões/Respostas n 
Frequência 
(%) 

O diabetes mellitus descontrolada é prejudicial à sua 
saúde oral? 

  

Sim 18 47,4 

Não soube dizer 20 52,6 

Você sabe se o diabetes mellitus descontrolado é um 
fator de risco a doença na gengiva? 

  

Sim 7 18,4 

Não soube dizer 31 81,6 

Você sabe se a doença na gengiva pode afetar no 
controle do diabetes mellitus? 

  

Sim 3 7,9 

Não soube dizer 35 92,1 

O fato de ter diabetes mellitus pode provocar problemas 
na sua gengiva 

  

Sim 6 15,8 

Não soube dizer 32 84,2 
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Você acha que existe relação entre problemas bucais e 
controle da taxa de glicose? 

  

Sim 3 7,9 

Não soube dizer 35 92,1 

Você teve explicações sobre a relação entre doença 
gengival e taxa de glicose? 

  

Sim 1 2,6 

Não 37 97,4 

Quais desses problemas você acha que o diabetes 
mellitus descontrolado pode agravar? 

  

Perda de dente 3 7,9 

Sangramento gengival 4 10,5 

Todas 16 42,1 

Não soube dizer 15 39,5 

Você já participou de alguma palestra que falava sobre 
a saúde bucal do paciente portador do diabetes 
mellitus? 

  

Sim 3 7,9 

Não 35 92,1 

Fonte: Dados da Pesquisa-2015. 

 

A Tabela 3 mostra os resultados do odds ratio e p-valor do 

conhecimento dos entrevistados acerca da variável diabetes 

mellitus descontrolada ser prejudicial a sua saúde bucal 

associada com o conhecimento sobre a doença na gengiva e 

se ela pode afetar ou ser afetada pelo diabetes. A pesquisa 

mostrou que: dos entrevistados que não sabem o que é doença 

na gengiva, 62,5% (20) não souberam dizer se o diabetes 

mellitus é prejudicial a sua saúde bucal, o que mostrou uma 

associação positiva entre estas variáveis com p de 0,005 e uma 

razão de chances de 2,67.  

Quando os participantes eram indagados sobre o diabetes 

quanto ao fator de risco a doença na gengiva, a avaliação 

revelou que as entrevistadas apresentaram uma razão de 

chances 2,82 vezes significativamente maior (p<0,002) de não 

saberem se o diabete mellitus é prejudicial a sua saúde bucal.  
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Resultado semelhante também apresentado para as 

variáveis: você sabe se a doença na gengiva pode afetar no 

controle do diabetes mellitus, e o fato de ter diabetes mellitus 

pode provocar problemas na sua gengiva, com percentuais de 

57,1% e 62,5% respectivamente, não terem conhecimento se o 

diabetes mellitus descontrolada pode ser prejudicial a sua 

saúde bucal. Na análise, os indivíduos apresentaram uma 

associação positiva, comprovando uma associação direta 

destas variáveis.  

Mediante os resultados, o estudo identificou fatores que 

exigem sensibilização tanto por parte dos gestores quanto pelos 

profissionais de saúde acerca do cuidado com a saúde bucal e 

sua relação com o diabetes mellitus no que diz respeito ao 

conhecimento dos pacientes acerca desta questão. 

Capacitação profissional e motivação dos usuários são 

requisitos elementares para planejamento, programação e 

execução de atividades nessa linha de cuidado. 

 
   TABELA 3. OddsRatio e valor de p segundo variáveis acerca do conhecimento    

do diabetes mellitus e doença na gengiva. João Pessoa-PB, 2015. 

Questões 

O diabetes mellitus 
descontrolado  
é prejudicial à sua saúde 
oral? Oddsratio p 

Sim % 

Não 
soube 
dizer % 

Sabe o que é a 
doença na 
gengiva? 

Sim 6 100 0 0 
2,67 (1,7-4,17) 0,005 

Não 12 37,5 20 62,5 

Você sabe se 
o diabetes 
mellitus 
descontrolado 
é um fator de 
risco a doença 
na gengiva? 

Sim 7 100 0 0 

2,82(1,75-4,53) 0,002 
*Não 11 35,5 20 64,5 

Sim 3 100 0 0 2,33(1,59-3,42) 0,050 
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Você sabe se 
a doença na 
gengiva pode 
afetar no 
controle do 
diabetes 
mellitus? 

*Não 15 42,9 20 57,1 

O fato de ter 
diabetes 
mellitus pode 
provocar 
problemas na 
sua gengiva? 

Sim 6 100 0 0 

2,67(1,75-4,17) 0,005 
*Não 12 37,5 20 62,5 

   Fonte: Dados da Pesquisa-2015.  

 

4 CONCLUSÕES 

 

 Com base nos resultados obtidos neste estudo, pôde-

se observar que o grupo de pacientes diabéticos estudado 

apresenta uma fragilidade acerca dos conhecimentos sobre o 

diabetes, a doença periodontal assim como a relação de 

ambas. Talvez esse fator esteja interligado a lacuna sobre as 

informações sobre a patologia o que dificulta o autocuidado e 

a manutenção da saúde bucal e sistêmica desses indivíduos.  

 Diante do exposto, ressalta-se a importância de ações 

preventivas e estratégias educativas para conscientizar os 

pacientes com diabetes. É fundamental que haja a 

integralidade da equipe profissional para combater os fatores 

de risco para o diabetes e para a doença periodontal, 

considerando a realidade social, econômica e cultural para o 

planejamento das campanhas para melhor compreensão 

desses pacientes garantindo assim sua qualidade de vida. 

  



CONHECIMENTO DE PACIENTES DIABÉTICOS SOBRE A RELAÇÃO DA DOENÇA PERIODONTAL E O DIABETES 
MELLITUS 

165 
 

 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 
ALMEIDA, H. G.G. de et al., Avaliação dos conhecimentos teóricos dos 
diabéticos de um programa interdisciplinar. Rev. Latino-am.enfermagem, 
Ribeirão Preto, v. 3, n. 2, p. 145-164, jul. 1995.  
ALVES, C. et al. Mecanismos patogênicos da doença periodontal 
associada ao diabetes melito. Arquivos Brasileiros de Endocrinologia & 
Metabologia, São Paulo, v. 51, n. 7, 2007.   
ALVES, C. et al. Atendimento odontológico do paciente com diabetes 
melito: 
recomendações para a prática clínica. R. Ci. méd. biol., Salvador, v. 5, n. 
2, p. 97-110, maio/ago. 2006.  
AMERICAN DIABETES ASSOCIATION. Diagnosis and classification of 
diabetes mellitus. Diabetes Care 2010. Disponível em: < 
http://care.diabetesjournals.org/content/33/Supplement_1/S62.full.pdf+html
> Acesso: 6 abr. 2015.  
BARBOSA, K. G. N. A complexa relação entre diabetes mellitus e doenças 
periodontais. ClipeOdonto, v.2, n.1, p.65-71, 2013.  
BELLO, D. M. de A. Condição Periodontal e Marcadores do Controle 
Metabólico em Pacientes Diabéticos. Pesq Bras Odontoped Clin Integr, 
João Pessoa, v. 11, n. 3, p. 357-361, jul./set. 2011. 
BRANDÃO, D. F. L. M. O.; SILVA,  A. P. G.; PENTEADO, L. A. M. Relação 
Bidirecional entre Doença Periodontal e Diabetes Mellitus. Odontol. Clín-
Cient., v. 10, n. 2, p. 117-120, jun. 2011.  
BRASIL. Ministério da Saúde, Conselho Nacional de Saúde. Comissão 
Nacional de Ética em pesquisa. Res. CNS nº 466/2012. Brasília, 2012. 
______. Vigitel Brasil 2013: vigilância de fatores de risco e proteção para 
doenças crônicas por inquérito telefônico. Brasília: Ministério da Saúde, 
2013.  
BRASILEIRO FILHO, G. Bogliolo-Patologia. 8. ed. Rio de Janeiro: 
Guanabara Koogan, 2012. 
CARRANZA, F. A. et al. Periodontia clínica, 11. ed. Rio de Janeiro: 
Guanabara Elsevier, 2011. 
DIAS, A. F. G. et al.  Perfil epidemiológico e nível de conhecimento de 
pacientes diabéticos sobre diabetes e retinopatia diabética. Arq Bras 
Oftalmol, v.73, n.5, p.414-8, 2010. 
DIRETRIZES DA SOCIEDADE BRASILEIRA DE DIABETES (SBD) 2013-
2014/ Sociedade brasileira de diabetes. São Paulo: AC Farmacêutica, 
2014. 

http://care.diabetesjournals.org/content/33/Supplement_1/S62.full.pdf+html
http://care.diabetesjournals.org/content/33/Supplement_1/S62.full.pdf+html


CONHECIMENTO DE PACIENTES DIABÉTICOS SOBRE A RELAÇÃO DA DOENÇA PERIODONTAL E O DIABETES 
MELLITUS 

166 
 

DIRETRIZES DA SOCIEDADE BRASILEIRA DE DIABETES (SBD) 2015-
2016/ Sociedade brasileira de diabetes. São Paulo: AC Farmacêutica, 
2016. 
GROSS, J. L. et al. Diabetes Melito: Diagnóstico, Classificação. Arq Bras 
Endocrinol Metab, v. 46, n. 1, fev. 2002. 
IZU, A. M. et al. Diabetes e a relação com a doença periodontal. Revista 
Ceciliana, v. 2, n.2, p. 23-25, dez. 2010. 
MARCHETTI, E. et al.  Periodontal disease: the influence of metabolic. 
Nutrition & Metabolism, v. 9, p.88, 2012.  
MARTINEZ, A. B. et al. Periodontal disease and diabetes-Review of the 
Literature. Med Oral. Patol Oral. Cir Bucal., Madri, v. 16, n. 6, p. 722-9, 
Jan. 2011.  
MENDES, D. C. et al. Doença periodontal e diabetes na percepção de 
adultos: um estudo qualitativo. Revista Unimontes Científica, Montes 
Claros, v. 15, n. 1, jan. 2013. 
MORAES, S. A. de et al. Prevalência de diabetes mellitus e identificação de 
fatores associados em adultos residentes em área urbana de Ribeirão 
Preto, São Paulo, Brasil, 2006: Projeto OBEDIARP.  Cad. Saúde Pública, 
Rio de Janeiro, v. 26, n. 5, p. 929-941, maio 2010. 
PACE, A. E. et al. O conhecimento sobre diabetes mellitus no processo de 
autocuidado. Rev Latino-am Enfermagem, v. 14, n. 5, set-out. 2006. 
SANTACROCE, Luigi; CARLAIO, Roberto Gianfranco; BOTTALICO, 
Lucrezia.  Does It Make Sense that Diabetes is Reciprocally Associated 
with Periodontal Disease?. Endocrine, Metabolic & Immune Disorders - 
Drug Targets, v. 10, n. 1, 2010.   
SANTANA, T. D. et al. Impacto da doença periodontal na qualidade de 
vida de indivíduos diabéticos dentados. Cad. Saúde Pública, Rio de 
Janeiro, v. 23, n. 3, p. 637-644, mar. 2007.  
SANTOS, P. S. da S. A relação entre doença periodontal e o câncer oral. 
Rev. bras. odontol., Rio de Janeiro, v. 73, n. 3, p. 218-22, jul./set. 2016. 
SARTORELLI, D. S.; FRANCO, L. J. Tendências do diabetes mellitus no 
Brasil: o papel da transição nutricional. Cad. Saúde Pública, Rio de 
Janeiro, v. 19, p. 29-36, 2003. Sup. 1 
SOUSA, J. N. L. de; NÓBREGA, D. R. de M.; ARAKI, A. T. Perfil e 
percepção de diabéticos sobre a relação entre diabetes e doença 
periodontal. Rev Odontol UNESP, v.43, n.4, p.265-272, 2014. 
TAVARES, G. R. et al. Abordagem multiprofissional ao paciente portador 
de diabetes no atendimento odontológico. Revista Fluminense de 
Odontologia, v. 16, n. 33, jan/jun. 2010.  
TERRA, B. G.; GOULART, R. R.; BAVARESCO, C. S. O cuidado do 
paciente odontológico portador de diabetes mellitus tipo 1 e 2 na Atenção 
Primária à Saúde. 2011. 



CONHECIMENTO DE PACIENTES DIABÉTICOS SOBRE A RELAÇÃO DA DOENÇA PERIODONTAL E O DIABETES 
MELLITUS 

167 
 

TORRES, H. de C. et al. Avaliação estratégica de educação em grupo e 
individual no programa educativo em diabetes Rev. Saúde Pública, v.43, 
n.2, p. 291-8, 2009.  
XAVIER, A. C. V. et al. Condição periodontal de crianças e adolescentes 
com diabetes melito tipo 1. Arq Bras Endocrinol Metab. v. 53, n. 3, 
2009. 
YAMASHITA, J. M. et al. Manifestações bucais em pacientes portadores 
de Diabetes Mellitus: uma revisão sistemática. Revista de Odontologia 
da Unesp, Araraquara, v. 42, n.3, mai/jun. 2013.  
 



PROTOCOLOS DE TRATAMENTO PARA INFECÇÃO DE HERPES SIMPLES DE INTERESSE À ODONTOLOGIA 

168 
 

CAPÍTULO 10 

PROTOCOLOS DE TRATAMENTO PARA 
INFECÇÃO DE HERPES SIMPLES DE INTERESSE 

À ODONTOLOGIA 

 

Matheus Soares MOTA1 

Lucas Emmanuell de Morais NEVES1 

Deryck Antonny de Souza HENRIQUES2 
1Graduando em Odontologia, UEPB,  2Cirurgião Dentista, Graduado pela 

Universidade Estadual da Paraíba. 

soaresmota.matheus@gmail.com 

 

RESUMO: O herpes simples é a doença viral mais comum na 

atualidade sendo uma infecção ulcerativa mucocutânea de 

característica crônica e recorrente. As lesões geralmente são 

vesiculares, de fácil coalescência e que ulceram sobre uma 

base eritematosa formando uma crosta que cicatriza nas 

semanas seguintes após o desenvolvimento da lesão. Na 

literatura foi encontrada diversos protocolos para o tratamento 

dessa doença, dentre eles a utilização de fármacos que incluem 

o Aciclovir a 5%, valaciclovir, famcyclovir e penciclovir, a 

utilização de fototerapia que constitui no uso de laser para 

efeitos biomodulatórios, analgésicos e anti-inflamatórios, e por 

fim a utilização de terapia fotodinâmica (PDT) que promove a 

morte de microorganismos com ação da luz visível mediante 

ação de agente fotossensibilizador. Esse trabalho objetiva 

revisar a literatura discutindo as principais opções para o 

tratamento do herpes simples evidenciando suas vantagens, 

desvantagens e indicações. Foi realizada uma pesquisa 

documental com base em dados secundários, através da 

PubMed, Elsevier, Web of Science and Library Online Wiley e 

mailto:soaresmota.matheus@gmail.com
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Scielo analisando artigos completos publicados entre os anos 

de 1999 a 2016. Concluiu-se que os parâmetros para o 

tratamento de herpes variam de acordo com o estágio da lesão, 

como exemplo o Aciclovir 5% que pode ser utilizado de forma 

tópica 5 vezes ao dia durante 4 dias, existindo vários outros 

protocolos indicados para a necessidade de cada paciente. 

Palavras – chave: Herpes labial. Terapia fotodinâmica. 

Fototerapia 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

O herpes simples, depois das infecções respiratórias, é 

a doença viral mais comum na atualidade, e é classificado como 

doença sexualmente transmissível, que afeta somente o homo 

sapiens, sendo uma infecção ulcerativa mucocutânea de 

característica crônica, que pode ser recorrente e que tem como 

agente etiológico duas cepas do vírus herpes simples (HSV). O 

vírus herpes simples tipo 1 (HSV-1), ou herpesvírus humano 1 

(HHV-1), é o agente etiológico principal das lesões vesiculares 

da região orofacial, enquanto o vírus herpes simples 2 (HSV-2), 

ou herpesvírus humano 2 (HHV-2), é a causa principal das 

lesões na região genital (REGGIORI, 1999). 

Geller et al.(2012) afirmam que 90% das pessoas infectadas 

pelo HSV-1 não apresentam sintomatologia inicial, ou seja, uma 

infecção assintomática que só pode ser detectada através da 

presença de anticorpos. Entretanto a presença da 

sintomatologia é representada pela gengivoestomative 

herpética primária que se apresenta como vesiculações e 

ulcerações que são precedidas com sintomas de formigamento, 

dor e queimação. Segundo Spruance (1977), os pacientes 

podem apresentar sintomas como febre, perda de apetite e mal-

estar além de apresentar sinais de múltiplas vesículas em toda 



PROTOCOLOS DE TRATAMENTO PARA INFECÇÃO DE HERPES SIMPLES DE INTERESSE À ODONTOLOGIA 

170 
 

cavidade oral. Os pacientes, especialmente crianças, 

apresentam-se desidratadas, pois a presença de 

sintomatologia dolorosa das vesículas intraorais está 

intimimamente associada à deglutição.  

Para Lupi et al. (2000), o HSV é um DNA-vírus que 

pertence à subfamília Alphaherpesvirinae com quatro 

componentes distintos: sua estrutura helicoidal de DNA de 

dupla hélice recoberta por um capsídeo icosaédrico e 

circundada por uma substância amorfa (tegumento), além do 

envelope lipídico, onde estão as glicoproteínas de superfície do 

HSV. A transmissão do HSV dá-se por superfícies mucosas ou 

soluções de continuidade na pele, podendo ser sítios de 

mucosa oral, ocular, genital ou anal. 

Os vírus Herpes simples tipos 1 e 2 possuem 

características morfológicas e ciclo replicativo semelhantes aos 

de outros membros da família Herpesviridae, causando 

infecção latente e/ou persistente nas células do hospedeiro. 

Podem ainda produzir infecções líticas, com ciclo replicativo 

curto, e estabelecer infecção latente e/ ou persistente em 

células neuronais sensoriais. A partícula viral é frágil, pois o 

envelope lipídico é susceptível ao tratamento químico com 

solventes orgânicos, detergentes e proteases, tratamento físico 

como calor (60ºC) ou radiação ionizante e não-ionizante 

(WIGG, 2008). 

De acordo com Ankouad (2005), são fases da herpes 

simples: 1) Primoinfecção herpética: primeiro contato infeccioso 

mucoso ou cutâneo, sintomático ou assintomático, com o vírus 

HSV-1 ou HSV-2; 2) Infecção inicial não-primária: primeiro 

contato infectante sintomático ou assintomático com o vírus 

HSV-1 ou HSV-2 em um indivíduo sabidamente infectado por 

outro tipo viral; 3) Recorrência: expressão clínica de uma 

reativação viral em um paciente sabidamente infectado com o 
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mesmo tipo viral; 4) Excreção viral assintomática: detecção do 

HSV-1 ou HSV-2 na ausência de sinais funcionais ou lesões 

visíveis pelo paciente ou profissional; 5) Reativação: períodos 

de replicação viral separados pelos períodos de latência com 

exceção da forma de recorrência clínica e da forma de excreção 

viral assintomática. 

Geller et al.(2012) afirmam ainda que a infecção primária 

sintomática, na maioria dos casos, não é manifestada 

permanecendo somente a infecção assintomática que é 

subdiagnosticada. São fatores predisponentes a exposição 

solar, febre, ansiedade, uso de corticosteroides, cirurgias e 

exposição a radiação UV. 

O herpes labial é a forma recorrente da infecção 

herpética, caracteriza-se por lesões de interesse 

estomatológico porque representa uma das lesões virais mais 

frequentes que acometem a cavidade bucal, também pode ser 

diagnosticada em pacientes imunocomprometidos tais como os 

portadores da síndrome da imunodeficiência humana (AIDS), 

pacientes transplantados e aqueles submetidos a tratamento 

antineoplásico. As lesões geralmente são vesiculares, de fácil 

coalescência, que ulceram sobre uma base eritematosa 

formando uma crosta serosa que vem a cicatrizar nas semanas 

seguintes. (SHARMAN, 2008)  

São fatores que influenciam a taxa de recorrência e a 

eliminação viral assintomática entre os episódios de HSV: 

idade, status imune, a cepa viral e a carga viral inicial. Na maior 

parte dos casos, as recorrências ocorrem duas a três vezes ao 

ano, afetando de 20% a 40% dos adultos (muito embora se 

tornem menos frequentes em indivíduos acima de 35 anos). 

Tornam-se três vezes mais comuns se o indivíduo se 

apresentar febril. Em 20% dos casos, a eliminação viral pode 

ser assintomática (GELLER, 2012). 
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Diante do contexto, esse trabalho objetiva revisar no 

sentido de discutir as principais opções de protocolo de 

tratamento de herpes simples, evidenciando suas respectivas 

vantagens, desvantagens e indicações. 

 

2 MATERIAIS E MÉTODOS 

 

Esse estudo tem caráter observacional, transversal e 

descritivo convencional baseado na coleta de informações 

obtidas através da revisão literária. 

Foi realizada uma pesquisa documental com base em 

dados secundários, através de quatro bancos de dados, 

incluindo a PubMed, Elsevier, Web of Science and Library 

Online Wiley e Scielo analisando artigos completos publicados 

entre os anos de 1999 a 2016. 

A seleção dos trabalhos e extração de dados foi 

realizada por dois pesquisadores previamente calibrados para 

tal fim, que revisaram trabalho a trabalho. Os resultados foram 

comparados e as divergências foram discutidas e resolvidas 

com o consenso.  

A seleção dos artigos foi realizada por meio das palavras 

chaves: Herpes simples, terapia fotodinâmica, e fototerapia.  

Critérios de inclusão e exclusão: foi inicialmente excluída 

toda a literatura que não faz parte da odontologia, excluindo-se 

também literatura com mais de 17 anos de publicação, sendo 

priorizadas publicações mais recentes o possível sendo incluída 

literatura nas línguas portuguesa, inglesa e espanhola. 

Foram selecionados 291 artigos científicos. Após a 

seleção, os pesquisadores buscaram informações sobre as 

seguintes variáveis: ano de publicação; tipo de estudo 

realizado; tipo de substância química utilizada; tipo de laser 

utilizado. 
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Os dados obtidos foram dispostos em uma tabela 

informatizada criada em ambiente Excel Microsoft para facilitar 

a conversão em um banco de dados informatizados com o 

auxílio do pacote estatístico Statistical Package for the Social 

Sciences (SPSS) (v.20) para realizar a análise quantitativa das 

variáveis. 

 

3 DISCUSSÃO 

 

FÁRMACOS 

 

Alfonso et al. (2003) afirmam que a droga comumente 

empregada para o tratamento do herpes simples é o Aciclovir a 

5%, podendo ser útil quando utilizado no inicio da manifestação. 

Porém, ao longo do tempo o Aciclovir não provou uma total 

eficácia, devido sua incapacidade de conter a infecção após a 

instalação da fase vesicular, assim sendo a aplicação de laser 

de baixa intensidade apresenta-se como opção de tratamento 

para pacientes que apresentam quadro de recorrência 

frequente. 

O aciclovir e valaciclovir são antivirais análogos 

sintéticos dos nucleosídicos purínicos seu uso pode causar 

efeitos colaterais e gerar resistência, também não pode ser 

usado em todas as fases da doença sendo indicado somente 

em fase vesicular. O Aciclovir possui posologia de 400 mg em 

aplicações tópicas a cada 12 horas sendo preconizado sua 

ingestão inicial antes da formação vesicular e o famcyclovir com 

sua posologia em 500 mg em aplicações a cada 8 horas 

(WAYNE REBORN, 2003). 

O Aciclovir é especifico para infecções pela espécie do 

gênero Simplexvirus, sendo padrão ouro em eficácia e 

segurança, são características: biodisponibilidade em 20%; 
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meia vida-vida de 1 hora, justificando seu menor intervalo entre 

aplicações e concentração mínima inibitória (MIC) de 1 à 3 

mg/L. São efeitos do Aciclovir: 1) diminuição da eliminação viral, 

2) aceleração da resolução e antecipação da cicatrização das 

lesões e 3) interrupção do surgimento de novas vesículas. 

Apresenta interação medicamentosa com meperidina, 

micofelonato e fenitoína (GELLER, 2012). 

Como alternativa ao Aciclovir, para tratamento do herpes 

simples, tem-se o valaciclovir que segundo Fatahzadeh (2007) 

é eficaz na duração de um surto e em comparação com o 

Aciclovir possui maior biodisponibilidade no organismo, os 

níveis séricos são quatro vezes superiores em comparação e 

possui menor frequência posológica diferentemente do Aciclovir 

que possui apenas 1 hora de meia-vida intracelular obtendo-se 

menor intervalo posológico. 

O Valaciclovir é uma pró-droga do Aciclovir, convertida a 

sua forma através da metabolização de hidroxilases intestinais 

hepáticas. Sendo eficaz na redução da duração do surto tem 

como características: 1) biodisponibilidade de 65%, posologia 

única diária apresentando também como características tóxicas 

a diarreia, dor abdominal e cefaleia (FATAHZADEH M. 2007). 

O tratamento com medicação tópica com o Aciclovir é 

modesto, por limitações de biodisponibilidade da substância no 

gânglio do nervo e gânglio trigêmeo onde basicamente trabalha 

na eliminação viral local. O Aciclovir como uso tópico é indicado 

na concentração de 5% sendo aplicado cinco vezes ao dia por 

4 dias, sendo iniciado o tratamento imediatamente após o inicio 

dos sintomas (GELLER, 2012). 

Outra opção para tratamento tópico é o uso do 

Penciclovir creme a 2%, sendo aplicado a cada 2 horas, quando 

em vigília, por 4 dias, que proporcionará uma redução de 1 dia 

no processo de cicatrização, dor e eliminação viral em adultos. 
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E o Idoxuridina que reduz a dor e acelera a resolução da 

infecção (NETO, 2012). 

No tratamento do herpes simples também se pode lançar 

mão da terapia combinada, combinando antiviral com 

corticoesteróide, onde na medida em que o antiviral suprime a 

infecção pela interrupção da replicação viral, controlando assim 

a velocidade da infecção, o corticoesteroide irá acelerar o 

processo de cicatrização e suprimir a resposta inflamatória. 

Sendo assim uma opção para reduzir os sintomas e reduzir o 

número de episódios (WAYNE REBORN, 2003). 

 

FOTOTERAPIA 

 

  O laser apresenta efeito biológico, biomodulatório e 

analgésico sobre os tecidos, onde o efeito biológico depende da 

sua absorção por moléculas do tecido conhecidas como 

cromóforos ou fotorreceptores, que podem ser moléculas da 

membrana celular, enzimas ou outros componentes celulares 

ou extracelulares. Nos cromóforos, a energia luminosa é 

transformada em outro tipo de energia para ser utilizada nas 

funções metabólicas da célula, podendo ter ação anti-

inflamatória, analgésica e biomoduladora (SCHINDL, 2005; 

CORAZZA, 2005; MARQUES, 2004). 

Segundo Marques et al. (2004), o efeito biomodulatório é 

advindo do estímulo à proliferação celular e da síntese de 

macromoléculas, enquanto o efeito anti-inflamatório é 

proveniente do aumento da microcirculação, da inibição dos 

fatores químiotáticos, do aumento da drenagem linfática e do 

aumento no número de células de defesa. O efeito analgésico 

ocorre devido à liberação de opióides endógenos (endorfinas e 

encefalinas), ao aumento da circulação, à modulação de 

nociceptores pelo aumento do limiar de dor, à modulação da 
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produção de prostaglandinas e bloqueio na despolarização 

nervosa. Em conformidade com Alfonso, et. al. (2003), o 

tratamento para herpes simples é geralmente feito com laser de 

diodo de arseneto de gálio- alumínio (GaAlAs), com  670 nm, 

30 mw. 

Existem 3 teorias para a forma como o laser age nas 

células. 1) Consiste na absorção da luz pelas enzimas 

mitocondriais, que leva ao aquecimento e a liberação de Ca+2 

mitocondrial para o citoplasma; 2) Consiste na absorção de luz 

por flavinas e citocromos na cadeia respiratória mitocondrial 

levando a alterações no transporte de elétrons na mitocôndria 

e, consequentemente aumento na produção de ATP; 3) 

Consiste no efeito fotodinâmico elucidado no próximo tópico. 

Esses mecanismos provavelmente ocorrem simultaneamente 

no tecido irradiado pelo laser a escolha da terapia deve levar 

em conta o estágio da doença (SCHINDL A, 2000). 

O laser de baixa potência tem sido utilizado no 

tratamento do herpes labial para diminuir a frequência de 

aparecimento das lesões, proporcionando satisfação e conforto 

aos pacientes (CATÃO, 2012). Segundo Machado et. al. (1999), 

a análise ultraestrutural dos vírus do herpes submetida à ação 

de um agente fototerapêutico, demonstra a ocorrência de dano 

ao envelope viral, o que inviabiliza sua adsorção ou penetração 

nas células sadias. 

 A fase prodrômica é considerada em literatura, como a 

melhor fase para o tratamento, usa-se normalmente laser de 

baixa intensidade no comprimento de onda vermelho entre 630 

e 690 e dose em 4.8 Jcm2 ou infravermelho com comprimento 

de onda entre 780 e 808 e dose em 120 J/cm2 por 40 segundos 

em seção única com ponto único central, com o intuito de inibir 

a formação vesicular, pode ocorrer de a vesícula ocorrer, porém 

irá regredir em um ciclo acelerado (LIZARELLI, 2010). 
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Na fase pré-vesicular , quando a região se encontra em 

eritema intenso e edemaciado é indicado laser de baixa 

intensidade com comprimento de onda vermelho com dose em 

30 J/cm2 ou 1,2 J/cm2 , podendo ser usado também laser 

infravermelho com dose em 10 J/cm2 ou 0,4 J/cm2 sendo todos 

indicados em ponto único central e 4 ou 5 pontos periféricos 

(LIZARELLI, 2010). 

Em fase vesicular ou bolhosa é indicada a sequencia 

operatória: 1) anti-sepsia da lesão com agua oxigenada 10V, 2) 

aplicação de anestésico tópico, 3) rompimento das vesículas 

com agulha fina, 4) curetagem do conteúdo, 5) segunda anti-

sepsia com agua oxigenada 10V, 6) irradiação com laser de 

baixa intensidade com comprimento de onda vermelho e dose 

de 20 J/cm2 por 20 segundos , devendo ser aplicado 1 ponto 

central e 4 pontos periféricos, 7) aplicação de vaselina ou 

protetor solar para evitar ressecamento. Uma segunda opção é 

não curetar as vesículas previamente, onde o laser deve ser 

aplicado somente ao redor da lesão para auxiliar na drenagem 

do edema e diminuir a sensibilidade dolorosa (LIZARELLI, 

2010). 

Em fase ulcerada a aplicação do laser se da com o 

intuído de acelerar o processo de cicatrização, indica-se o uso 

de laser de baixa intensidade na cor vermelha com dose em 10 

J/cm2, sendo necessários 1 ponto central e 4 pontos periféricos 

(LIZARELLI, 2010). 

O laser de alta potência pode ser usado para romper 

vesículas e assim fazer sua drenagem, além disso, a incidência 

do laser reduz a quantidade de vírus presente no fluido 

intravesicular (MAROTI, 2007). O PDT vem demonstrando 

eficácia contra alvos virais, onde o comprimento de onda usado 

é dependente do espectro de absorção do sensibilizador usado, 

onde a taxa de oxidação das moléculas orgânicas simples do 
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vírus vai depender: 1) parâmetros de luz, 2) concentração de 

substrato, 3) concentração do sensibilizador, 4) concentração 

de oxigênio e 5) pH. Sendo assim é essencial a seleção eficaz 

do sensibilizador (REGGIORI, 2008). 

 

TERAPIA FOTODINÂMICA (PDT) 

 

De acordo com Perussi (2007) microorganismos como os 

vírus podem ser mortos pela ação da luz visível mediante 

atuação de agente fotossensibilizador. Zanin (2003) afirma que 

a terapia fotodinâmica surge como um método auxiliar no 

tratamento restaurador e preventivo em odontologia. A terapia 

fotodinâmica faz uso de colorantes (corantes e pigmentos), pela 

sua habilidade de absorver luz com eficiência, em algumas 

regiões do espectro visível, alguns compostos são capazes de 

induzir ou participar de reações fotoquímicas, como é o caso de 

azul de metileno que possui ação bacteriostática, violeta de 

genecida, dentre muitos outros. 

Baseando-se na administração tópica ou sistêmica de 

um fotossensibilizador, seguido da irradiação em baixas doses 

com luz visível no comprimento de onda adequado, na 

presença de oxigênio encontrado nas células o 

fotossensibilizador ativado pode reagir com moléculas na sua 

vizinhança por transferência de elétrons ou hidrogênio, levando 

à produção de radicais livres ou transferência de energia ao 

oxigênio, levando à produção de oxigênio "singlet”. As 

moléculas excitadas podem retornar ao estado fundamental, 

emitindo energia na forma de fluorescência, por meio da 

liberação de fótons, ou progredir na cadeia de reações 

químicas, transformando-se na espécie reativa chamada 

triplete (PERUSSI, 2007). 
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 As moléculas no estado triplete podem interagir 

diretamente com substratos biológicos e formar radicais livres, 

produzindo reação ou transferir sua energia diretamente ao 

oxigênio singlet, altamente reativo e responsável pela morte 

celular. Ambos os caminhos podem levar à morte celular. O 

oxigênio singlet reage com os componentes celulares, pois 

compostos orgânicos insaturados são suceptiveis à ação do 

O2. Como a primeira barreira é a membrana celular, que 

contem lipídeos insaturados que podem ser danificados, ocorre 

a inviabilidade celular, os hidroperóxidos resultantes formam 

espécies reativas de oxigênio (ROS) através de reações 

catalíticas e, uma vez que a reatividade das ROS não é 

específica, qualquer macromolécula da célula pode ser um alvo 

para PDT. Assim, a multiplicidade de alvos torna mais difícil 

desenvolver resistência celular. Inicialmente desenvolvida 

apenas com finalidade antineoplásica, a PDT passou também 

a ser utilizada como antimicrobiana, em especial frente a 

patógenos da cavidade oral (PERUSSI, 2007). 

 O tratamento deve começar após um período de espera, 

após a administração no paciente de um fotossensibilizador. 

Quando a concentração do corante atinge o seu máximo no 

tecido lesado, procede-se à exposição do tumor ou do tecido 

infectado à radiação visível para a excitação do 

fotossensibilizador. A radiação, geralmente fornecida por um 

laser, é dirigida ao local do tratamento empregando-se um feixe 

de fibras ópticas (MACHADO, 2000). 

 A terapia fotodinâmica tem vantagens como: 1) repetição 

sem resistência ao fármaco; 2) pode ser usada com outras 

terapias e promove uma destruição tecidual seletiva; 3) há 

controle local agressivo do processo maligno ou infeccioso, sem 

dano extenso às estruturas normais circundantes; 5) tem a 

vantagem de dupla seletividade: não apenas o 



PROTOCOLOS DE TRATAMENTO PARA INFECÇÃO DE HERPES SIMPLES DE INTERESSE À ODONTOLOGIA 

180 
 

fotossensibilizador pode ser direcionado para as células ou 

tecido doente, mas também a luz pode ser precisamente 

focalizada no local da lesão; 6) o procedimento pode ser 

repetido várias vezes, se necessário, uma vez que não há 

efeitos tóxicos cumulativos e é usualmente não invasivo 

(PERUSSI, 2007). 

Entre as características ideais de um fotossensibilizador 

estão a pureza química, capacidade de localização específica 

em tecido neoplásico, intervalo pequeno entre a administração 

da droga e o acúmulo máximo na região de interesse, meia-vida 

curta, eliminação rápida do tecido normal, ativação por 

comprimentos de onda com ótima penetração no tecido alvo e 

capacidade de produzir grande quantidade de produtos 

citotóxicos. É necessário ainda que tenha baixa toxicidade no 

escuro, fazendo assim que essa terapia seja seletiva da área a 

ser tratada por meio da aplicação da luz em lugares estritos, e 

mesmo quando o fotossensibilizador atinja áreas indesejadas, 

não tenha ação tóxica; a fotossensibilidade não seja prolongada 

no organismo do paciente; formulação simples, reprodutível e 

estável (tempo mínimo de dois anos); facilidade de manuseio 

sintético que permita modificações para otimizar as 

propriedades desejáveis; facilidade de obtenção em escala 

industrial a custos reduzidos e com boa reprodutibilidade; 

facilidade de análise total dos componentes da fórmula 

(FERREIRA, 2005). 

 Um fotossensibilizador clinicamente adequado deve 

possuir no seu estado triplete excitado um tempo de vida de 

longa duração de forma que o produto possa reagir 

eficientemente tanto com moléculas vizinhas como com o 

oxigênio, o tempo suficiente para inativar células cancerígenas 

ou bacterianas. Deve também apresentar elevada 

absortividade molar na região espectral compreendida entre 
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600 e 1000 nm, conhecida como “janela fototerapêutica”, onde 

a membrana celular apresenta considerável transparência à 

radiação eletromagnética. Possibilita-se assim uma boa 

penetração da luz (2 a 3 cm) em tecidos levemente 

pigmentados, com risco mínimo de destruição generalizada dos 

componentes sadios que não contêm o fotossensibilizador 

(MACHADO, 2000). 

Os fotossensibilizadores são retidos tanto nos tecidos 

normais como nos neoplásicos. Tendem a se concentrar no 

tecido lesado ou nas células bacterianas, mas o mecanismo 

não está totalmente esclarecido, sendo que alguns fatores são 

descritos como responsáveis. A permeabilidade alterada da 

membrana das células tumorais e bacterianas, as fibras 

colágenas que interagem no tumor são imaturas e semelhantes 

às observadas em tecidos embrionários e em processo de 

cicatrização recente. Essas fibras imaturas apresentam grande 

capacidade de ligação às porfirinas, constituindo um local para 

retenção e acúmulo do agente fotossensibilizador. Outros 

fatores como rede linfática pouco desenvolvida, presença de 

macrófagos e menor pH intracelular também levam a maior 

concentração do fármaco nas células tumorais. Sabe-se que a 

necrose e a apoptose são dependentes do agente 

fotossensibilizador e das condições do tratamento, não 

dependendo do ciclo celular ou de fatores genéticos 

(FERREIRA, 2006). 

A opção de corantes como agentes fotodinâmicos é 

interessante devido ao custo reduzido e aplicabilidade, sendo 

um exemplo o azul de metileno. Este corante absorve na região 

de luz vermelha e produz oxigênio “singlet”. Além disso, é 

bastante utilizado na área médica, por exemplo, para o 

tratamento de metahemoglobinemia, e é considerado a 

substancia fotossensibilizante menos tóxica. O azul de metileno 
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tem um máximo de absorção na região de 660 nm (na janela 

fototerapêutica para TFD); sofre pouca reação de 

fotobranqueamento e exibiu um bom valor de atividade 

fotodinâmica, sendo compatível com o uso de LED.10. A 

aplicação de anestésicos tópicos, antes da irradiação, não deve 

ser feita, uma vez que o pH ácido dos anestésicos pode inativar 

quimicamente o fotossensibilizador. Em geral, a TFD é bem 

tolerada e, em alguns casos, a dor pode ser aliviada pelo uso 

de analgésicos orais, administrados uma hora antes do 

procedimento (MACHADO, 2000). 

Dessa forma é indicado a limpeza da região com agua 

oxigenada 10V, aplicação de anestésico tópico e então realizar 

a ruptura das vesículas seguida de aplicação de corante azul 

de metileno a 0.05% seguido de 2 minutos de espera e então 

realizar a irradiação com laser de baixa intensidade da cor 

vermelho com dose em 120 J/cm2 sendo necessário apenas 1 

ponto central na lesão (LIZARELLI, 2010). 

Frente às inúmeras opções de tratamento o Laboratório 

Especial de Laser em Odontologia (LELO) da Faculdade de 

Odontologia da Universidade de São Paulo (FOUSP) realizou 

estudo no recorte de tempo entre 2004 e 2006, com vistas 

indicar a melhor opção de tratamento com laser para herpes 

simples, observando equipamento e protocolo utilizado, o laser 

que obteve resultados satisfatórios foi o laser de diodo de alta 

potencia, resultando em conforto clínico para o paciente e 

ausência de cicatriz. A drenagem feita utilizando o mesmo 

diminuiu o ciclo de infecção, diminuindo também o tempo de 

reparação tecidual (GARCEZ, 2013). Segundo Sperandio 

(2009), o laser empregado deve ter uma densidade de energia 

de 100J/cm2, com 100 mW de potência de saída, por 28 

segundos em cada ponto, e 2,8 J de energia, com um tamanho 

de ponto de 0,028 cm2 através da técnica pontual de contato. 
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Possuindo um total de energia de 8,4 J, divididos igualmente 

em três doses de 2,8 J cada. Na conclusão da seção, o paciente 

deve ser orientado a retornar no dia seguinte, onde a mesma 

área deve ser irradiada com uma dose total de 60 J/cm2, 40mW 

de potência de saída, por 14 segundos em cada ponto, 1,68 J 

de energia por dia para acelerar o processo de cicatrização. 

Doses adicionais (todos fornecidos pelo mesmo laser utilizado 

para a PDT) devem ser administradas às 48 horas, três dias, e 

Sete dias após a sessão inicial de PDT. 

 

4 CONCLUSÃO 

 

 A infecção por herpes simples é muito comum, afetando 

indivíduos de todas as idades, existe uma grande 

disponibilidade de opções terapêuticas. Medicamentos tópicos 

oferecem benefícios para o paciente que sofrem surtos 

frequentes por não precisarem de profissionais para administrar 

seu tratamento. Concluiu-se que os parâmetros ideais para o 

tratamento de herpes variam de acordo com o estágio da lesão. 

Conforme quadro abaixo, onde as opções podem variar de 

acordo com as necessidades especificas de cada paciente. 

 

Opção farmacológica  

DROGA DOSAGE

M 

APLICAÇÕE

S 

VIA DE 

ADMINISTRAÇÃ

O 

Aciclovir 400 mg Á cada 12 

horas 

Oral 
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Valaciclovi

r 

500 mg À cada 8 

horas 

Oral 

Aciclovir 5% 5 vezes ao 

dia por 4 dias 

Tópica 

Penciclovi

r 

2% À cada 2 

horas por 4 

dias 

Tópica 

 

Fototerapia  

TIPO DE 

LASER 

DOSE ESTÁGIO DE 

EVOLUÇÃO 

NUMERO DE 

PONTOS 

Baixa 

intensidade 

vermelho 

4.8 

J/cm2 

Prodrômico Ponto único 

central 

Baixa 

intensidade 

infravermelho 

120 

J/cm2 

Prodrômico  Ponto único 

central 

Baixa 

intensidade 

vermelho 

30 J/cm2 Pré - vesicular Ponto único 

central e 4 – 

5 pontos 

periféricos 

Baixa 

intensidade 

infravermelho 

10 J/cm2 

ou 0.4 

J/cm2 

Pré - visicular Ponto único 

central e 4 – 

5 pontos 

periféricos 

Baixa 

intensidade 

vermelho 

20 J/cm2 Vesicular Ponto único 

central e 4 – 

5 pontos 

periféricos 
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Baixa 

intensidade 

vermelho 

10 J/cm2 Ulcera Ponto único 

central e 4 – 

5 pontos 

periféricos 

Alta 

intensidade 

vermelho 

3 - 5 

J/cm2 

Ulcera Inespecífico  

 

Frente a terapia fotodinâmica constatou-se que é eficaz 

o uso do corante azul de metileno a 0.05% associado ao laser 

de diodo de alta potência com uma densidade de energia de 

100J/cm2, a 100 mW de potência de saída, sendo aplicado 

durante 28 segundos em cada ponto, e tendo 2,8 J de energia, 

com um tamanho de ponto de 0,028 cm2 através da técnica 

pontual. 
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RESUMO: O preparo químico-mecânico dos canais radiculares 
é realizado através do uso de limas e brocas, associado ao uso 
de soluções irrigantes. As soluções mais utilizadas são as de 
hipoclorito de sódio em diferentes concentrações, clorexidina e 
EDTA. Este estudo tem como objetivo determinar a influência 
de diferentes soluções irrigantes na microdureza de superfície 
da dentina radicular humana. Foram seccionados 50 dentes 
humanos unirradiculares (incisivos, caninos e pré-molares), 
separando-se a raiz da coroa, de maneira que se obtivesse uma 
raiz reta com 12mm de extensão. Foi realizado o acesso 
endodôntico com brocas esféricas, exploração com limas do 
tipo K (#06; #08; #10) e uso de brocas Gates Glidden (2, 3, 4 
respectivamente). Duas soluções de hipoclorito em diferentes 
concentrações (2,5% e 5%), uma solução de clorexidina (2%), 
uma solução de EDTA (17%) e uma solução controle (água 
destilada) foram utilizadas. As amostras foram submetidas a 
análise de microdureza e estas foram realizadas, para cada 
espécime, nos terços cervical, médio e apical. Observou-se 
diminuição nos resultados de dureza radicular após utilização 
das soluções a base de hipoclorito de sódio e EDTA, 
independente da região radicular analisada. Sobre a efetividade 
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desta redução, concluiu-se que o hipoclorito de sódio a 5% foi 
o mais efetivo, seguido do hipoclorito de sódio a 2,5%, EDTA a 
17% e clorexidina a 2%, que apresentou a menor efetividade.  
Palavras-chave: Tratamento do canal radicular. Preparo de 

canal radicular. Irrigantes do canal radicular. 

 

1 INTRODUÇÃO 

O tratamento endodôntico tem um papel importante na 

obtenção de se manter uma boa saúde bucal, com a finalidade 

de eliminar a infecção e preservar a dentição natural. O 

tratamento pode ser afetado por fatores clínicos, tais como a 

biomecânica da instrumentação do canal radicular para 

remover os detritos da superfície da dentina, desinfecção e 

dissolução de matéria orgânica, eliminando patógenos 

bacterianos e por fim, realizar a obturação e selamento do canal 

radicular (RAVIKUMAR et al., 2014). Esta condição é obtida por 

instrumentos endodônticos em associação a substâncias 

químicas, as quais são mais do que meras coadjuvantes 

(GOMES et al., 2010). 

A ação destas soluções químicas durante o tratamento 

endodôntico é a de auxiliar o processo mecânico de limpeza e 

modelagem do sistema de canais radiculares, como também a 

lubrificação e desinfecção das paredes dentinárias (TARTARI 

et al., 2013). Durante a escolha desta solução irragadora para 

o tratamento endodôntico é importante ter conhecimento sobre 

seu tempo clínico de uso e as principais propriedades da 

mesma, visto que, além da limpeza do canal, esta deve 

promover dissolução do tecido, ter ação antimicrobiana e 

principalmente, ser biocompatível com os tecidos locais (CRUZ-

FILHO et al., 2011).  
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Entre as diferentes soluções irrigantes as mais 

comumente utilizadas são hipoclorito de sódio (NaOCl), ácido 

etilenodiamino tetra-acético (EDTA) e clorexidina 

(DINESHKUMAR et al., 2012).  

O hipoclorito de sódio é utilizado como solução irrigadora 

endodôntica em virtude de sua capacidade antimicrobiana e de 

dissolver tecidos (HAUMAN & LOVE et al., 2003). Todavia se 

mostra com alguns aspectos negativos como ser 

potencialmente corrosivo, irritante aos tecidos periapicais em 

altas concentrações, ineficaz contra alguns microorganismos 

quando em baixas concentrações, e o fato de apresentar odor 

e gosto desagradáveis (FERRAZ et al., 2001). 

O ácido etileno diamino tetracético (EDTA) é utilizado 

com o objetivo de remover a smear layer, logo seu mecanismo 

de ação abrange especificamente tecidos inorgânicos, 

condicionando geralmente seu emprego à agregação com outra 

substância que atue sobre matéria orgânica, como a clorexidina 

e o hipoclorito de sódio (QING et al., 2006). A utilização 

intermitente do EDTA e hipoclorito de sódio (NaOCl) revelou ser 

eficicaz na remoção de smear layer (RAVIKUMAR et al., 2014).  

A clorexidina tem seu uso tanto na forma líquida quanto 

em gel, sendo utilizada em diferentes concentrações (sozinha 

ou combinada com outras substâncias), sendo aplicada como 

agente antimicrobiano de largo espectro. Apesar de não possuir 

atividade solvente sobre os tecidos, apresenta ótimo efeito de 

substantividade, biocompatibilidade aceitável e relativa 

ausência de citotoxicidade (GOMES et al., 2013; FERRAZ et 

al., 2007).  

É importante ressaltar que os procedimentos químicos e 

mecânicos de instrumentação no canal radicular não podem ser 

separados, pois o objetivo é obter a limpeza, corte e 

desinfecção do canal radicular. No entanto, durante a irrigação, 
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os produtos químicos podem causar alterações na composição 

química da dentina, podendo afetar suas propriedades 

mecânicas (ELDENIZ et al., 2005; AKCAY et al., 2013). Alguns 

estudos sugerem que a microdureza da dentina pode diminuir 

quando exposta às soluções de hipoclorito de sódio (GARCIA 

et al., 2013). Trabalhos mostram também que o EDTA atua na 

função desmineralizadora da dentina, sofrendo mudança em 

seu pH à medida que age no tecido (MACHADO et al., 2004).  

Devido à ação antimicrobiana e capacidade para 

dissolver os tecidos orgânicos, o hipoclorito de sódio (0,5%, 1%, 

2,5% e 5,25%), é um dos irrigantes de preferência na prática 

endodôntica, seguido pela clorexidina a 2% e o EDTA a 17% 

(ZEHNDER et al., 2006). No entanto, não se pode definir que 

há um irrigante endodôntico único e/ou ideal capaz de agir 

sobre as paredes dos canais radiculares removendo smear 

layer e fornecendo efeito antimicrobiano por completo. Portanto, 

o efeito sinérgico dessas soluções é necessário para o preparo 

biomecânico. 

Embora vários estudos tenham avaliado o efeito das 

soluções irrigantes sobre a dureza de superfície da dentina 

radicular, mais estudos são necessários para analisar o efeito 

de tais soluções sobre a estrutura dental. A partir da realização 

dessa pesquisa e de seus resultados, espera-se contribuir para 

a ampliação dos conhecimentos sobre o uso de soluções 

irrigadoras em Odontologia, na aquisição de conhecimentos 

referentes aos testes a serem realizados e embasar 

cientificamente a prática clínica com relação ao uso de soluções 

irrigadoras e sua influência nos dentes tratados 

endodonticamente. Assim estas soluções irrigantes poderão 

ser usadas de forma mais racional na prática clínica, deixando 

o profissional mais seguro quanto à resistência do elemento 

dentário e permitindo a melhor escolha dos procedimentos a 
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serem realizados, garantindo segurança ao paciente e maior 

longevidade do tratamento.  

Desta forma, o presente estudo tem como objetivo 

avaliar o uso do hipoclorito de sódio em duas concentrações 

diferentes (2,5% e 5%), o uso do EDTA a 17% e da clorexidina 

a 2%, determinando deste modo, o efeito que tais substâncias 

possam apresentar sobre a microdureza de superfície da 

dentina radicular de dentes humanos unirradiculares.  

 

2 MATERIAIS E MÉTODO 

Foram selecionados 50 dentes humanos unirradiculares 

(incisivos, caninos e pré-molares). Os dentes foram 

armazenados em solução aquosa tamponada por Timol a 0,2%, 

limpos com auxílio de curetas periodontais e submetidos à 

profilaxia com pedra pomes e água. Os dentes foram 

seccionados, sob jato de água, com disco diamantado de dupla 

face (KG Sorensen, Barueri, SP, Brasil) adaptado em peça reta 

e micromotor (Kavo do Brasil, Joinville, SC, Brasil), separando-

se a raiz da coroa, de maneira que permaneceu uma raiz reta 

de 12mm de extensão.  

2.2 Instrumentação do canal radicular 
 

Foi realizado o acesso endodôntico com brocas esféricas 

compatíveis com a entrada do canal. Em todos os espécimes 

foram utilizadas limas de aço inoxidável tipo-K #6, #8 e #10 

(Dentsply Maillefer, Ballaigues, Suíça) para exploração do canal 

radicular, onde foram inseridas até chegar ao ápice. Brocas 

Gates Glidden n.02 (ø 0,54 mm), n.03 (ø 0,83 mm) e n.04 (ø 

1,1mm – Dentsply Maillefer, Ballaigues, Suíça) foram 

empregadas para instrumentação do canal radicular de forma 
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sequencial. A broca n.02 atravessou todo o canal radicular, a 

n.03 chegou até o ápice, sem atravessá-lo e a n.04 foi 

empregada apenas nos terços médio e cervical, perfazendo um 

total de 12mm. As soluções foram introduzidas nos canais com 

seringa de 10 ml e a cada troca de instrumento (Gates n.02, 

n.03 e n.04) foi realizada a irrigação e a aspiração com a 

solução indicada (Tab.1), totalizando 10 ml ao final do preparo. 

Após a irrigação principal, foi realizada a irrigação final com 5 

ml de água destilada e os canais foram secos com pontas de 

papel absorvente (Dentsply, Petrópolis, RJ, Brasil) e 

preparados para a realização dos testes mecânicos pré-

determinados. O preparo dos canais foi realizado por um 

mesmo operador, sendo o tempo de cada preparo 

cronometrado em todas as amostras de modo a totalizar 7 

segundos para cada dente.  

   Tabela 1. Soluções irrigadoras utilizadas 

Solução Irrigadora Fabricante 

Hipoclorito de Sódio a 2,5% Manipulado (A Fómula - Farmácia de 

Manipulação - JP) 

Hipoclorito de Sódio a 5,0% Manipulado (Dilecta - Farmácia de 

Manipulação e Homeopatia - JP) 

Clorexidina a 2,0% Manipulado (Dilecta - Farmácia de 

Manipulação e Homeopatia - JP) 

EDTA a 17% Manipulado (Dilecta - Farmácia de 

Manipulação e Homeopatia - JP) 

Água destilada LABIO – CCS/UFPB 

  



EFEITO DE DIFERENTES SOLUÇÕES ENDODÔNTICAS NA MICRODUREZA DA DENTINA RADICULAR 

199 
 

 

2.3 ANÁLISE DA PROPRIEDADE MECÂNICA DA 

ESTRUTURA DENTAL 

2.3.1 Teste de microdureza Vickers 

 

Para a realização deste teste as amostras foram 

seccionadas no sentido do longo eixo da raiz, obtendo-se duas 

hemi-secções, uma delas foi utilizada para o teste de 

microdureza Vickers.  

Cada hemisecção foi, então, embutida em resina acrílica 

autopolimerizável (Vipi Flash – Vipi, Pirassununga, Brasil). Uma 

fita adesiva (Scoth Silver Tape - 3M, Sumaré, Brasil) foi aderida 

a uma placa de vidro. Os fragmentos foram colocados sobre a 

fita adesiva para que esta superfície ficasse livre de contato 

com a resina. Em seguida foi posicionado um cano de PVC com 

25mm de diâmetro e 6mm de espessura ao redor do fragmento 

preso à fita adesiva. A resina acrílica foi manipulada em um 

recipiente de vidro e, ao atingir a fase plástica, foi colocada 

sobre o fragmento a fim de se realizar o embutimento do 

mesmo. Após a presa da resina acrílica, os espécimes foram 

identificados, numerando-os de um dez. 

Lixas d´água de granulação decrescente (220, 600 e 

1200) foram utilizadas para obtenção de superfície lisa e plana, 

após o embutimento de cada espécime. Em seguida os 

mesmos foram lavados em ultrassom (Bio Wash – BioArt, São 

Carlos, Brasil), para remoção de detritos, por 380 segundos.  

Os espécimes foram, então, armazenados em água 

destilada, em torno de 15°C (geladeira), por 24 horas. Os testes 

de dureza foram realizados em microdurômetro (HMV II; 

Shimadzu Corporation, Kyoto, Japão) com endentador Vickers 

(Shimatzu, Tóquio, Japão), utilizando uma carga de 50g durante 
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o tempo de 15s (Fig. 01). Três leituras foram tomadas para cada 

espécime, sendo realizadas uma em cada terço da amostra 

(cervical, médio e apical) próximo às paredes do canal, e depois 

foi calculada a média do Número de Dureza Vickers (VHN). 

 

Figura 01. Aspecto microscópico da região da amostra após 

endentação.  

 

Fonte: arquivo pessoal 

 

2.4 ANÁLISE ESTATÍSTICA 
 
De acordo com os dados obtidos, os mesmos foram analisados 
através de testes estatísticos de ANOVA e Tukey. 
 
3     RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Resultados de microdureza (VHN) e desvio-padrão (±) 

para os grupos experimentais analisados de acordo com a 

solução irrigante utilizada e região radicular analisada (Tab. 2). 
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Tabela 02. Média (Desvio-padrão) dos valores de Microdureza 

superficial (VHN) de acordo com as regiões de cada amostra 

testada. 

 

Solução 

Irrigante 

Região Radicular 

Terço Cervical Terço Médio Terço Apical 

Água destilada 

(controle) 

69,68Aa(±12,92) 61,87Ba (±9,3) 56,53Ba (±2,63) 

Hipoclorito de 

sódio a 2,5% 

60,53Ab (±12,23) 46,28Bc (±9,01) 47,98Bc (±7,89) 

Hipoclorito de 

sódio a 5% 

52,91Ac (±6,65) 40,9Bd (±6,04) 40,39Bd (±6,32) 

Clorexidina a 

2% 

71,81Aa (±7,90) 63,64Ba(±6,52) 57,27Ba (±8,78) 

EDTA a 17% 52,16Ad (±5,91) 58,71Bb(±14,86) 54,55Bb(±16,69) 

Letras diferentes indicam diferença estatística significante (p<0,05) para 

uma mesma solução em diferentes regiões radiculares (comparação entre 

linhas com letra maiúsculas e comparação entre colunas com letras 

minúsculas) – ANOVA e Teste de Tukey. 

 

Pela análise da tabela observa-se diminuição nos 

resultados de dureza da estrutura radicular após utilização das 

soluções irrigantes a base de hipoclorito de sódio, independente 

da concentração das mesmas e da região radicular analisada. 

Já o uso do EDTA apresentou também diminuição nos 

resultados da dureza, em todos os terços radiculares 

analisados. Com relação ao uso da solução de clorexidina, 

pode-se perceber que não houve alteração significativa, 

estando cada terço analisado com resultado semelhante ao 

grupo controle.  

Apesar das soluções irrigadoras facilitarem o preparo 

químico-mecânico dos canais radiculares, também podem 

aumentar a ocorrência de alterações na superfície dentinária, 

uma vez que interferem na estrutura química da dentina, 
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modificando a relação cálcio/fósforo da superfície, diminuindo a 

dureza e facilitando o corte do tecido (TARTARI et. al, 2013).  

Diferentemente da análise feita quando se usou a água 

destilada (controle), a efetividade do hipoclorito de sódio tornou-

se maior quando aumentada a sua concentração, e com isso 

maior o efeito tóxico para os tecidos, vindo a influenciar 

negativamente na integridade de todos os terços das paredes 

do canal radicular. 

As diferenças entre valores da dureza dos diferentes 

terços analisados se deu provavelmente porque as soluções 

não penetram em toda a extensão do canal radicular, devido a 

presença da smear layer sobre as paredes impedindo a entrada 

da solução nos túbulos dentinários, diferenciando os valores da 

dureza à medida em que se aproxima do terço apical. Quando 

se trata da ação solvente do NaOCl, percebe-se que sua 

eficácia é maior comparada às outras soluções, porém ainda é 

limitada por certos eventos como o contato superficial que é 

restrito, a espessura de dentina dos canais radiculares, a 

dificuldade do irrigante de chegar ao ápice, e a dificuldade de 

troca da solução. As soluções se mostram efetivas na entrada 

do canal, onde geralmente é amplo e permite uma troca da 

solução, enquanto nas proximidades do ápice é extremamente 

difícil a limpeza. Outro fator que também contribuiu para tal 

resultado foi a própria instrumentação mecânica que é mais 

favorecida na região cervical (evidenciando maiores variações 

nos valores da dureza) e menos na região apical, devido à 

própria anatomia do canal radicular. 

Após o uso do NaOCl há dissolução quase total do tecido 

pulpar. E geralmente causa danos mínimos aos tecidos 

periapicais, sendo por isso uma das soluções mais indicadas 

para irrigar canal (Fig. 02 e 03) (ESTEVES et. al, 2013). 
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Figura 02. Efeito sobre a microdureza dentinária do NaOCl a 

2,5% comparado a solução controle.  

 

Fonte: resultados obtidos 

Figura 03. Efeito sobre a microdureza dentinária do NaOCl a 

5% comparado a solução controle.  

 

Fonte: resultados obtidos 

A análise feita com o EDTA mostrou que sua ação 

quelante, desmineralizadora foi efetiva, apesar do pouco tempo 

ao qual as amostras foram submetidas à solução. Segundo 

OSTBY et al. (1957), o EDTA não tem ação imediata quando 

colocado em contato com a dentina, logo existe um tempo de 

espera para começar a surtir efeito, removendo os íons cálcio 

da dentina à medida que vai entrando em contato com as 

regiões até ser neutralizado e ir perdendo sua ação.  
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A smear layer pode retardar o movimento microbiano, 

porém ela não previne sua eventual saída. Assim se torna mais 

favorável deixar a superfície dentinária livre da smear layer. 

Agentes quelantes usados sem o NaOCl removem a smear 

layer, mas não removem os remanescentes de tecido pulpar. 

Por isso, ambas as soluções, EDTA e NaOCl, são necessárias 

para fornecer uma interface dentina-cimento obturador limpa, 

estabelecendo o cenário para um selamento ideal para o 

sistema de canal radicular.  A remoção mais eficiente da smear 

layer é feita pela irrigação com EDTA seguida de NaOCl. 

Quando o EDTA é aplicado em um canal, por aproximadamente 

quinze minutos antes da lavagem com NaOCl, alcança uma 

eficiência muito grande, produzindo um canal limpo e com 

túbulos dentinários expostos (Fig. 04). (ESTEVES et. al, 2013) 

 

Figura 04. Efeito sobre a microdureza dentinária do EDTA a 

17% comparado a solução controle.  

 

Fonte: resultados obtidos 

 

Como o preparo dos canais foi realizado por um mesmo 

operador e o tempo de cada preparo foi cronometrado para ser 

igual em todas as amostras, que totalizou 7 segundos para cada 
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dente, pode-se entender que foi um tempo relativamente curto 

para a solução agir plenamente. Por isso observa-se valores de 

dureza menores que os do grupo controle, porém acima dos 

valores esperados. Observando cada terço isoladamente 

também pode-se verificar que houve ação mais efetiva da 

solução e da instrumentação na região cervical, mostrando 

significativa variação de valores quando comparado ao grupo 

controle.  

No trabalho de MARCELINO et al. (2014), a microdureza 

da dentina foi medida com um penetrador Knoop. Neste estudo, 

embora a dentina já tenha sido exposta a irrigações com NaOCl 

e EDTA durante o tratamento biomecânico dos canais, 

tratamentos químicos adicionais, forneceram mudanças 

estruturais, comprometendo, assim, a microdureza da dentina. 

A redução da dureza após tratamento com NaOCl indica 

potentes efeitos diretos sobre o conteúdo orgânico e mineral da 

estrutura dentária. 

Diferente do hipoclorito de sódio, o EDTA quando em 

contato com as paredes do canal, vai promovendo a limpeza 

das mesmas, removendo a “smear layer” que atua como 

barreira física, interferindo na adesão e penetração dos 

materiais seladores no interior dos túbulos dentinários, o que 

aumenta a probabilidade de infiltração e consequentemente o 

insucesso do tratamento endodôntico. Assim a solução 

consegue penetrar nos túbulos dentinários, fato este que 

interfere diretamente na dureza da dentina à medida que 

aumenta o tempo de aplicação da solução até atingir um pico 

máximo de efeito e ser neutralizada. A partir desse momento a 

solução deve ser renovada para voltar a promover 

desmineralização (ESTEVES et. al, 2013).  

No estudo de ARI et al. (2003), foi avaliado o efeito da 

clorexidina e NaOCl sobre a microdureza e rugosidade da 
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dentina radicular. De acordo com os resultados todas as 

soluções irrigadoras, exceto a clorexidina, diminuíram 

significativamente a microdureza da dentina do canal radicular.  

Na série de estudos de GOLDSMITH et al. (2002) e 

RAJASINGHAM et al. (2010), sobre irrigação do canal radicular 

com EDTA e NaOCl, a metodologia foi bem estabelecida e 

baseada em investigação sobre a influência do tempo de 

irrigação, espessura da dentina e morfologia na tensão de 

superfície do dente. O regime alternativo de irrigação com 

NaOCl a 5% e EDTA a 17% mostraram um efeito significativo 

quando usado em ciclos de 30 min, atingindo um patamar na 

tensão de superfície do dente ao completar 60 min de irrigação. 

Assim mostra-se que a natureza da influência do NaOCl e 

EDTA sobre as características de deformação da dentina e 

dentes se baseia no tempo de irrigação e forma anatômica da 

raiz. Quanto mais longa a raiz, mais rapidamente o reservatório 

de íons não reagidos é propenso para se tornar esgotado (SIM 

et. al, 2001; RAJASINGHAM et. al, 2010). 

Portanto, no processo de alternância entre NaOCl e 

EDTA, o EDTA conservaria a sua potência, enquanto que a 

atividade de NaOCl pode ser reduzida. Foi observado que o 

esgotamento do conteúdo mineral e exposição progressiva da 

matriz orgânica, podem conferir proteção à dentina, enquanto 

que a presença de componentes iônicos não reagidos de 

NaOCl permitiriam a ocorrência de mais erosão dentinária, 

favorecendo o enfraquecimento da estrutura dentária (NIU et 

al., 2002; GRANDE et al., 2006; SOBHANI, 2009). 

 O prognóstico de qualquer terapia endodôntica está 

diretamente correlacionado à execução de suas diferentes 

fases adequadamente. A persistência de colônias bacterianas 

dentro das complexidades do sistema de canais radiculares 

leva à complicações como a periodontite apical refratária. Em 
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casos de retratamento endodôntico, técnicas de remoção do 

material de obturação seguido por procedimentos de limpeza e 

remodelagem, com uso de irrigantes apropriados, são 

suficientes para desinfecção adequada. Já foi estabelecido na 

literatura endodôntica que a incidência de fratura de raiz vertical 

é maior nos dentes tratados com canal, aumentando  as 

chances de extração destes elementos. Portanto, durante os 

procedimentos de re-tratamento deve-se ter cuidado para a 

perda de dentina que pode ocorrer a partir da re-instrumentação 

excessiva e agressiva da raiz que pode substancialmente 

enfraquecer a integridade estrutural do dente tornando-o mais 

propenso a fratura (GANESH et. al, 2014). 

No trabalho de SOARES et al. (2007), foram testadas 

propriedades como a resistência à tração da dentina quando os 

dentes foram submetidos ao tratamento endodôntico, 

potencializado pelo tempo. A alteração das propriedades dos 

dentes endodonticamente tratados foi atribuída à alteração da 

matriz orgânica da dentina por ação de NaOCl, desidratação do 

dente sem polpa e ação por eugenol, que está presente nos 

materiais de enchimento do canal radicular. O colágeno 

dentinário é constituído por grandes fibrilas de colágeno tipo I, 

que contribuem consideravelmente para as propriedades 

mecânicas da dentina. Foi visto que o tratamento endodôntico 

à medida que se passa o tempo altera negativamente a flexão 

e resistência à tração final da dentina radicular. Também 

descobriram que a dureza dos dentes vitais era de 3,5% maior 

que a dentina dentária endodôntica.  

Dentes endodonticamente tratados mostraram 

diminuição significativa da resistência à fratura e esta tem uma 

correlação positiva com o aumento da dentina da raiz durante 

os procedimentos de re-tratamento (GANESH et. al, 2014). 
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Ao analisar as amostras submetidas à ação da 

clorexidina pode-se perceber que não houve variação 

significativa de seus valores, mostrando-se todas as regiões 

com valores muito semelhantes aos do grupo controle. Tal 

solução quando absorvida pela parede celular dos 

micoorganismos, causa a quebra dos componentes 

intracelulares, mostrando seu ótimo poder antibacteriano, 

porém não apresenta efeito prejudicial na dureza da dentina, 

comprovando o fato de que não possui atividade solvente sobre 

os tecidos. 

Assim, a clorexidina é amplamente utilizada como 

substância química auxiliar e medicação intracanal, e nesta 

concentração de 2% ajuda a inibir crescimento de bactérias 

comuns em canais infectados, apresentando efeito residual e 

baixa citotoxicidade. Já o hipoclorito de sódio, ao contrário da 

clorexidina, demonstra alta capacidade de dissolução dos 

tecidos, além do poder antimicrobiano (PRETEL et. al, 2011). 

 

Figura 05. Efeito sobre a microdureza dentinária da Clorexidina 

a 2% comparada a solução controle. 

 

Fonte: resultados obtidos 
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Visto isso, podemos afirmar que a ação do hipoclorito e 

do EDTA de fato afetam a microdureza radicular. Neste estudo 

podemos observar que a solução de hipoclorito de sódio a 5% 

foi a mais eficiente em reduzir a microdureza da dentina, 

seguida da solução de hipoclorito de sódio a 2,5% e depois o 

EDTA a 17%, sendo a clorexidina um grupo que não influenciou 

negativamente a dureza (Figura 06). A solução irrigante pode 

apresentar maior ou menor poder de ação, em função de sua 

concentração, mesmo que a diferença entre as concentrações 

seja pequena, em função do tempo de ação e da 

instrumentação mecânica realizada ao longo do canal.  

 

Figura 06. Resultado geral da redução da microdureza 

dentinária. 

 

Fonte: resultados obtidos 

 

4 CONCLUSÕES 

 

Com base na metodologia empregada e analisando os 

resultados obtidos, pode-se concluir que houve redução quanto 

à microdureza dentinária. Sobre a efetividade desta redução, 

concluiu-se que o hipoclorito de sódio a 5% foi o mais efetivo, 
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seguido do hipoclorito de sódio a 2,5%, EDTA a 17% e 

clorexidina a 2%, que apresentou a menor efetividade.  
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RESUMO: O presente trabalho objetivou revisar a literatura 
acerca da aplicabilidade atual do laser de baixa intensidade na 
Ortodontia. A revisão de literatura foi conduzida na base de 
dados MEDLINE – Pubmed, abrangendo o período entre 2006 
e 2016. Os termos utilizados foram “Orthodontics” and “Low-
Level Light Therapy”. Foram encontrados 129 artigos na 
pesquisa, dos quais 54 corresponderam aos critérios de 
elegibilidade e foram analisados. Os principais temas versavam 
sobre a utilização do laser de baixa intensidade em processos 
de movimentação dentária, contenção de reabsorção radicular, 
processos de regeneração óssea e na analgesia. A luz emitida 
pelo laser de baixa intensidade possui características especiais 
que conferem propriedades terapêuticas importantes para o 
tratamento ortodôntico. A laserterapia vem sendo cada vez 
mais utilizada e o crescente interesse por seus efeitos 
demonstra-se pela grande quantidade de publicações 
científicas. Observa-se que há a necessidade de investigações 
científicas adicionais que utilizem protocolos bem definidos, 
permitindo assim a comparação entre os diferentes tipos de 
lasers utilizados, as metodologias aplicadas e a eficácia da 
utilização.  O laser de baixa intensidade pode ser aplicado com 
a finalidade de tratamento isolado ou como coadjuvante ao 
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tratamento convencional, proporcionando muitos benefícios 
tanto para os profissionais da área quanto para os pacientes e 
favorecendo o avanço dessa especialidade. 
Palavras-chave: Laser de Baixa Intensidade. Ortodontia. Dor.  
 

1. INTRODUÇÃO 

 

A palavra Laser é a sigla da expressão "Light 
Amplification by Stimulated Emission of Radiation" (Luz 
Amplificada pela Emissão Estimulada de Radiação) (CEPERA, 
2008). O Laser é um tipo especial de luz em que se obteve, por 
um processo puramente físico, um raio extremamente fino, de 
alta precisão e de grande potência, envolvendo novas e 
incalculáveis perspectivas no campo das pesquisas biológicas 
e aplicações nos mais diversos campos da saúde (BRUGNERA 
et al., 2003).   
 O laser foi desenvolvido baseado na teoria da emissão 
estimulada de radiação, relatada por Einstein em 1917, que 
descreveu um aparelho gerador da radiação eletromagnética 
por meio de um feixe de luz com características especiais, das 
quais as mais importantes são: a intensidade, a 
monocromaticidade, a coerência e a colimação. Ultimamente, 
são bastante utilizadas no campo da Medicina e da Odontologia 
revolucionando, em muitos aspectos, as terapias de prevenção 
e tratamento (MELLO e MELLO, 2001; BRUGNERA et al., 
2003). 
 De acordo com a potência de emissão da radiação, os 
lasers são classificados em: laser de alta intensidade ou HILT 
(High-Intensity Laser Treatment), que emitem radiação de alta 
intensidade, proporcionando um potencial destrutivo. 
Normalmente são utilizados em cirurgias, com função de cortar, 
coagular e vaporizar os tecidos; laser não cirúrgico ou LILT 
(Low-Intensity Laser Treatment), os quais emitem radiação de 
baixa intensidade, sem possuir potencial destrutivo e promovem 
a bioestimulacão sobre os processos moleculares e 
bioquímicos, que normalmente ocorrem nos tecidos, além de 
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possuírem ação analgésica e anti-inflamatória (GENOVESE, 
2000; BRUGNERA et al., 2003). 
 Entre os Lasers de baixa intensidade encontram-se os 
Lasers: He-He (Hélio-Neônio), diodo (arseniato de gálio – AsGa 
e Arseniato de gálio e alumínio – AsGaAl) (NEVES et al., 2005). 
 De acordo com os comprimentos de onda, a energia 
laser interage com as substâncias de tecido alvo desejado. A 
interação laser-tecido também é controlada por parâmetros 
como modo de condução, tamanho do feixe de luz, duração do 
pulso, emissão contínua ou de modo pulsado e taxa de 
repetição. Portanto, os diferentes comprimentos de onda têm 
vários graus de absorção em vários componentes de tecidos 
moles e duros (WIDGOR et al.,1995; FEATHERSTONE, 2000). 

O desenvolvimento do laser de baixa intensidade na 
Odontologia surge como uma nova alternativa de técnica aos 
procedimentos convencionais. Todavia, na ortodontia, o laser 
teve início atuando conjuntamente com os procedimentos 
clínicos tradicionais, promovendo ações de analgésicas, anti-
inflamatórias e de reparação tecidual e óssea, favorecendo, 
consequentemente, o bem estar do paciente e promovendo a 
redução no tempo de tratamento. 
 Destarte, o presente trabalho objetivou revisar a literatura 
no que concerne à aplicabilidade da utilização do laser de baixa 
intensidade na ortodontia. 

 

2. MATERIAIS E MÉTODO 

 

A revisão da literatura foi conduzida na base de dados 
MEDLINE – PubMed, usando os termos “Orthodontics” and 
“Low-Level Light Therapy”. 

Os critérios de elegibilidade dos artigos foram os 
seguintes: artigos publicados na íntegra e com acesso livre e 
gratuito, ou controlado, do tipo pesquisa científica sobre o tema, 
no idioma inglês, português ou espanhol; publicados entre 2016 
e 2006. 
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Foram encontrados 129 trabalhos indexados com os 
descritores selecionados, os quis foram avaliados mediante 
leitura do título e do resumo e disponibilidade para acesso ao 
trabalho na íntegra. Destes, 54 artigos cumpriram todos os 
critérios de elegibilidade e foram escolhidos para leitura 
completa e obtenção das informações. 
 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

3.1 Lasers 
 O termo laser procedente da língua inglesa, é o acrônimo 
do inglês Light Amplification by Stimulated Emission of 
Radiation (Amplificação da Luz por Emissão Estimulada de 
Radiação) (HILGERS; TRACEY, 2004). O laser é uma forma de 
energia que se transforma em energia luminosa, podendo ser 
visível ou não, dependendo da matéria que produz este tipo de 
radiação. Portanto, o laser é uma radiação eletromagnética não 
ionizante, que se encontra no espectro de luz que varia do 
infravermelho ao ultravioleta, passando pelo espectro visível 
(GENOVESE, 2007). Entretanto é uma luz com características 
específicas, tais como: coerência, monocromaticidade, 
unidirecionalidade, o que a diferencia totalmente da luz natural 
(ALMEIDA LOPES, 2004).  
          A luz Laser é pura e composta de uma única cor, e o 
efeito colimado apresenta todas as ondas sempre paralelas 
entre si, não havendo dispersão, ou seja, são capazes de 
percorrer longas distâncias sem aumentar seu diâmetro 
(BRUGNERA JUNIOR et al., 2003). 
 Os aparelhos de lasers são constituídos por um meio 
ativo, que pode ser sólido (Rubi), gasoso (mais comuns, como 
exemplo o CO2, He-Ne, Ar), semicondutor (Diodo – As-Ga-Al, 
As-Ga), semissólido (Nd-YAG, Er-YAG, YAP), Excímero (KrF, 
XeCl) ou líquido (pouco usado, como exemplo, rodamine e 
cumarina - Dy laser) (NEVES et al., 2005). 
 
3.2 Interação Laser-Tecido 
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       De acordo com os comprimentos de onda a energia laser 
interage com as substâncias de tecido alvo desejado. A 
interação laser-tecido também é controlada por parâmetros 
como modo de condução, tamanho do feixe de luz, duração do 
pulso, emissão contínua ou de modo pulsado e taxa de 
repetição. Portanto, os diferentes comprimentos de onda têm 
vários graus de relativa absorção em vários componentes de 
tecidos moles e duros (WIDGOR et al.,1995;FEATHERSTONE, 
2000). 
          Segundo Catão (2004) e Barros et al.(2008) a radiação 
emitida pelos lasers de baixa intensidade tem demonstrado 
efeitos analgésicos, anti-inflamatórios e cicatrizantes, sendo, 
por isso, bastante utilizada no processo de reparo tecidual em 
virtude das baixas densidades de energia usadas e 
comprimentos de onda capazes de penetrar nos tecidos. 

A terapia a laser apresenta-se como uma alternativa para 
processos que apresentem reação inflamatória, dor e 
necessidade de regeneração tecidual, graças a capacidade do 
laser de proporcionar ao organismo uma melhor resposta a 
inflamação, com consequente redução de edema, minimização 
da sintomatologia dolorosa e bioestimulacão celular (MALUF et 
al.,2006). 
 
3.3 Lasers de Baixa Intensidade 

O Laser de baixa intensidade surgiu com Mester, na 
Hungria em 1967, e vem sendo utilizado por dentistas 
brasileiros há cerca de 20 anos (LIZARELLI, 2003). Mais 
conhecido como laser terapêutico, sua densidade de energia 
oferecida não é capaz de ultrapassar o limiar de sobrevivência 
da célula. Ele induz a célula à biomodulação, isto é, não só 
estimulação, mas também supressão de processos biológicos: 
ela procurará restabelecer o estado de normalização da região 
afetada (MILLER, 2009). 
 Os lasers terapêuticos mais comuns são os do tipo 
semicondutores de arseneto de gálio (Ga-As), arseneto de gálio 
e alumínio (Ga-Al-As), e os do tipo gasoso hélio-neônio (He-
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Ne). O que os diferencia entre si é o comprimento de onda, 
determinando fundamental para a profundidade de penetração 
do laser no tecido (HABIB et al., 2008). 
 Os lasers terapêuticos mais utilizados nas décadas de 70 
e 80 foram os de He-Ne com emissão na região do visível, 
geralmente em torno de 630 nm. Nesta região do espectro 
eletromagnético, a radiação laser apresenta pequena 
penetração nos tecidos biológicos (6 a 10 nm), o que limita a 
sua utilização.     Para aplicação desse tipo de laser em lesões 
mais profundas, era necessária uma fibra óptica para guiar a 
radiação até o interior do corpo do paciente, limitando e 
contraindicando muitas vezes esse tipo de terapia, por ser uma 
técnica invasiva. Outra limitação dos lasers de He-Ne era sua 
grande dimensão e também o fato de seu meio ativo estar 
contido por ampolas de vidro que poderiam romper-se 
facilmente, além do gás hélio permear rapidamente a parede da 
ampola, reduzindo drasticamente o tempo de vida destes 
aparelhos (LOPES, 2004). 
 O diodo semicondutor de Arseneto de Gálio (Ga-As) 
surgiu na década de 80, possui comprimento de onda de 904nm 
no espectro infravermelho. As vantagens deste sobre o He-Ne 
é que, além da menor dimensão, apresenta maior penetração 
no tecido biológico (30 a 50 mm). Outra vantagem é que este 
dispositivo pode operar de forma contínua ou pulsada, 
enquanto que o He-Ne só opera em modo contínuo 
(SANTIAGO, 2007). 
 O diodo semicondutor de Arseneto de Gálio e Alumínio 
(Ga-A-lAs) tem comprimentos de onda de 780 a 870 nm. Sua 
luz é invisível e está no espectro infravermelho. Alguns diodos 
Ga-AI-As possuem comprimento de onda no espectro 
vermelho. Seu modo de operação é contínuo na maioria dos 
aparelhos. A profundidade de penetração é de 20 a 30 mm 
(SANTIAGO, 2007). 
 A energia luminosa do laser é depositada nos tecidos 
produzindo efeitos que estimulam a liberação de substâncias 
como histamina, serotonina e bradicinina. Além disso, ativa a 
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produção de ácido araquidônico e transforma as 
prostaglandinas em prostaciclinas (CEPERA et al., 2008). A 
bioestimulação aumenta a quantidade de ATP, acelera as 
mitoses, atua no reequilíbrio do potencial de membrana, 
melhora a reparação tecidual, estimula a reparação óssea, 
equilibra a produção de fibroblastos, com normalização no 
depósito de fibras colágenas e elásticas no tecido em 
reparação, aumenta a circulação, melhorando a ação anti-
inflamatória e a cicatrização dos tecidos (KARU, 2003). 
 Esses efeitos, por não serem visíveis ao olho humano, 
são até hoje muito discutidos. Existem alguns modelos da 
literatura na tentativa de desvendar o que realmente ocorre no 
tecido quando essa luz em baixa intensidade é utilizada. O 
modelo mais aceito foi proposto em 1987 por Tina Karu, que 
sugeriu a ocorrência de mudanças fotoquímicas em moléculas 
fotorreceptoras, componentes da cadeia respiratória. Como 
resultado de fotoexcitação de estados eletrônicos, ocorreriam 
fenômenos físicos e/ou químicos, nos quais a aceleração na 
transferência de elétrons e mudanças na atividade bioquímica 
causariam mudanças na atividade redox da mitocôndria (KARU, 
2003). 
 Para que se obtenha a resposta biológica adequada é 
necessário atingir a dose ótima de radiação, com o 
comprimento de onda correto e o número de aplicações 
suficientes para se produzir o efeito desejado. Portanto, os 
seguintes parâmetros devem ser observados: escolha do 
comprimento de onda, densidade de energia (dose ou fluência), 
densidade de potência (intensidade), tipo de regime de 
operação do Laser e número de tratamentos. A potência do 
Laser é o valor dado pelo fabricante em Watts (W). A densidade 
de potência é a potência de saída de luz por unidade de área 
medida em Watts por centímetro quadrado (W/cm2). A 
densidade de energia, também chamada de dose, é a grandeza 
que avalia a possibilidade de estímulo ou inibição dos efeitos do 
Laser, é a quantidade de energia por unidade de área 
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transferida ao tecido, geralmente é expressa em Joules por 
centímetro quadrado (J/cm2) (SANTIAGO, 2007). 

Nenhum efeito colateral foi observado com o uso de 
Lasers no espectro vermelho e infravermelho, pois seus fótons 
são de baixa energia e não causam ionização, causam somente 
excitação e calor. Atuando em comprimentos de onda entre 632 
e 780 nm, podem ser aplicados nos tecidos sem produzir 
mutações nem carcinogênese (BORTONE, 2008; HENRIQUES 
et al., 2008). 

 
3.4  Aplicabilidade de Lasers de Baixa Intensidade na 
Ortodontia 
 Os lasers de baixa intensidade têm sido amplamente 
utilizados como coadjuvantes de procedimentos odontológicos 
em virtude de suas vantagens que incluem: procedimento sem 
contraindicação, sem efeitos adversos e de fácil manuseio. A 
absorção da energia emitida pelos lasers nos tecidos estimula, 
ou inibe atividades enzimáticas e reações fotoquímicas que 
induzem reações em cascata e processos fisiológicos. Assim, o 
laser serve de mediador entre o processo inflamatório e a 
ativação do sistema imune, com amplos efeitos terapêuticos 
(GASPERINI et al., 2014). 

A terapia com o laser de baixa intnsidade pode estimular 
a proliferação de fibroblastos, auxiliar no tratamento de úlceras 
aftosas, acelerar a reparação óssea, analgesia, 
hipersensibilidade e processos inflamatórios em periodontia e 
aceleração de osseointegração após o mplante. No campo 
específico da ortodontia, evidências atuais sugerem que o laser 
de baixa intensidade reduz a dor após-ajuste, acelera a 
movimentação dentária, estimula a regeneração óssea na 
região da sutura palatina após a expansão rápida da maxila, e 
melhora a estabilidade dos mini-implantes ortodônticos. Os 
estímulos mecânicos induzem o movimento ortodôntico que ao 
mesmo tempo é facilitado pela remodelação do ligamento 
periodontal (PDL) e do osso alveolar. A ocorrência de 
inflamação é uma condição prévia para estas atividades de 
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remodelação que levam à movimentação dentária 
(DOMINGUEZ et al., 2015). 
 
3.4.1 Movimentação Ortodôntica 
 Na terapia ortodôntica, o movimento do dente é um 
processo que combina respostas patológicas e fisiológicas a 
forças aplicadas externamente. Sabe-se que as células 
periodontais, que são comprimidas entre o osso alveolar e o 
cemento, segregam citocinas de reabsorção óssea para 
estimular a formação de osteoclastos e posterior reabsorção 
óssea na direcção do vetor de força ortodôntico (EKIZER et al., 
2015). Assim, o laser de baixa intensidade acelera o processo 
de remodelação óssea por estimular a proliferação de células 
osteoblásticas e osteoclásticas durante a movimentação 
ortodôntica (ALTAN et al., 2012) 

Doshi-Mehta e Bhad-Patil (2012) avaliaram a eficácia da 
terapia do laser de baixa intensidade (Ga-Al-As, com 
comprimento de onda de 810 nm) na aceleração da 
movimentação dentária em tratamento ortodôntico e no alívio 
da dor em pacientes indianos. A amostra desse estudo foi 
realizada com 20 pacientes que realizavam tratamento 
ortodôntico e necessitavam de extração dos primeiros pré-
molares. A radiação foi aplicada em um quadrante experimental 
e o outro recebeu uma amostra placebo. O laser foi aplicado 
imediatamente quando da inserção de uma mola helicoidal, que 
servia para retração do canino, e após 3, 7 e 14 dias (no 
primeiro mês) e, posteriormente, a cada 15 dias até a retração 
completa do canino. A movimentação dentária foi medida em 
modelos de progresso e a dor foi avaliada a partir da escala 
visual analógica. Os resultados encontrados sugerem um 
aumento médio de 30% de movimentação dentária e escores 
de dor significativamente menores para o quadrante 
experimental. 

GENC et al. utilizou o laser Ga-Al-As (808 nm) para 
verificar sua eficácia na movimentação dentária. Nesse estudo, 
20 pacientes foram submetidos à extração de seus primeiros 
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pré-molares direito e esquerdo e distalização de seus caninos 
com uso de mola-heleicodal e mini-implantes. O laser foi 
aplicado assim quando da inserção do mini-implante e nos dias 
3, 7, 14, 21 e 28 após a primeira aplicação. Para a evolução da 
movimentação ortidôntica um paquímetro digital foi utilizado. A 
análise foi intrabucal, sendo que o quadrante esquerdo servia 
como grupo controle e o quadrante direito servia como grupo 
irradiado. Após análise dos resultados foi possível observar que 
a apllicação da terapia com laser acelerou significativamente a 
movimentação ortodôntica (GENC et al., 2013). 

Cossetin et al. (2013) procuraram analisar o efeito do 
laser de baixa intensidade na remodelação óssea durante a 
movimentação dentária induzida em ratos. Um laser de diodo 
(808 nm; 100 mW) foi utilizado e a pesquisa foi desenvolvida 
em 42 ratos, os quais tiveram o primeiro molar superior 
esquerdo sujeitos a movimentação dentária a partir de uma 
força de 25 gramas. Os ratos foram divididos em três grupos 
cuja experiência era realizada em 7 ou 14 dias, e o grupo 
controle. Dentro dos grupos havia, então, subgrupos, onde – 
para o grupo dos 7 dias – a irradiação era realizada em apenas 
1 dia e para o outro subgrupo, a radiação era realizada em 1, 3 
e 5 dias. Já para o grupo dos 14 dias, os subgrupos consistiam 
em um subgrupo cuja radiação era realizada em apenas 1 dia, 
outro subgrupo grupo com radiação nos dias 1, 2 e 3,  um 
terceiro subgrupo, cuja a radiação era realizada em 1, 3, 5, 7, 
9, 11 e 13 dias. Os resultados demonstraram que, o subgrupo 
que sofreu 3 aplicações de laser, dentro do grupo de 7 dias, 
apresentou maior atividade osteoclástica e reabsorção óssea 
do que todos os outros subgrupos. Diferenças significativas não 
foram observadas entre o grupo de controle e os resultados do 
grupo de 14 dias, nem no que concerne à atividade 
osteoblástica em nenhum dos grupos. 

Em outro estudo, também foi para avaliar a influência do 
laser de baixa intensidade sobre a movimentação dentária. 
Nesse estudo, 30 ratos foram divididos em grupo controle e 
experimental. Os animais receberam aparelhos ortodônticos 
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calibrados para liberar uma força de 40 g/F, com o objetivo de 
mover o primeiro molar superior mesialmente. Utilizou-se um 
laser de diodo (790 nm; 40 mW; 20 J). O tratamento foi realizado 
a cada 48 horas, num total de 9 sessões, e as áreas de 
aplicação foram mesial, distal, palatino/bucal e extra-oral. No 
referido estudo não foi possível observar diferenças 
significativas entre o grupo controle e o experimental no que 
tange à movimentação dentária (GAMA  et al., 2010). 

Altan et al. (2012) buscaram avaliar os efeitos do laser 
de diodo sobre a proliferação de atividade das células 
osteoblástica e osteoclástica. Nesse estudo, 38 ratos foram 
submetidos à movimentação ortodôntica dos incisivos 
superiores, por uma mola helicoidal, com uma força de 20 
gramas. Um laser de Ga-Al-As com 820 nm, com potência de 
saída de 100 mW. As irradiações foram realizadas em cinco 
pontos na distal da raiz do dente, no primeiro, segundo e 
terceiro dias após início do experimento. Um total de 54 J (100 
mW, 3.18 W /cm2, 1717,2 J/ cm²) foi aplicado ao grupo II e 15 
J (100 mW, 3,18 W / cm², 477 J/ cm²) ao grupo III. O grupo I foi 
considerado como de controle. Os resultados encontrados 
demonstraram não haver diferença estatística para a 
movimentação dentária entre os grupos de estudo e o grupo 
controle. Não obstante, o número de osteoclastos, 
osteoblastos, células inflamatórias, vascularização capilar, e 
neoformação óssea foram significamente superiores no grupo 
II.  

Abi-Ramiaa et al. (2010) procuraram descrever as 
reações pulpares microscópicas observadas com o uso do laser 
de baixa intensidade (Ga-Al-As 830 nm,100 mW) na 
movimentação ortodôntica induzida em ratos. Os achados 
histológicos encontrados no grupo irradiado demonstraram 
significativas alterações pulpares em relação aos grupos não 
irradiados. A principal diferença foi uma intensa vascularização, 
a qual pode ser justificada pela aceleração da 
neovascularização induzida pelo laser de baixa intensidade, 
também foi possível observar a presença de mais células 
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diferenciadas, fibroblastos e fibras de colágeno. Tais resultados 
promoveram uma aceleração do reparo do tecido pulpar, o que 
tende a otimizar o tratamento ortodôntico. 

 
3.4.2 Reabsorção radicular 

A reabsorção radicular inflamatória induzida 
ortodonticamente é uma consequência mais comum de um 
tratamento iatrogênico. Esta tem sido considerada como um 
efeito colateral da atividade celular associada a remoção de um 
tecido necrótico no ligamento periodontal compactado (EKIZER 
et al., 2015). 

Altan et al. (2015) buscaram avaliar os efeitos 
preventivos e/ou reparadores de terapia laser de baixa 
intensidade sobre a reabsorção radicular inflamatória induzida 
ortodonticamente em ratos. A pesquisa contou com 30 ratos, os 
quais foram dividos em quatro grupos: (controle de curto prazo 
(SC), laser de curto prazo (SL), controle a longo prazo (LC) e 
laser a longo prazo (LL)]. Em todos os grupos, o primeiro molar 
esquerdo foi deslocado mesialmente por 11 dias. No final deste 
período, os ratos dos grupos SC e SL foram mortos, a fim de 
observar as lacunas de reabsorção e avaliar se LBI teve 
qualquer efeito positivo sobre a reabsorção radicular. Os grupos 
LC e LL permaneceram por um período de cicatrização de 14 
dias, a fim de observar a reparação espontânea das áreas de 
reabsorção e investigar se o laser de baixa intensidade teve 
efeitos reparadores sobre a reabsorção radicular. Foi utilizado 
um laser diodo Ga-Al-As com um comprimento de onda de 820 
nm. No grupo SL, os primeiros molares foram irradiadas com a 
dose de 4,8 J/cm² (50 mW, 12 s, 0,6J) em todos 11 dias durante 
a aplicação da força. No grupo LL, o período de irradiação foi 
iniciado no dia da remoção do aparelho e os primeiros molares 
foram irradiados com uma dose de 4,8 J/cm² pelos 14 dias. O 
laser de baixa intensidade aumentou significativamente o 
número de osteoblastos e fibroblastos, e a resposta inflamatória 
no grupo SL em comparação com o grupo SC. A quantidade de 
reabsorção não representou qualquer diferença entre os dois 
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grupos. No grupo LL, o laser de baixa intensidade aumentou 
significativamente o número de fibroblastos e diminuiu a 
quantidade de reabsorção em comparação com o grupo de LC. 
Como resultado avaliativo pode-se observar que o laser de 
baixa intensidade diminui a reabsorção e acelera a cicatrização 
da reabsorção radicular induzida, porém não foi possível 
estabelecer os efeitos preventivos de sua utilização. 

 
3.4.3 Regeneração óssea 

A expansão rápida de maxila é uma prática terapêutica 
comum na ortodontia, que visa normalizar a atresia das arcadas 
dentárias superiores a fim de se atingir uma oclusão estável e 
funcional (ANGELETI et al., 2010). Vários estudos tem 
confirmado que os lasers de baixa intensidade podem acelerar 
a regeneração óssea da sutura palatina em procedimentos de 
expansão rápida da maxila, além de para estimular a síntese de 
colágeno, que é o principal responsável pela matriz osteóide 
(CEPERA et al, 2012).  

Estudo brasileiro realizado por Angeleti et al. (2010), com 
13 indivíduos, observou que a irradiação laser de baixa 
intensidade (Ga-Al-As 830 nm; 100 mW) acelera a regeneração 
óssea na sutura palatina mediana anterior após a expansão 
rápida  da maxila assistida cirurgicamente. Nesse estudo, os 
pacientes foram submetidos a osteotomia Le Fort 1, com 
separação da sutura pterigomaxilar e uso do expansor Hyrax. 
Foram, então, divididos em dois grupos: um grupo controle e 
outro com aplicação de laser Ga-Al-As. O laser foi aplicado em 
oito sessões de tratamento com intervalos de 48 horas. Cada 
sessão de tratamento consistia na aplicação do laser em pontos 
da sutura. Radiografias digitais foram tiradas antes da cirurgia 
e no acompanhamento do caso em 1, 2, 3, 4 e 7 meses. 
Observou-se, então, uma maior taxa de mineralização 
significativa no grupo que fez uso do laser. 

CEPERA et al. realizaram um estudo  com 27 crianças e 
observaram que o laser de baixa intensidade influenciou o 
processo de regeneração óssea da sutura palatina, acelerando 
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a cicatrização, quando da expansão rápida da maxila, com o 
expansor Hyrax. Em tal estudo, as crianças foram dividas em 
dois grupos: onde havia um grupo controle e outro grupo onde 
a expansão da maxila associou-se com o uso do laser de diodo 
(780 nm, 40 mW, e 10 J/cm²). Foram escolhidos 10 pontos de 
aplicação: 2 laterais ao parafuso do expansor, 4 anteriores e 4 
posteriores ao parafuso. As aplicações foram realizadas em 
etapas, onde a etapa 1, consistia do início da ativação do 
parafuso até 5 dias mais tarde; a etapa 2, era realizada logo 
após o fim da expansão, durante 3 dias consecutivos; a etapa 
3, era realizada 7 dias após a etapa 2; a etapa 4, 7 dias após a 
etapa 3; e, por fim, a etapa 5, também, 7 dias após a etapa 4 
(CEPERA et al., 2012). 

Garcez et al.(2015) observaram que a terapia com laser 
de baixa intensidade aumentou a taxa de eficácia dos mini-
implantes ortodônticos aplicados em porcos. A pesquisa contou 
5 porcos os quais receberam 50 mini-implantes na vestibular de 
mandíbula (30 amostras) e maxila (30 amostras), igualmente 
distribuídos nos quadrantes esquerdo e direito. Após a 
inserção, os mini-implantes receberam uma carga de 250 gf 
usando um anel elastomérico ligado aos pré-molares ou aos 
incisivos durantes 3 semanas. Os mini-implantes foram 
divididos em dois grupos: um experimental e um controle. O 
laser de diodo foi utilizado (780 nm; 70 mW) por 60 segundos 
após inserção dos mini-implantes e semanalmente após 
inserção do anel de elastômero. Os 
microparafusos utilizados foram fotografados e analisados 
clinicamente todas as semanas para determinar a sua 
estabilidade e a presença de inflamação local. Após 3 semanas, 
a análise histológica e microscopia de fluorescência foram 
realizadas. Os resultados clínicos mostraram uma taxa de 
sucesso de 60% para o grupo controle e de 80% para o grupo 
tratado com laser. A análise histológica e a microscopia de 
fluorescência mostraram que o grupo laser apresentou menor 
quantidade de células inflamatórias e intensa neoformação 
óssea ao redor dos miniparafusos. 
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Silva et al. (2012) verificaram que o laser de baixa 
intensidade aplicado após rápida expansão de maxila é capaz 
de aumentar a proliferação e a expressão de osteoblastos em 
células derivadas da sutura palatina. O estudo brasileiro utilizou 
30 ratos que foram divididos em dois grupos: controle e 
experimental, ambos sofreram expansão de maxila, porém 
apenas o experimental teve aplicação de laser Ga-Al-As (830 
nm; 30mW). Os ratos foram sacrificados às 24 , 48 , e 7 dias 
após a expansão, quando as células osteoblásticas derivadas 
da sutura palatina mediana dos ratos foram explantadas. Estas 
células foram cultivadas in vitro por períodos de até 17 dias, e, 
em seguida, parâmetros osteogênese e de marcadores de 
expressão gênicas foram avaliados. 
 

3.4.3 Analgesia 
Pacientes geralmente sentem dor e desconforto em 

resposta à força ortodôntica, especialmente de 1 a 2 dias após 
instalação do aparelho ortodôntico (LI et al., 2015). A dor pode 
induzir os pacientes a abandonar o tratamento ortodôntico e a 
experiência de dor durante a fase inicial de terapia pode 
influenciar negativamente a cooperação e causar interrupções 
de tratamento dos pacientes (MARINI et al., 2013). A sensação 
de dor é uma experiência subjetiva dependente de fatores 
físicos e psicológicos, tais como idade, sexo, estresse, estado 
emocional, diferenças culturais, experiências de dor anteriores, 
além da magnitude da força ortodôntica aplicada (MARINI et al., 
2015). 

Quando as forças mecânicas são aplicadas aos dentes, 
as alterações resultantes do fluxo sanguíneo iniciam uma 
reação inflamatória no tecido periodontal. A partir desta reacção 
inflamatória, alguns mediadores são liberados, tais como a 
histamina, prostaglandinas, bradicinina, serotonina, substância 
P e leucotrienos, que produzem hiperalgesia (NOBREGA et al., 
2013; MARINI et al., 2015). 

Após a compressão do ligamento periodontal, motivada 
por ajuste ortodôntico ou colocação dos separadores dentários, 
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os mediadores inflamatórios promovem sensibilidade às 
terminações nervosas e desconforto. O deslocamento inicial do 
dente causado pela utilização de separadores dentários causa 
dor e liberação imediata de mediadores bioquímicos no fluido 
gengival (NOBREGA et al., 2013). 

Os anti-inflamatórios não esteroidais são normalmente 
administrados para diminuir a percepção de dor. No entanto, 
tem sido sugerido que o movimento dentário pode ser afetado 
pela utilização de tais drogas, além dos efeitos contralaterais 
decorrentes da utilização dos mesmos (NOBREGA et al., 2013). 

Entre os métodos não farmacológicos par alívio da dor 
em tratamentos ortodônticos, destaca-se a utilização da terapia 
com laser de baixa intensidade. Alguns autores atribuíram a 
analgesia produzida pela irradiação ao seu efeito anti-
inflamatório e neuronal, incluindo a estimulação de células 
nervosas e linfócitos (NOBREGA et al., 2013). 

ARTESRIBAS et al. (2012) estudaram a eficácia 
analgésica do laser de baixa intensidade frente à sensação de 
dor, em pacientes que realizavam tratamento ortodôntico. O 
estudo foi realizado com 20 voluntários que fizeram uso de 
separadores elásticos entre os molares superiores e pré-
molares. Um quadrante foi aleatoriamente escolhido para ser 
irradiado com um laser Ga-Al-As, (830 nm; 100 mW) durante 20 
segundos. Três pontos foram irradiados em face vestibular e 
três pontos foram irradiados em face palatinao. O mesmo 
procedimento foi aplicado no quadrante contralateral com uma 
luz placebo. A escala visual analógica foi utilizada para avaliar 
a dor em 5 minutos, 6, 24, 48 e 72 horas após a colocação dos 
separadores. Observou-se, então, que a intensidade da dor foi 
significativamente menor no quadrante tratado com laser. 

PINHEIRO et al.( 2015) pesquisou sobre a terapia de 
laser de baixa intensidade infravermelho (810 nm; 100 mW) 
com quatro aplicações por dente, tendo como motivação a 
promoção do alívio da dor após a instalação do aparelho 
ortodôntico e primeiro arco. O estudo se desenvolveu com 90 
pacientes que foram divididos em três grupos: placebo, controle 
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e laser. A dor foi avaliada a partir da Escala Visual Analógica. O 
grupo que recebeu a aplicação do laser apresentou todos os 
valores de dor menores em relação aos valores observados nos 
outros grupos. Houve diferença estatisticamente significante da 
dor pós-operatória entre 12 e 48 horas (momento de pico de 
dor) para o grupo 3 em relação aos grupos 1 e 2 (PINHEIRO et 
al., 2015). 

A aplicação de laser reduz a dor associada à 
movimentação ortodôntica, afastadores foram colocados 
afastadores na mesial e na distal de primeiros molares 
superiores de 90 voluntários. 60 pacientes foram incluídos no 
grupo que foi submetido à aplicação de laser e 30 foram 
incluídos no grupo controle. Os pacientes do grupo de teste 
foram submetidos a laser CO2, 30 segundos após inserção dos 
separadores. A escala visual analógica foi utilizada para avaliar 
a dor e foi utilizada por todos os voluntários que avaliaram seus 
níveis de dor em 30 segundos, 6 e 12 horas, e ainda 1, 2, 3, 4, 
5, 6 e 7 dias após inserção dos separadores. Os níveis de dor 
foram significamente reduzidos até o quarto dia, porém 
nenhuma diferença foi observada depois disso, assim como 
também não foram observadas diferenças significativas na 
movimentação dentária entre o grupo avaliado e o grupo 
controle (FUJYIAMA et al., 2008). 

Estudo sobre percepção da dor referida em pacientes 
que fizeram uso de laser e os que foram incluídos no grupo 
controle, não constatou diferenças significativas. A amostra foi 
composta por 79 indivíduos, os quais tiveram os separadores 
inseridos em seus primeiros molares superiores, nas faces 
distal e mesial, e mantidos por três dias. A aplicação do laser 
(Ga-Al-As 808 nm; 80 J/cm²) foi realizada imediamente após a 
inserção dos separadores. Os participantes foram divididos em 
três grupos: experimental, placebo e controle. A intensidade da 
dor foi medida pela escala visual analógica no período de 6 e 
12 horas, primeiro, segundo e terceiro dias após inserção dos 
separadores. Foi realizada uma análise do tipo boca dividida a 
fim de se obter uma análise intrabucal. Os resultados 
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apontaram resultados equivalentes entre os três grupos, 
sugerindo que a aplicação de uma dose única de radiação não 
causa redução significativa da dor (FURQUIM et al., 2015). 

Em contrapartida, foi realizado um estudo com uma única 
aplicação de laser Ga-Al-As (910 nm; 160 mW) e obteve 
resultados satisfatórios para o grupo de radiação. Nesse 
estudo, 120 pacientes foram divididos em grupo experimental, 
grupo placebo e grupo de controle e tiveram quatro separadores 
elásticos inseridos de mesial de primeiro pré-molar até distal de 
primeiro molar. A aplicação do laser se deu imediatamente após 
inserção dos separadores. A dor foi mensurada a partir da 
escala visual analógica em 12, 24, 36, 48, 72 e 96 horas após 
inserção. No grupo de laser foi observada uma intensidade de 
dor menor quando comparada aos grupos placebo e controle, 
bem como o fim de dor mais cedo. Ainda foi observado que, no 
grupo de laser, 70% dos individuos relataram dor, ao passo que 
nos grupos placebo e controle 100% dos indivíduos relaram dor 
(MARINI et al., 2013). 

O mesmo resultado foi encontrado em outro estudo de 
uma dose única da terapia com laser de baixa intensidade se 
mostrou eficaz na redução da dor induzida pelo uso de 
separadores. Aqui, os separadores foram colocados na mesial 
e distal dos primeiros molares superiores em todos os 
quadrantes. O exame foi intrabucal e a boca foi dividida em lado 
experimental e lado controle. O lado controle foi tratado com 
laser Ga-Al-As (940 nm; 200 mW) aplicado em 3 pontos na 
mucosa sobre a raiz do primeiro molar permanente (mesial, 
distal e entre os dois pontos) durante 20 segundos, cada. A 
escala de classificação numérica foi utilizada para avaliar a 
intensidade da dor espontânea e mastigação nos 7 dias 
seguiintes à aplicação. Os resultados demonstraram diferenças 
signiticativas entre os dois grupos, com minimização da dor no 
grupo radiado (QANRUDDIN et al., 2016). 

Uma pesquisa desenvolvida no Iran buscou avaliar a 
efetividade de um laser Ga-Al-As, com comprimento de onda de 
810 nm, em casos de dor motivada pelo uso de separadores 
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elásticos em tratamento ortodôntico. A pesquisa foi realizada 
com 37 voluntários que tiveram quatro separadores inseridos 
em seus primeiros molares permanentes. Ocorreu uma 
avaliação intrabucal onde um dos lados quadrantes funcionou 
como placebo e o outro quadrante sofreu irradiação. Após a 
inserção dos separadores, os pacientes receberam irradiação 
na face palatina ou lingual do primeiro molar (a depender se 
maxila ou mandíbula foi o osso selecionado), nas faces distais 
e mesiais de segundo pré-molar, primeiro e segundo molar 
permanentes. O procedimento foi realizado novamente 24 
horas após a primeira aplicação. A dor foi medida através da 
escala visual analógica imediatamente após a primeira 
irradiação e depois de 6, 24 e 30 horas, 3, 4, 5, 6 e 7 dias. Houve 
diferenças significativas entre o grupo pesquisado e o grupo 
placebo em 6, 24 e 30 horas e no terceiro dia após a irradiação, 
sugerindo que uso de laser reduz significativamente os níveis 
de dor (ESLAMIAN et al., 2014). 

No estudo sobre os níveis de prostaglandida (E2) e a 
percepção da dor eram consideravelmente menores em 
indivíduos que fizeram uso de laser após colocação de banda 
ortodôntica. Nesse estudo, 19 participantes foram selecionados 
aleatoriamente e tiveram bandas ortodônticas colocadas em 
seus primeiros molares superiores: de um lado, houve uso de 
laser e o outro lado serviu de controle, com o uso de placebo. 
O laser utilizado foi Ga-Al-As (820 nm, 50 mW), o qual foi 
aplicado em 4 pontos ao redor do dente (mesiovestibular, 
mesiopalatino, distovestibular e distopalatino), em dois 
momentos: 1 e 24 horas após colocação das bandas 
ortodônticas. O fluido crevicular, que serviu para avaliação dos 
níveis de prostaglandinas, foi recolhido do fluido gengival, antes 
da colocação da banda, 1 e 24 horas após a irradiação. Já a 
intensidade da dor, foi avaliada a partir da Escala Visual 
Analógica, 5 minutos, 1 e 24 horas após colocação da banda 
ortodôntica. Os resultados apontaram que, embora não se 
tenha encontrado diferença na percepção da dor em 5 minutos 
e 1 hora, a diferença foi estatisticamente significante – tanto 
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para a escala analógica quanto para os níveis de 
prostaglandinas – na análise realizada após 24 horas (BICACKI 
et al., 2012). 
 
4. CONCLUSÕES  

 
A luz emitida pelo laser de baixa intensidade possui 

características especiais que conferem propriedades 
terapêuticas importantes no tratamento ortodôntico, sendo 
aplicados nos tecidos sem produzir mutações e carcinogênese, 
podendo ser usado isoladamente ou como coadjuvante de 
outros tratamentos, uma vez que seu mecanismo de ação 
produz efeito analgésico, anti-inflamatório e biomodulador, 
diminuindo a sintomatologia após as manutenções, acelerando 
o tempo de tratamento, como alternativa para pacientes 
alérgicos a medicamentos, pacientes com comprometimento 
sistêmico e crianças devido ao não uso de substâncias 
farmacológicas, resultando em menos efeitos colaterais.  

Portanto, o uso da terapia a laser de baixa intensidade 
na Ortodontia sugere um futuro promissor tanto para os 
profissionais da área como para os pacientes. No entanto, há a 
necessidade de investigações científicas adicionais que 
utilizem protocolos bem definidos, permitindo, assim, a 
comparação entre os diferentes tipos de lasers utilizados, as 
metodologias aplicadas e a eficácia da utilização. A se 
considerar que o efeito do laser é dose-dependente, deve ser 
dada maior atenção aos protocolos de irradiação, uma vez que, 
na pesquisa realizada é possível observar variações no tipo de 
laser utilizado, no comprimento de onda e no número de 
sessões de irradiação. 
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RESUMO: A população brasileira apresenta aproximadamente 

45,6 milhões de pessoas com algum tipo de necessidade 

especial, o que corresponde a 23,9% da população. Alguns 

desses indivíduos fazem parte de um grupo considerado de 

maior risco de desenvolvimento de cárie dentária, justificando 

assim a necessidade de iniciar tratamento odontológico 

precocemente.O objetivo desta pesquisa foi avaliar a 

prevalência de cárie e as alterações bucais, bem como verificar 

as condições de higiene bucal dos pacientes com necessidades 

especiais que frequentam o Centro Assistencial da Criança 

Excepcional (CACE) em Campina Grande-PB. A amostra foi 

composta por setenta pacientes portadores de necessidades 

especiais matriculados no CACE de Campina Grande-PB, com 

idade entre dois e quinze anos. Para coleta de dados, foi 

utilizado um questionário aplicado aos pais ou responsáveis 

pelos pacientes e realizado exame intrabucal para avaliar a 

presença de biofilme ou cálculo dentário,  índice de placa,  

índice CPO-D ou ceo-d, e as manifestações bucais em tecidos 

moles e duros. Os dados foram analisados e tabulados no 
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programa SPSS e analisados estaticamente com nível de 

significância de 5%. Pode-se observar que o CPO-D médio foi 

alto, se comparado ao preconizado pela OMS, bem como o 

índice de placa. Além disso, a maioria dos pacientes apresentou 

alguma alteração em tecido mole ou duro. Torna-se importante 

o desenvolvimento de programas de saúde bucal direcionados 

a estes pacientes. 

Palavras-chave: Higiene Bucal. Cárie Dentária. Saúde 

Coletiva. 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

A população brasileira apresenta aproximadamente 45,6 

milhões de pessoas com algum tipo de necessidade especial, o 

que corresponde a 23,9% da população, segundo o Censo 

Demográfico 2010. A região Nordeste apresentou a maior 

prevalência de pessoas com pelo menos uma das deficiências 

investigadas, 26,3%, tendência mantida desde o Censo de 

2000, quando a taxa foi de 16,8% e a maior entre as regiões 

brasileiras (CARTILHA DO CENSO 2010, 2012).  

Entre os estados brasileiros, a maior incidência da 

deficiência ocorreu nos estados do Rio Grande do Norte, 

27,76%, e da Paraíba, 27,58%, com resultados acima da média 

nacional (CARTILHA DO CENSO 2010, 2012). 

A odontologia é uma área que cuida diariamente de uma 

grande diversidade de pacientes, entre eles, os pacientes 

portadores de necessidades especiais (PNE). São indivíduos 

que apresentam alteração física, intelectual, social ou 

emocional – podendo ser aguda ou crônica, simples ou 

complexa, ou seja, pessoas que necessitam de atendimento 

diferenciado, educação especial e/ou instrução suplementar por 
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um período ou por toda a vida (MINAS GERAIS, 2006; 

OLIVEIRA et al., 2013). 

Esta população, além das limitações de acesso aos 

serviços de saúde, pode apresentar dificuldades de 

mastigação, uma dieta pastosa e/ou rica em carboidratos, uso 

de medicamentos açucarados ou que promovem diminuição do 

fluxo salivar, o que contribui para o desenvolvimento de 

doenças bucais (CASTRO et al., 2010). 

Em 2001, o Conselho Federal de Odontologia (CFO) 

reconheceu a Odontologia para Pacientes com Necessidades 

Especiais como a especialidade que tem por objetivo o 

diagnóstico, a prevenção, o tratamento e o controle dos 

problemas de saúde bucal em pessoas que necessitam de 

cuidados odontológicos especiais durante toda a vida ou por um 

período (CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, 2001). 

O atendimento deve ser diferenciado para cada PNE, 

avaliando os riscos, as necessidades e o custo-benefício para 

realização do tratamento odontológico. A saúde do indivíduo 

também inclui a condição de saúde bucal, e esta requer atenção 

odontológica para todos (KASPER, LOCH, PEREIRA, 2008). 

Dessa forma, o tratamento do PNE deve ser iniciado 

precocemente enfatizando a adoção de medidas de promoção 

de saúde, assim como atividades preventivas e curativas, 

sendo a interação dos pacientes com os profissionais, a família 

e a sociedade fundamentais para o sucesso do tratamento, 

evitando o aumento de suas necessidades acumuladas 

(VARGAS;  AREVALO, 2009; BIZARRA; GRAÇA, 2010; 

OLIVEIRA; GIRO, 2011). 

Assim, o objetivo desta pesquisa foi avaliar a prevalência 

de cárie, as alterações bucais bem como verificar as condições 

de higiene bucal dos pacientes com necessidades especiais 
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que frequentam o Centro Assistencial da Criança Excepcional 

(CACE) em Campina Grande-PB. 

 

2 MATERIAIS E MÉTODO 

 

2.1 APROVAÇÃO PELO COMITÊ DE ÉTICA 

Para a realização do estudo, o projeto de pesquisa foi 

encaminhado para a análise do Comitê de Ética e Pesquisa 

(CEP) e aprovado, no dia, protocolo nº. 0181.0.133.000-07 

(ANEXO A). Os responsáveis pelos pacientes especiais tiveram 

explicação a respeito do objetivo da pesquisa e receberam o 

termo de esclarecimento e o termo de consentimento pré-

informado, formulado e aprovado pelo (CEP). 

 

2.2 CRITÉRIO DE INCLUSÃO E EXCLUSÃO 

Foram excluídos da presente pesquisa, aqueles 

portadores que os pais ou responsáveis não autorizaram para 

a realização do exame e mesmo autorizadas o portador se 

recusou a participar do exame, como também aqueles que 

faltaram à aula no dia de coleta da pesquisa. 

 O critério de inclusão foi a aceitação do portador de 

necessidades especiais concordar em participar da pesquisa. 

 

2.3 UNIVERSO 

O universo do estudo compreendeu um total de 210 

portadores de necessidades especiais devidamente 

matriculados no Cento Assistencial da Criança Especial 

(CACE) da cidade de Campina Grande - PB.  

 

2.4 AMOSTRA 
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A amostra foi composta de setenta pacientes portadores 

de necessidades especiais matriculados no Centro Assistencial 

da Criança Excepcional (CACE) de Campina Grande-PB, 

selecionados de forma aleatória. Os pacientes possuíam idade 

entre dois e quinze anos,  gênero masculino ou feminino e 

portadores de paralisia cerebral, síndrome de Down, 

hiperatividade e distúrbio do comportamento.  

 

2.5 DELINEAMENTO DO ESTUDO 

Foi utilizada uma abordagem indutiva, com procedimento 

descritivo e técnica de pesquisa documental direta por meio de 

pesquisa de campo, tendo como instrumento para coleta de 

dados uma ficha clínica individualizada. 

 

2.6 COLETA DE DADOS 

Após a reunião com os pais/ou responsáveis pelos 

participantes da pesquisa e sua devida autorização, através do 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE), foi 

aplicado um questionário sobre as condições de higiene bucal 

dos participantes e então realizado o exame clínico intrabucal. 

A coleta de dados foi feita no CACE, baseando-se na 

ficha individualizada elaborada para essa pesquisa. 

Inicialmente foi realizada uma anamnese obtendo-se a idade, 

gênero, tipo de deficiência da criança, condições de higiene 

bucal e a utilização dos serviços odontológicos.  

Após a obtenção destas informações, foi feito o exame 

intrabucal, onde era observado e anotado em ficha individual a 

presença de tártaro ou cálculo, o índice de placa e o índice 

CPO-D (dente permanente) ou ceo-d (dentição decídua), e as 

manifestações bucais em tecidos moles e duros.  
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O exame clinico intrabucal foi realizado em uma sala, nas 

dependências da instituição, sob luz natural e  por uma equipe 

composta por examinador e anotador devidamente calibrados. 

A calibração foi desenvolvida em três etapas, Discussão 

teórica: critérios, códigos e técnica de exame; Prática: exame 

clínico, apuração dos resultados e análise dos resultados; 

Experimental: exames clínicos e apuração dos dados. 

Os instrumentais utilizados foram esterilizados de acordo 

com as normas de biossegurança do Ministério da Saúde. A 

sonda CPI , a sonda periodontal e o espelho odontológico foram 

utilizados para a obtenção dos dados, auxiliando no exame tátil 

e visual dos tecidos bucais  

 

2.6.1 Índice de Placa 

Os pacientes que apresentavam placa ou cálculo 

dentário foram submetidos à avaliação do índice de placa pelo 

método de Silness e Löe (1964). Esse índice confere a 

espessura da placa ao longo da margem gengiva. Os dentes 

foram secos com algodão, e com auxílio do espelho 

odontológico e da sonda periodontal e foi a avaliação da placa. 

O escore do índice de placa (IP) para o dente é obtido 

pelo total de 4 valores referentes as áreas examinadas (disto-

vestibular, vestibular, mésio-vestibular e palatina), os quais são 

somados e divididos por 4, dos elementos 

16;12/52;24/64,36;32/72;44/84. Já o escore individual por 

pessoa é obtido adicionando-se os valores do IP dos dentes 

individualmente e divididos pelo número de dentes examinados. 

Neste índice, não se exclui nem se substitui dentes com 

restaurações ou coroas, o que o difere de outros índices. A sua 

utilização demanda tempo e é indicado para estudos 
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epidemiológicos, nos quais o índice gengival é registrado 

simultaneamente. 

                Código               Critério 

                      0   Não há placa 

                      1  Camada fina de placa 

aderida a gengiva marginal, 

detectada somente na 

extremidade da sonda, após 

trajeto através da superfície do 

dente. 

                      2 Acúmulo moderado de 

placa ao longo da gengiva 

marginal visível  a olho nu. 

                      3  Acúmulo abundante de 

placa ao longo da gengiva e 

espaço interdental 

Fonte: 3 

Critérios  para o Índice de Placa Silness e Loe (1964) 

 

2.6.2 Índice  de CPO-D  

Esse índice traduz a média dos dentes(D), cariados (C), 

perdidos (P), obturados (O), sendo os critérios estabelecidos 

pela a OMS.   

Todos os pacientes da amostra foram submetidos ao 

exame clínico. Os dentes foram examinados com auxilio do 

espelho clínico e da sonda exploradora, observando  também 

as necessidades de tratamento para cada caso.  

Foram avaliadas as condições da coroa e as 

necessidades de tratamento. Após o exame, foram anotados os 

códigos referentes a cada espaço. Empregou-se o código 

alfabético para dentes decíduos e numéricos para dentes 

permanentes.  
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Os códigos e critérios para as condições da coroa são os 

seguintes (SB BRASIL, 2003). 

O ( A) -  Coroa hígida.  

Não há evidência de cárie. Os estágios iniciais da doença 

não levados em consideração. Os seguintes sinais devem ser 

codificados como hígidos: 

 Manchas esbranquiçadas; 

 Descoloração ou mancha rugosa resistente a pressão da 

sonda; 

 Áreas escuras, brilhantes, fissuradas e duras do esmalte 

de um dente com fluorose moderada ou severa; 

 Lesões que resulta de abrasão 

 Observação: Todas as lesões questionáveis devem ser 

codificadas como dente hígido. 

 

   1( B)- COROA CARIADA. 

        Sulco, fissura ou superfície lisa que apresenta cavidade 

evidente, ou tecido mole na base, descoloração do esmalte ou 

quando há uma restauração temporária, exceto nas 

restaurações com ionômero de vidro. 

 

  2 (C) – COROA RESTAURADA MAS CARIADA. 

  Quando há uma ou mais restaurações e ao mesmo tempo 

uma ou mais área estão cariadas. 

 

  3 (D)- COROA RESTAURADA SEM CÁRIE. 

      É quando há uma ou mais restaurações definitivas e 

inexiste cárie primária ou recorrente. Observação: A presença 

de ionômero de vidro em qualquer elemento dentário será 

considerada, neste estudo, como condição para elemento 

restaurado. 
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   4 ( E)- DENTE PERDIDO DEVIDO  Á CÁRIE. 

       Essa condição é registrada quando um dente permanente 

ou decíduo for extraído por causa da cárie e não por outras 

razões. Nos casos de dentes decíduos aplicarem apenas 

quando o indivíduo esta numa faixa etária na qual a esfoliação 

normal não constitui justificativa suficiente para ausência. 

 

   5 ( F)- DENTE PERDIDO POR OUTRA RAZÃO. 

       É utilizado quando a ausência se deve á razões 

ortodônticas, periodontais, traumáticas ou congênitas.  

 

      6 ( G)- SELANTE. 

  Esse código é utilizado quando há um selante de fissura ou 

a fissura oclusal foi alargada para receber um compósito. 

 

  7 ( H)- APOIO DE PONTE OU COROA. 

      Indica um dente que faz parte de prótese fixa, sendo 

utilizado também para coroas instaladas por outras razões que 

não a cárie, ou para dentes com facetas estéticas. 

 

       8 ( K)- COROA NÃO ERUPCIONADA.  

       Quando o dente permanente ou decíduo ainda não 

erupcionou, atendendo a cronologia da erupção. Não inclui 

dentes perdidos por problemas congênitos, traumas, etc. 

 

   9 T( T) – TRAUMA ( FRATURA). 

       É código utilizado quando parte da superfície coronária foi 

perdida em conseqüência de trauma e não evidência de cárie. 

 

   10 ( L)- DENTE EXCLUÍDO. 
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        É aplicado a qualquer dente permanente que não possa 

ser examinado ( bandas ortodônticas, hipoplasia severa, etc.).  

 

2.7 ALTERÇÕES EM TECIDO MOLE E DURO 

No exame intrabucal também foi observado às 

alterações no tecido mole e duro, identificando-as quanto aos 

seguintes aspectos: Fístula, freio lingual, gengivite, herpes 

labial, apinhamento dental, diastema, torus palatino, dentes 

conóides, fluorose, amelogênese imperfeita, dentinogênese 

imperfeita, dentes supranumerários, glânulos de Fordyce, 

hipoplasia de esmalte, erosão, bruxismo, abrasão. 

 

2.8 ANÁLISE DOS DADOS 

Os dados foram analisados e tabulados no programa 

SPSS e analisados estaticamente. Esses dados receberam  

técnicas estatística com nível de significância de 5%. 

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

O presente trabalho constou de uma amostra de setenta 

pacientes portadores de necessidades especiais 

institucionalizados no CACE, com faixa etária entre dois e 

quinze anos. Foi observada a presença de três tipos de 

deficiência, 60% dos pacientes apresentavam Transtorno do 

Déficit de Atenção e Hiperatividade (TDAH);  25,7% paralisia 

cerebral e 14,3% síndrome de Down. 

Quanto ao sexo foi encontrado um percentual maior do 

gênero masculino (61,4%), característica  confirmada de uma 

forma geral em todo país e em outros países (PREVITALI; 

FERREIRA; SANTOS, 2012; CHANG  et al., 2013; LIMERES et 

al., 2014). 
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A pesquisa observou que 55,7% dos participantes da 

pesquisa realizavam três escovações diárias, 31,4 % relataram 

fazer duas escovações diárias e 12,9% apenas uma escovação 

ao dia. Resultados semelhantes foram encontrados por Cruz 

(2004); Farias (2006).  

Cruz (2004) observou que 95.5% dos pais ou 

responsáveis das crianças especiais por ele examinadas não 

utilizavam o fio dental na higiene bucal da criança. Esses dados 

são semelhantes ao que foi encontrado nesta pesquisa, onde 

82,9% dos PNEs nunca utilizaram o fio dental na higienização. 

Nos dois trabalhos ficou evidente a falta de conscientização dos 

responsáveis, quanto a importância do uso do  fio dental no 

auxilio da higiene bucal. 

A pesquisa consultou os pacientes do CACE quanto ao 

tratamento odontológico, e o resultado revelou que 64,3% dos 

pacientes já foram pelos menos uma vez ao dentista. Dos 

pacientes que já tiveram algum tratamento odontológico, 62,2% 

foram em Unidades Básicas de Saúde da Família, 26.7% em 

clínicas particulares e 11,1% em outros estabelecimentos.  

A maioria dos pais (52,9%) disse não ter recebido  

aconselhamento sobre como cuidar dos dentes dos filhos. 

No exame clínico, foi observado que 78,6% dos pacientes 

apresentavam placa ou cálculo dentário, o que corrobora com 

os apresentados por Oliveira, Jorge, Paiva (2001), Oliveira 

(2004), Alencar (2004). 

 O índice de placa na faixa etária entre dois a seis anos 

corresponde a 0,8; na faixa etária de sete a doze anos 

corresponde a 1,5 e de treze a quinze anos foi de 2,1. 

No presente trabalho também foi encontrado o CPO-D 

médio nas três faixas etárias em que os pacientes especiais 
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foram distribuídos. Na faixa etária de dois a seis anos ,o ceo-d 

médio foi de 8,8; de sete a doze anos o CPO-D médio foi de 6,1 

e na faixa etária de treze a quinze anos o CPO-D médio foi de 

8,5. 

Foi encontrada também a prevalência de dentes 

cariados, perdidos e obturados de acordo com a faixa etária em 

que os PNEs foram agrupados. Na faixa etária de dois a seis 

anos onde o ceo-d médio foi de 8,8 foi encontrado 90 elementos 

cariados, 26 elementos perdidos (extraídos ou com extração 

indicada) e 44 elementos obturados. 

Na faixa etária de sete a doze anos onde o CPO-D médio 

foi de 6,1, foi encontrado 50 dentes cariados, 38 dentes 

perdidos e 44 dentes obturados. 

O CPO-D médio obtido na faixa etária de treze a quinze 

anos foi de 8,5, que corresponde a 100 dentes cariados, 80 

perdidos e 75 dentes obturados. 

Assim como Farias (2006), 67,1% dos pacientes 

estudados apresentam alguma alteração em tecido mole ou 

duro, entre elas hipoplasia do  esmalte, amelogênese, 

apinhamento, torus, dentinogênese, anodontia, dentes 

supranumerários, herpes labial, abscesso dentário, fístula, 

fluorose dental, dentes conóides.  

 

4 CONCLUSÕES 

 

De acordo com os resultados obtidos nessa pesquisa, 

pode-se concluir que as crianças portadoras de necessidades 

especiais institucionalizadas no CACE  de Campina Grande –

PB apresentaram um índice CPO-D médio alto, se comparado 
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com aquele considerado satisfatório pela Organização Mundial 

da Saúde. 

O Índice de Placa encontrado nos PNEs 

institucionalizados no CACE de Campina Grande-PB aumentou 

de acordo com o aumento da faixa etária e estes apresentaram, 

em sua maioria, algum tipo de alteração do tecido mole ou duro 

da cavidade bucal. 

Com a realização da pesquisa, pode-se verificar a 

necessidade do desenvolvimento de  programa de saúde bucal 

voltados para as crianças portadoras de necessidades 

especiais institucionalizadas no CACE de Campina Grande-PB. 
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RESUMO: Objetivou-se analisar as perícias de lesões corporais 
realizadas na GEMOL da Paraíba, nos anos de 2014 a 2015, 
envolvendo crianças de até doze anos de idade, acerca da 
violência praticada contra menores. A amostra foi composta por 
158 laudos traumatológicos em crianças até 12 anos de idade, 
que sofreram lesões nas regiões de face e cavidade oral, 
vítimas por maus tratos físicos nos anos de 2014 e 2015. No 
período estudado, observou-se que o ano de 2014 apresentou 
uma maior porcentagem de crianças agredidas (52,0%), com 
predomínio das meninas, em detrimento do masculino (48,0%). 
Em 2015 ocorreu uma inversão, o sexo masculino (55,0%), 
enquanto o feminino houve redução (45%) com faixa etária 
entre 6 e 12 anos de idade. Figuraram como maior percentual 
nos dois anos estudados agressores indefinidos. Em 2014 
outros (20,0%) e pai e mãe (16,0%). No ano de 2015 a mãe 
(24,0%) e padrasto (10,7%). A residência da própria vítima foi o 
local de agressão mais frequente nos dois anos pesquisados. 
Foi verificado que o Município de João Pessoa foi o local com 
maior prevalência de casos de violência contra criança. Quanto 
às lesões de face e cavidade oral, os resultados apontaram 
maior prevalência em escoriação e equimose, e as regiões mais 
atingidas na face das crianças foram a região frontal e 
bucinadora. 
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Palavras-chave: Violência. Abuso infantil. Lesões Corporais. 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

As definições para violência contra a criança e o 

adolescente variam de acordo com visões culturais e históricas 

sobre a criança e seus cuidados, com os direitos e o 

cumprimento de regras sociais relacionados a ela e com os 

modelos explicativos usados para a violência. 

Os maus-tratos infantis são considerados um fenômeno 

mundial que atinge todas as classes sociais, em toda sua 

diversidade cultural, embora seja mais visível nas classes 

menos favorecidas devido ao maior controle pelas autoridades 

policiais e pelo fato de essa classe geralmente procurar as 

delegacias com maior frequência (SANTOS et al., 2007).  

Na maioria dos sistemas que prestam serviços à saúde 

tem aumentado o atendimento a crianças vitimas de violência, 

porém os profissionais se encontram bastante despreparados 

para lidar com tais circunstâncias. É bem difícil de visualizar o 

problema de violência, pois depende dos aspectos emocionais 

dos profissionais, estruturais, legais da existência de órgãos de 

apoio, além da falta de capacitações para a identificação dos 

sinais. Além disso, os profissionais temem a represália dos 

agressores e muitas vezes deixam de identificar casos de 

violência (COCCO; SILVA; JAHN, 2010). 

Estudos evidenciam que o âmbito familiar é o lócus 

privilegiado da violência contra crianças, infligida quase sempre 

pelos pais ou responsáveis, sob a forma de violência física, 

sexual, psicológica, abandono intencional ou negligência 

(DESLANDES; SILVA, 2000)  

A idade e o gênero da vítima variam dependendo do 

país, da amostra e da metodologia utilizadas. Enquanto um 
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estudo internacional revelou que a prevalência de injúrias não 

intencionais em crianças menores de 5 anos corresponde a 

93,1% do total de registros e que os meninos são os mais 

atingidos (DI SCALA, et al., 2000). 

A Odontologia Legal é estabelecida pela Resolução 

CFO-185/93, que, no artigo 54, define-a como uma 

especialidade odontológica cujo objetivo consiste na pesquisa 

de fenômenos psíquicos, físicos, químicos e biológicos que 

podem atingir ou ter atingido o homem, vivo, morto ou sua 

ossada, e mesmo fragmentos ou vestígios, resultando em 

lesões parciais ou totais reversíveis ou irreversíveis. 

De acordo com Cavalcanti (2001), no Brasil, a 

inexistência de uma estatística nacional, que expresse os reais 

números da violência contra a criança e o adolescente, 

impossibilita que conheçamos a nossa realidade.  

Diante do número reduzido de estudos que caracterize a 

vítima infantil e o perpetrador de violência física, e diante da 

inexistência de pesquisas semelhantes no município de João 

Pessoa, será relevante a realização do presente trabalho, uma 

vez que a obtenção de tais dados permitirá que as ações 

atualmente executadas pelos gestores municipais possam ser 

mais bem direcionadas, bem como possam ser aprimorados os 

programas de atenção à criança. 

Portanto, com base no exposto, o presente trabalho tem 

como objetivo analisar as perícias de lesões corporais 

realizadas na GEMOL (Gerencia de Medicina e Odontologia 

Legal) da Paraíba, nos anos de 2014 a 2015, envolvendo 

crianças de até doze anos de idade, acerca da violência 

praticada contra menores. 
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2  MATERIAIS E METODO 

O presente estudo foi caracterizado como exploratória, 

documental e descritiva. Conduzido por uma abordagem 

predominantemente quantitativa em relação à significância dos 

dados coletados. A pesquisa foi realizada na Gerência 

Executiva de Medicina e Odontologia Legal (GEMOL), situada 

em João Pessoa, PB. A GEMOL é responsável por todas as 

perícias médicas e odontolegais, além de ser responsável pelo 

gerenciamento dos Núcleos de Medicina e Odontologia Legal, 

localizados em Campina Grande, Guarabira e Patos. 

Atualmente composto pelas seguintes gerências: Gerência 

Executiva de Medicina e Odontologia Legal, Gerência de 

Identificação Civil e Criminal, Gerencia de Laboratório Forense 

e a Gerência de Criminalística.  

Neste estudo o universo compreendeu todos os laudos 

traumatológicos de crianças nos anos de 2013 e 2014 

correspondendo 580 laudos existentes no arquivo da 

instituição. A amostra foi composta por 120 laudos 

traumatológicos de crianças com até 12 anos de idade que 

sofreram lesões nas regiões de face e cavidade oral no período 

de janeiro de 2014 a dezembro de 2015 e que foram registradas 

na GEMOL- PB. 

Os critérios de exclusão foram os laudos de crianças 

maiores que 12 anos, laudos de crianças que sofreram lesões 

apenas em outras partes do corpo que não inclui a região de 

face e cavidade oral. 

 

3  RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 A criança é um ser em formação, os maus-tratos 

configuram-se como ações ou omissões que influenciam esse 

processo trazendo consequências adversas. Para contemplar 
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os objetivos desta pesquisa, foram analisados 158 laudos 

traumatológicos da Gerência Executiva de Medicina e 

Odontologia Legal (GEMOL). As vítimas de lesões corporais 

são encaminhadas a este serviço para a realização do exame 

traumatológico, o qual é feito por peritos médicos e 

odontolegistas oficiais, objetivando a qualificação das lesões 

existentes. 

Estas informações foram coletadas nos anos de 2014 e 

2015, onde o ano de 2014 foi aquele com menor número de 

vítimas (40,5%). Constatou-se um acréscimo no número de 

vítimas em 2015 (59,5%.), conforme a Tab. (1). 

 
Tabela 1. Distribuição numérica e percentual de vítimas de maus-tratos na 
infância em laudos traumatológicos na Gemol - 2014 a 2015, João Pessoa - 
PB, 2016.  

VÍTIMAS DE 

MAUS-TRATOS 

NA INFANCIA 

  

f % f % 

Total 64 100,0 94 100,0 

FONTE: Dados da pesquisa, 2016. 

Nota: f – frequência 

Dados como encontrados no presente trabalho, sugerem 

que, para a violência física analisada no âmbito da Gerencia 

Executiva de Medicina e Odontologia Legal de João Pessoa, as 

crianças são vítimas habituais, que concordando com o estudo 

realizado por Medeiros Batista et al. (2013), o qual constatou 

que 17,4% dos laudos de exames médicos legal referente ao 

ano de 2008, envolviam crianças e adolescentes. Cavalcanti e 

Martins (2009), em pesquisa realizada na Unidade de Medicina 

e Odontologia Legal de Campina Grande verificaram que 10,4% 

dos laudos pertencentes ao ano de 2004 envolviam o publico 

infanto-juvenil, também corroborando com a presente pesquisa. 

2014 2015 
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Em relação ao sexo a predominância no ano de 2014 foi 

do feminino (52,0%), em detrimento do masculino (48,0%). Já 

no ano de 2015 ocorreu uma inversão, o sexo masculino 

predominou (55,0%), enquanto o feminino houve redução 

(45%), conforme apresentado na Tab. (2). 
 
Tabela 2. Distribuição numérica e percentual do sexo de vítimas de maus-
tratos na infância em laudos traumatológicos na Gemol - 2014 a 2015, João 
Pessoa-PB, 2016. 

FONTE: Dados da pesquisa, 2016. 
Nota: f – frequência 
 

De acordo com Borges et al. (2014), numa pesquisa na 

cidade de João Pessoa-PB, houve uma predominância pelo o 

sexo masculino (59,15%). No entanto, Sousa (1996) relata, em 

seu estudo, uma maior predominância do sexo feminino 

(58,93%) discordando dos autores acima citados. 

Diferente do estudo de Medeiros Batista et al. (2013) 

numa pesquisa nos arquivos da GEMOL-PB verificou-se uma 

predominância do sexo masculino em todos os anos estudados: 

2009 (63,64%), 2010 (60,47%) e 2011 (54,55%). 

Outros estudos tem mostrado que os maus tratos 

distribuem-se igualmente entre os sexos, não se observando 

diferenças estatisticamente significantes entre eles (COSTA et 

al. 2007). 

Em relação a variável idade, o referido estudo utilizou o 

conceito do ECA (Estatuto da Criança e do Adolescente) sendo 

     

Sexo 
2014 2015 

f % f % 

Masculino 31 48% 52 55% 

Feminino 33 52% 42 45% 

Total 64 100 94 100 
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somente incluídas perícias de indivíduos com idade de 0 a 12 

anos incompletos. No ano de 2014, verificou-se uma maior 

predominância das idades de 6 a12 anos (62,0%). No ano de 

2015, por sua vez, também foram predominantes as vítimas na 

faixa de 6 a 12 anos incompleto (65,0%). Segundo dados 

pormenorizados na Tab. (3).  

 
Tabela 3. Distribuição numérica e percentual segundo a faixa etária de 
vítimas de maus-tratos na infância em laudos traumatológicos na Gemol - 
2014 a 2015, João Pessoa - PB, 2016. 

IDADE 
2014 2015 

f % f % 

0 – 5 24 38% 33 35% 

6 – 12 40 62% 61 65% 

Total 64 100 94 100 

FONTE: Dados da pesquisa, 2016. 
Nota: f – frequência 

 

A idade da vítima é um fator bastante analisado e muito 

importante nos estudos de violência e maus tratos na infância. 

Acredita-se que crianças jovens sejam mais envolvidas em 

maus-tratos de natureza física e que essa frequência diminui 

com o progredir da idade, especialmente pelo crescimento e 

desenvolvimento de competências e habilidades para resistir, 

se defender ou denunciar a situação (CAVALCANTI, 2001). 

Chaves et al. (2003), ao avaliarem 118 ocorrências de 

maus-tratos no Conselho Tutelar de João Pessoa, em que 

57,6% dos casos representaram crianças de 0 a 7 anos, 

divergindo deste estudo em que nos anos de 2014 e 2015 os 

maiores índices de crianças de maus tratos ocorreram entre 6 

e 12 anos com 63,9%. 

A Tabela (4) mostra dados inerentes ao autor dos maus-

tratos. Verificou-se que no ano de 2014 e 2015, agressores com 
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relação indefinida de parentesco apresentaram-se em maior 

percentual nos laudos periciais. Números bastante relevantes 

em 2014 foram verificados para a mãe e o pai da vítima 

apresentando 16,0%, padrasto 6,0% e outros (20,0%). No ano 

de 2015, a mãe foi a mais acusada da autoria em 24,0% dos 

casos, seguido pelo padrasto 10,0%, pai 9,0% e outros 13,0%.  

 
Tabela 4. Distribuição numérica e percentual segundo o agressor de vítimas 
de maus-tratos na infância em laudos traumatológicos na Gemol - 2014 a 
2015, João Pessoa - PB, 2016. 

      

AGRESSOR DA VÍTIMA 
2014 2015 

f % f % 

Pai  10 16% 8 9% 

Mãe  10 16% 23 24% 

Padrasto  4 6% 9 10% 

Madrasta  3 5% 6 6% 

Desconhecido  13 20% 23 24% 

Outros  13 20% 12 13% 

Nada consta 11 17% 13 14% 

Total 64 100 94 100 

FONTE: Dados da pesquisa, 2016. 
Nota: f – frequência 

 

Esses resultados se assemelham ao estudo de Araújo et 

al. (2013), obtendo outros agressores (25,35%) como o autor 

com mais prevalência.  

Diferente do estudo de Rodrigues Júnior (2009) onde o 

pai (44,30%) e a mãe (27,40%) são quem mais agride as 

crianças. Campos (2006) viu que os principais agressores eram 

os pais biológicos (53,85%), seguidos do padrasto (12,40%).  



VIOLÊNCIA E MAUS TRATOS NA INFÂNCIA: UM ESTUDO NA GEMOL DO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA 

258 
 

Webber, Viezzer, Brandenburg (2004), avaliando o uso 

de palmada e surras como método disciplinar em 472 crianças 

e adolescentes (8 e 16 anos) de Curitiba-PR, a mãe utilizou a 

violência física com maior frequência (86,1%), seguida pelo pai 

(58,6%) e parentes (30%). A justificativa para maior uso da 

punição corporal pela mãe, é que estas eram as responsáveis 

pela disciplina das crianças e adolescentes, além de algumas 

serem famílias monoparentais maternas (14%). 

Segundo Lopes (2008) em uma pesquisa realizada no 

estado do Paraná, na categoria agente agressor, os dados se 

apresentaram da seguinte forma: os familiares com 51,61% das 

violações, o Estado/ Setor Público com 22,15%, a própria 

criança/adolescente foi responsável por 19,68%.  

Em relação aos locais das ocorrências, apresentado na 

Tab. (5), e em conformidade com os resultados, o local de 

ocorrência mais predominante no ano de 2014 apresentando 

34,0% dos casos, foi a própria casa das vítimas, aumentando 

este percentual no ano de 2015 (37,0%). O segundo local 

predominante foram outros locais (30,0%). Já em 2015 a escola 

foi o local mais prevalente (29,0%). 

Leva a crer que isto se inclui como fatores de risco, o 

ambiente familiar, quando o pai ou a mãe são jovens, solteiro 

ou há presença de conflitos conjugais, novos relacionamentos, 

desestruturação familiar, pobreza e desemprego do chefe da 

família. 
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Tabela 5. Distribuição numérica e percentual quanto ao local da ocorrência 
das vítimas de maus-tratos na infância em laudos traumatológicos na Gemol 
- 2014 a 2015, João Pessoa - PB, 2016. 

LOCAL DA 
OCORRÊNCIA 

2014 2015 

f % f % 

Casa 22 34% 35 37% 

Escola  9 14% 27 29% 

Outros  19 30% 13 14% 

Nada consta  14 22% 19 20% 

Total 64 100 94 100 

FONTE: Dados da pesquisa, 2016. 
Nota: f – frequência 

Este estudo concorda com os achados apresentados na 

pesquisa de Cavalcanti et al. (2015), em que 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%). 

Assis (1994) constata que o lar aparece como o local 

privilegiado para tal prática, embora esta também ocorra 

constantemente em crianças e adolescentes sob risco, como 

aquelas que estão ou trabalham nas ruas e as 

institucionalizadas. No estudo de Cavalcanti (2002), observou 

que os locais com maiores percentuais de agressão foram à rua 

com 41,7% e em casa 40,4%, sendo que no ano de 1999 o local 

de ocorrência mais acometido foi em casa (50,4%) e nos anos 

de 2000 (46,9%) e 2001 (45,4%) foram na rua.  

A GEMOL-PB está localizada em João Pessoa, conta 

com mais três Núcleos de Medicina e Odontologia Legal no 



VIOLÊNCIA E MAUS TRATOS NA INFÂNCIA: UM ESTUDO NA GEMOL DO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA 

260 
 

interior do Estado (Campina Grande, Guarabira e Patos), os 

periciados apresentam origens diversas com endereço de 

residência em municípios próximos, distantes de João Pessoa 

e até mesmo pertencentes a outro Estado. Foi verificado que o 

Município de João Pessoa concentrou em 2014 o maior 

percentual de vítimas (63,0%), e em 2015 houve um 

decréscimo (55%). Os demais municípios circunvizinhos em 

2014 obtiveram 37% e em 2015 houve um acréscimo 

aumentando para 45,0% como mostra a Tab. (6).  

 
Tabela 6. Distribuição segundo a cidade de ocorrência das vítimas de maus-
tratos na infância em laudos traumatológicos na Gemol - 2014 a 2015, João 
pessoa - PB, 2016. 

CIDADE DA 
OCORRÊNCIA  

2014 2015 

f % f % 

João Pessoa  40 63% 52 55% 

Demais cidades 24 37% 42 45% 

Total 64 100 94 100 

FONTE: Dados da pesquisa, 2016. 
Nota: f – frequência 

Com relação à distribuição dos laudos segundo os 

bairros da capital Paraibana, vale destacar um percentual 

significativo da falta de informações sobre o endereço das 

vítimas nos laudos, comprovando a deficiência do 

preenchimento correto, conforme pode ser visto na Tab. (7). 

Especificamente na cidade de João Pessoa, foram avaliados os 

bairros com maior procedência das vítimas, no ano de 2014, 

tendo Mangabeira 8,0% dos casos, Valentina 5,0% e Rangel 

2,0%. No ano de 2015 também o bairro de Mangabeira com 

maior índice (15,0%) seguido o Bairro Valentina (6,0%) e 

Rangel (3,0%), todos localizados na zona sul da capital.  
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Tabela 7. Distribuição numérica e percentual segundo os bairros em vítimas 
de maus-tratos na infância em laudos traumatológicos na Gemol - 2014 a 
2015, João Pessoa - PB, 2016. 

BAIRROS 
2014 2015 

f % f % 

MANGABEIRA 5 8% 14 15% 

VALENTINA 3 5% 6 6% 

RANGEL 2 3% 3 3% 

Nada consta 54 84% 71 76% 

Total 64 100 94 100 

FONTE: Dados da pesquisa, 2016. 
Nota: f – frequência 

A distribuição topográfica das lesões também foi 

considerada nesta pesquisa. Verificou-se no ano de 2014, as 

mais prevalentes foram a frontal (13,0%) e a bucinadora 

(13,0%) seguida da orbitária e geniana. No ano de 2015, as 

regiões mais acometidas foram a frontal, labial e orbitária. 

Ressalta-se que numa mesma vítima pode a lesão acontecer 

em mais de uma região, sendo os valores apresentados na Tab. 

(8). 

Tabela 8. Distribuição numérica e percentual de acordo com a região 
topográfica das vítimas de maus-tratos na infância em laudos 
traumatológicos na Gemol - 2014 a 2015, João Pessoa - PB, 2016. 

REGIÕES 
TOPOGRÁFICAS 

2014 2015 

f % f % 

Frontal 8 13% 12 13% 

Orbitária 6 9% 11 12% 

Nasal 4 6% 6 6% 

Zigomática 3 5% 4 4% 
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Masseterina 3 5% 3 3% 

Bucinadora 8 13% 8 9% 

Mentoniana 2 3% 2 2% 

Palpebral 0 0% 0 0% 

Labial 1 2% 12 13% 

Maxila 0 0% 0 0% 

Mandíbula 0 0% 1 1% 

Geniana 6 9% 7 7% 

Pré-auricular 5 8% 2 2% 

*Base         

FONTE: Dados da pesquisa, 2016. 
Nota: f – frequência. 

*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. 

 

Cavalcanti et al. (2015), verificou no seu estudo que no 

ano de 2013 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%.  

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 às lesões encontradas de acordo com a 

Traumatologia Forense, foi verificado que todas as lesões 

encontradas se caracterizaram como ação contundente 

representada, por escoriação, equimose e edema, com os 

seguintes percentuais: em 2014 a escoriação (44,0%), 

equimose (33,0%) edema (20,0%), equimose (9,5%) fraturas 
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(13,0%)%) e ferimento contuso (8,0%)das vitimas periciadas. 

Em 2015, a equimose (47,0%) escoriação (38,0%), edema e 

ferimento contuso (26,0%) respectivamente e fraturas (10,0%). 

Os valores descritivos referentes a estas informações estão 

apresentadas na Tab. (9), e que numa mesma vítima pode 

acontecer mais de uma lesão. 

 
Tabela 9. Distribuição numérica e percentual de acordo com os tipos de lesões 
de vítimas de maus-tratos na infância em laudos traumatológicos na Gemol - 
2014 a 2015, João Pessoa - PB, 2016. 

TIPOS DE LESÕES  
2014 2015 

f % f % 

Fraturas  8 13% 9 10% 

Edema  13 20% 24 26% 

Equimose  21 33% 44 47% 

Escoriação  28 44% 36 38% 

Ferimento contuso 5 8% 24 26% 

*Base         

FONTE: Dados da pesquisa, 2016. 
Nota: f – frequência 
*Ressalta-se que foi utilizado base e não total, uma vez que em alguns 
casos a vitima possuía mais de uma lesão. 

 

 As lesões mais encontradas por Cavalcanti et al. (2015), 

no ano de  2013, foi o edema que 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%). As lesões mais encontradas por Cavalcanti (2002) e por 

Campos (2006) foram as equimoses e as escoriações. 

Bergamaschi et al. (2006), concluíram que fraturas 

resultantes de maus-tratos eram mais comuns em crianças 
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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 prevalentes localizam-

se, segundo a literatura, nos ossos longos, divergindo dos 

ossos encontrados na face, região de inclusão do referido 

estudo. 

 

4  CONCLUSÃO 

 

 Com este estudo conclui-se que é importante lembrar 

que o reconhecimento da violência contra a criança não se 

limita apenas a verificar sua ocorrência, mas sim entender a 

complexidade que envolve o tema, por esses profissionais que 

devem estar comprometidos com o bem-estar social e a 

melhoria da qualidade de vida de seu paciente infantil, 

identificando os casos suspeitos de maus-tratos e notificá-los 

às autoridades são obrigações dos profissionais que lidam com 

crianças e adolescentes, especialmente os profissionais de 

saúde. 
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RESUMO: A determinação da idade óssea é bastante utilizada 
em algumas áreas da Odontologia, como na ortodontia onde 
contribui para um melhor tratamento e diagnóstico, como 
também na Odontologia Legal para determinar a idade do 
cadáver. O seguinte estudo teve como objetivo avaliar a 
fidelidade dos resultados obtidos no método de Greulich & Pyle 
(1959) na determinação da idade óssea. Foi feito um estudo 
comparativo, ao qual se propôs o método estudado, onde com 
uma amostra de 46 radiografias de mão e punho 
disponibilizadas pelo NEAO, foram comparadas às radiografias 
padronizadas por idade e sexo no atlas estabelecido por 
Greulich & Pyle (1959). Os dados foram registrados em um 
instrumento de coleta de dados e em seguida digitalizados em 
um banco de dados onde foram analisados e os resultados 
dispostos em forma de tabelas. Observou-se que o sexo 
feminino representou maioria no estudo, sendo 63% do total de 
radiografias; 43,5% das radiografias obtiveram resultados 



AVALIAÇÃO DO MÉTODO DE GREULICH E PYLE NA DETERMINAÇÃO DA IDADE ÓSSEA E A IDADE CRONOLÓGICA 
EM RADIOGRAFIAS DE MÃO E PUNHO 

268 
 

sobrestimados; os resultados sobre ou subestimados tiveram 
em sua maioria radiografias do sexo feminino. Mesmo não 
apresentando exatidão em todos os casos, o método de 
Greulich & Pyle (1959) demonstrou-se eficaz, pois apresentou 
correlação entre a idade óssea e a idade cronológica para 
ambos os sexos, sendo mais preciso para o sexo masculino.  
Palavras-chave: Determinação da Idade pelo Esqueleto. 
Radiografia. Mãos. Ossos do carpo. 
 

1 INTRODUÇÃO 

 

A interpretação de dados relacionados a maturação 

óssea das mãos e punhos é um dos métodos mais utilizados na 

determinação da idade, que permite uma estimativa de estágios 

de desenvolvimento dos vários ossos em relação ao surto de 

crescimento puberal e a determinação de uma idade óssea para 

cada paciente (MARTINS, 2012). 

A determinação da idade de um indivíduo através do 

estudo dos ossos é bastante comum em várias áreas da saúde. 

Na odontologia, por exemplo, mais especificamente na 

ortodontia, é possível estudar o padrão de crescimento e 

desenvolvimento de um indivíduo e estimar a idade do mesmo 

através das radiografias de mão e punho requisitadas na 

documentação ortodôntica para um melhor tratamento e 

diagnóstico, como também na Odontologia Legal, sendo 

utilizada para determinar a idade do cadáver. 

De acordo com Buckler (1983), utilizada de maneira 

correta, a estimativa de idade se torna um instrumento valioso 

na pediatria clínica, sendo possível determinar a idade 

fisiológica, o potencial de crescimento e prever a estatura adulta 

de uma criança. 
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A idade óssea é o fator biológico que melhor expressa a 

condição do desenvolvimento humano, que vem demonstrando 

ser um indicador cada vez mais preciso e confiável que a idade 

cronológica nos estudos da maturidade de um indivíduo 

(VILLALOBOS, 2003). 

Existem alguns métodos para a determinação da idade 

óssea, sendo os mais utilizados: Eklöf & Ringertz (1967) (ER), 

Tanner & Whitehouse (TW) e o método de Greulich & Pyle 

(1959) (GP). 

Segundo Tokunaga (2013), o método estabelecido por 

ER se baseia na medição da largura e/ou comprimento de 

determinados centros de ossificação da mão e do punho. 

Já o método de TW, segundo explica Villalobos (2003), 

estabelece escores a centros de ossificação específicos que 

são somados para que se obtenha um índice de maturidade 

esquelética que é transformado em idade óssea através de 

tabelas específicas. 

O método de GP é um método puramente inspecional 

que “consiste em observar a radiografia como um todo e 

compará-la com a imagem padrão do atlas” (HAITER NETO, 

2000). Atlas esse estabelecido pelos autores, organizando as 

radiografias por sexo e idade dos indivíduos. É um método 

bastante simples e um dos mais utilizado na prática clínica e em 

pesquisas científicas. 

O que se questiona é o quão eficazes esses métodos 

são, se realmente a idade óssea indicada corresponde à idade 

cronológica. 

Segundo Dantas (2015) é comum encontrar diferentes 

idades ósseas entre os indivíduos da mesma idade cronológica, 

isso porque o desenvolvimento dos ossos pode ser influenciado 
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por fatores genéticos, raciais, climáticos, fatores 

socioeconômicos, nutricionais, ambientais e hormonais.  

O presente estudo objetivou avaliar um desses métodos, 

especificamente o de Greulich & Pyle (1959), para que assim 

fosse possível constatar a eficácia dos resultados obtidos 

comparando com a idade cronológica, nos certificando assim 

da fidelidade desses dados. 

 

2 MATERIAIS E MÉTODO 

 

Com o devido consentimento e autorização, a pesquisa 

foi realizada no Núcleo de Estudo e Aperfeiçoamento 

Odontológico (NEAO), onde através das documentações 

ortodônticas arquivadas, foram selecionadas 46 radiografias de 

mão e punho, que estivessem com boa qualidade, pertencentes 

à documentação ortodôntica dos pacientes com idade entre 10 

e 18 anos atendidos no curso de especialização em ortodontia 

do NEAO. 

Em um arquivo de bloco de notas do Windows, foram 

registrados apenas o sexo e a idade cronológica do paciente. 

As 46 radiografias foram digitalizadas e identificadas 

virtualmente apenas por uma numeração, de 01 a 46. Foi 

utilizado o programa Adobe Photoshop CS6 em todas as 

radiografias para que fossem retiradas todas as informações 

impressas na película radiográfica, referentes ao paciente, para 

que dessa forma o resultado da pesquisa não se tornasse 

tendencioso. Nenhuma outra alteração foi feita nas imagens, 

mantendo-se assim a originalidade das radiografias. 

Para uma melhor visualização das radiografias 

digitalizadas, foi utilizado um cabo HDMI conectando um 
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computador a uma TV LED 40” Full HD. Através do Software 

Easy Worship 6, foi feita a transmissão das imagens 

radiográficas do computador para a TV. O Software em questão 

permite que se controle o que se deseja transmitir na TV sem 

interferir no funcionamento do computador, ou seja, a imagem 

da radiografia ficava exposta na TV enquanto que no 

computador o atlas de Greulich & Pyle (1959) (GP) estava 

aberto para que a comparação pudesse ser realizada. 

Em um ambiente escuro, iluminado apenas pelos visores 

da TV e do computador, foram feitas as comparações das 

radiografias, como proposto no método objeto do estudo, 

considerando primeiramente o sexo, com as imagens 

padronizadas no atlas de GP até que houvesse uma 

coincidência de imagens, determinando-se assim a idade 

óssea. Em seguida foi anotado em uma ficha o número da 

radiografia, o sexo e a idade óssea estimada. 

Após a conclusão desse processo com todas as 46 

radiografias, a idade cronológica foi finalmente registrada na 

ficha. Todos os dados registrados foram digitados em uma 

tabela nos programas Microsoft Excel 2016 e SPSS (Statistical 

Package for Social Sciences), versão 20.0.  

Os dados foram tratados e analisados estatisticamente 

de maneira descritiva, dispondo os resultados obtidos na forma 

de tabelas de frequências absoluta e percentual. Também foi 

feita uma análise estatística inferencial a partir de testes 

paramétricos ou não-paramétricos que foram definidos 

posteriormente de acordo com a distribuição dos dados obtidos. 

O nível de significância adotado foi de 5%. 
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3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

 Ao aplicar o método comparativo de estimativa de idade 

estabelecido por Geulich & Pyle (1959) (GP), foram obtidos os 

seguintes resultados dispostos em forma de tabelas. 

  

Tabela 1. Distribuição da amostra de acordo com o sexo. 

 Frequência Percentual 

MASCULINO 17 37,0 

FEMININO 29 63,0 

Total 46 100,0 

Fonte: Dados da pesquisa, 2016. 
 

 A Tabela 1 mostra a frequência e um comparativo 

percentual dos sexos analisados nesse estudo. Segundo 

observado na Tabela 1, da amostra total do estudo de 46 

radiografias, 17 eram do sexo masculino, representando 37% 

do valor total, e 29 eram do sexo feminino, representado 63%.  

 Nos dados obtidos num estudo publicado por Dantas 

(2015), o sexo feminino também foi maioria, onde numa 

amostra de 150 radiografias, 78 (52%) pertenciam a pacientes 

do sexo feminino enquanto que 72 (48%) pertenciam ao sexo 

masculino. 

 Fato semelhante ocorreu no estudo de Van Rejin (2001). 

Num total de 572 radiografias de mão e punho, 278 (48,6%) 

foram do sexo masculino e 294 (51,3%) do feminino. 

 O sexo feminino também foi maioria num estudo 

publicado por Moscatiello (2008), onde numa amostra de 140 
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radiografias 53% eram do sexo feminino e 47% do sexo 

masculino. 

 Por semelhante modo, em estudo publicado por Moraes 

(2003), numa amostra de 244 radiografias, o sexo feminino 

representou 53,2% e o masculino 46,7%. 

 Podemos observar que os resultados observados até 

aqui vão de encontro aos resultados obtidos em outros estudos 

com relação à prevalência dos sexos observados na pesquisa. 

Em sua maioria, o sexo feminino prevaleceu assim como no 

presente estudo. Nos estudos de Dantas (2015), Van Rejin 

(2001), Moscatiello (2008) e Moraes (2003) o sexo feminino 

apresentou porcentagens muito semelhantes, variando entre 51 

e 53%. Por semelhante modo também ocorreu com o sexo 

masculino, variando entre 46 e 48%. 

 No estudo de Santos (2007), o sexo masculino 

prevaleceu, representando 61% da amostra, enquanto que o 

sexo feminino representou 39%. O estudo de Santos (2007) foi 

realizado com pacientes portadores de Síndrome de Down, que 

segundo estudo publicado por Figueiredo (2012), o sexo 

masculino é predominante entre os portadores da referida 

síndrome. O mesmo também afirma Boy et al. (1995) em seu 

estudo com paciente portadores de Síndrome de Down, onde 

numa amostra de 165 pacientes 99 eram do sexo masculino. 

Desta forma explica-se o fato da maioria do sexo masculino no 

estudo de Santos (2007) 
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Tabela 2. Estimativa da idade, igual, sub ou sobrestimada. 
 Frequência Percentual 

IDADE IGUAL 15 32,6 

SUBESTIMADA 11 23,9 

SOBRESTIMADA 20 43,5 

Total 46 100,0 

Fonte: Dados da pesquisa, 2016. 

  

 De acordo com o apresentado na Tabela 2, 15 

radiografias apresentaram idade igual na estimativa da idade, 

representando 32,6% do valor total. Um total de 11 radiografias 

obtiveram uma idade subestimada, representando 23,9% e por 

fim 20 radiografias foram sobrestimadas, representando 43,5%. 

 Através desses dados pode-se entender que a idade 

óssea estimada pelo método de GP tende a ser maior que a 

idade cronológica, pois como mostrado na Tabela 2, 43,5% das 

radiografias utilizadas no estudo obtiveram uma idade óssea 

acima do esperado. Tokunaga (2013), porém, afirma o contrário 

em seu estudo, ou seja, o mesmo concluiu que a idade óssea 

estimada pelo método de GP tende a ser menor do que a idade 

cronológica. 

 

Tabela 3. Quantitativo da idade estimada relacionada com o 
sexo. 

SEXO IGUAL SOBRESTIMADO SUBESTIMADO 

Feminino 7 

(46,6%) 

15 (75%) 7 (63,6%) 
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Masculino 8 

(53,3%) 

5 (25%) 4 (36,3%) 

Total 15 

(100%) 

20 (100%) 11 (100%) 

Fonte: Dados da pesquisa, 2016. 
 

 A Tabela 3 apresenta dados mais detalhados da 

aplicação do método de GP. No total, das 46 radiografias, 15 

obtiveram a idade óssea igual à idade cronológica, sendo 7 do 

sexo feminino representando 46,6% e o sexo masculino 8 

radiografias, representando 53,3% do valor total das 

radiografias que obtiveram resultado igual quanto a idade óssea 

e a idade cronológica. Um total de 20 radiografias tiveram sua 

idade sobrestimada, acima do esperado, sendo 15 radiografias 

do sexo feminino, representando 75% e o sexo masculino 

apenas 5 radiografias, representando 25% do valor total das 

radiografias com idade óssea sobrestimada. Num total de 11 

radiografias com idade óssea subestimada, abaixo do 

esperado, 7 radiografias foram do sexo feminino, representando 

63,6%, e 4 do sexo masculino, representando 36,3% do valor 

total de radiografias com idade óssea subestimada. 

 Ao serem observados, os dados da tabela, percebeu-se 

que houve uma diferença significativa com relação ao sexo 

feminino, sendo maioria com a idade óssea sobrestimada e 

subestimada e minoria com idade igual. Situação oposta 

ocorreu com o sexo masculino, onde foi maioria com a idade 

óssea igual à idade cronológica e minoria com idade óssea 

sobrestimada e subestimada. 
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 Resultado semelhante foi relatado por Dantas (2010), 

onde em seu estudo foi identificada uma diferença significativa 

para o sexo feminino, no qual a média da idade óssea foi quase 

8 meses mais adiantada que a média da idade cronológica. 

Com relação ao sexo masculino, não houve grande diferença 

entre as idades, as diferenças encontradas foram aleatórias. 

 Por semelhante modo, Moraes (2003) observou em seu 

estudo que a idade óssea calculada apresentou porcentagem 

maior de idade óssea adiantada para os meninos e 

porcentagens bem próximas entre atrasada e adiantada para as 

meninas. Porém, como já falado anteriormente, em estudo 

semelhante de Tokunaga (2013), constatou-se que a idade 

óssea estimada pelo método de GP, tanto para o sexo 

masculino como para o sexo feminino, tende a ser menor do 

que a idade cronológica, o que ocorreu em 76,19% dos 

resultados de sua pesquisa para o sexo masculino e 53,93% 

dos resultados para o sexo feminino, contrariando assim os 

resultados obtidos no presente estudo. 

 Mora et al. (2001) relata em seu estudo feito com 

crianças da Europa e da África que as comparações entre a 

idade óssea e a idade cronológica só atingiram significância 

estatística em meninas da Europa pré-púberes. Também afirma 

que a idade óssea média neste subgrupo, foi adiada por três 

meses e que as diferenças entre idade óssea e idade 

cronológica não foram significativas em nenhum outro 

subgrupo, independentemente do sexo, raça ou estado puberal. 

Relatou também uma diferença significativa na maturação 

óssea entre as crianças europeias e as crianças africanas. 

 No estudo de Haiter Neto (2000), onde o mesmo 

comparou três métodos de estimativa de idade incluindo o de 
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Greulich & Pyle (1959), afirmou-se que os valores encontrados 

do sexo feminino foram, em todos os três métodos avaliados, 

maiores com relação aos do sexo masculino. 

Tabela 4. Diferença das idades estimadas em anos. 
 Frequência Percentual 

IDADE IGUAL 15 32,6 

ATÉ 1 ANO DE 

SUBESTIMATIVA 

3 6,5 

ENTRE 1,1 E 2 ANOS 

DE SUBESTIMATIVA 

5 10,9 

ENTRE 2,1 E 3 ANOS 

DE SUBESTIMATIVA 

2 4,3 

ENTRE 3,1 E 4 ANOS 

DE SUBESTIMATIVA 

1 2,2 

ATÉ 1 ANO 

DESOBRESTIMATIVA 

6 13,0 

ENTRE 1,1 E 2 ANOS  

DE SOBRESTIMATIVA 

9 19,6 

ENTRE 2,1 E 3 ANOS 

DE SOBRESTIMATIVA 

4 8,7 

ENTRE 4,1 E 5 ANOS 

DE SOBRESTIMATIVA 

1 2,2 

Total 46 100,0 

Fonte: Dados da pesquisa, 2016. 
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 A Tabela 4 detalha as diferenças das idades em anos 

resultantes da estimativa de idade. Observa-se que 15 

radiografias resultaram numa idade igual, representando 32,6% 

da amostra total; 3 radiografias obtiveram até 1 ano de idade 

subestimada (6,5%); 5 radiografias tiveram uma subestimativa 

entre 1,1 e 2 anos de idade (10,9%); 2 radiografias tiveram a 

idade subestimada entre 2,1 e 3 anos de idade (4,3%); entre 3,1 

e 4 anos de subestimativa, apenas 1 radiografia assim resultou 

(2,2%); até 1 ano de sobrestimativa 6 radiografias foram 

observadas (13%); entre 1,1 e 2 anos de sobrestimativa, 9 

radiografias foram observadas, representando o maior 

percentual de idade sobrestimada, 19,6%; 4 radiografias 

tiveram a idade sobrestimada entre 2,1 e 3 anos de idade 

(8,7%); por fim, apenas 1 radiografia resultou em idade 

sobrestimada entre 4,1 e 5 anos (2,2%). 

 Podemos observar que quanto maior a diferença da 

idade óssea, seja sobrestimada ou subestimada, menor é a 

quantidade e a porcentagem de radiografias nesse perfil. E 

quanto menor a diferença, maior é a quantidade e a 

porcentagem de radiografias, com exceção das radiografias 

com idades sub e sobrestimada entre 1,1 e 2 anos que 

apresentaram um valor maior. 

 Tudo isso implica dizer que o método de estimativa de 

idade estabelecido por GP, apesar de não ser tão preciso, ou 

seja, nem sempre coincide exatamente com a idade 

cronológica, se aproxima da idade real do indivíduo se sobre ou 

subestimando em alguns meses ou poucos anos e que em 

poucos casos a sobre ou subestimativa da idade é maior do que 

3 anos. 
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4 CONCLUSÕES 

 

De acordo com os resultados obtidos, analisados, 

discutidos e comparados com os de outros autores, podemos 

concluir que o método de Greulich & Pyle (1959), mesmo não 

apresentando exatidão em todos os casos, é eficaz, pois 

apresentou correlação entre a idade óssea e a idade 

cronológica para ambos os sexos, algumas vezes resultando 

com exatidão e outras se aproximando da idade cronológica, 

sendo mais preciso para o sexo masculino. 
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RESUMO: A Hipertrofia do Músculo Masseter é uma alteração 
incomum, com etiologia incerta, possuindo vários fatores 
sugeridos para a sua aparição. Os relatos afirmam sua maior 
frequência em asiáticos, adultos jovens entre a segunda e 
quarta década de vida. Entre suas características se encontra 
o aumento unilateral ou bilateral da porção inferior da face, 
levando a obtenção de uma aparência quadrangular do rosto 
dos pacientes com esta hipertrofia. O relado do caso 
apresentado é referente a uma paciente do sexo feminino, com 
24 anos, que compareceu à Clinica de Oclusão da UFPB com 
a queixa de há 12 anos sofrer de dores no músculo masseter, 
apresentando dificuldade de abertura bucal e relatando 
desconforto com a estética do seu contorno facial. Será 
apresentado então o diagnóstico feito através da anamnese, 
análise das características clínicas encotradas, dos exames 
complementares apresentados e a conduta aconselhada para 
o seu tratamento. No intuito de esclarecer as terapias existentes 
para esta alteração é abordado os procedimentos mais 
difundidos fazendo-se um apanhado geral de sua evolução. 
Busca-se dessa forma dar embasamento para o cirurgião 
dentista encontrar seus próprios critérios e decidir qual caminho 

mailto:ohana_rf@hotmail.com
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levará ao melhor resultado estético e funcional, atrelando a isso 
as necessidades e anseios do portador da hipertrofia. 
Palavras-chave: Hipertrofia. Músculo Masseter. Contorno 

Facial. 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

O Músculo Masseter é o mais robusto músculo da face e 

sua força máxima é aplicada durante a mastigação. A 

espessura deste músculo tem sido um indicativo da função 

muscular da mandíbula (RANI, RAVI, 2010). A intensidade do 

uso de um músculo esquelético pode causar mudanças tanto 

na composição como no tamanho da fibra, aumentando a força 

muscular e sua resistência a fadiga, da mesma forma acontece 

com os músculos mastigatórios. (STARVOS et al., 2007). 

O contorno inferior da face é definido pelo tamanho e 

largura do osso mandibular recoberto pelo músculo masseter 

assim como a gordura subcutânea (KIM et al., 2005). A 

hipertrofia do músculo masseter resulta no alargamento 

unilateral ou bilateral, tornando a face com uma aparência 

quadrangular (AL-MUHARRAQI et al., 2009). Esta alteração de 

facial tem levado os pacientes a procurarem o tratamento por 

questões estéticas (MANDEL, SURATTANONT, 2002). 

Lo e Chen (2007) realizaram um estudo utilizando 

Tomografia Computadorizada 3D analisando 18 mulheres e 8 

homens que possuíam o rosto com formato quadrado e os 

comparando a mandíbula, os músculos masseter, pterigoideo 

lateral e medial, com o de pessoas que não possuíam este 

formato de rosto, e foi possível constatar que pessoas com o 

rosto quadrangular possuem a mandíbula e o músculo 

masseter mais desenvolvidos do que as pessoas com outro tipo 
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de contorno facial, mas não houve diferença nos músculos 

pterigoideos.  

Hipertrofia do músculo masseter, também conhecido 

como hipertrofia benigna do masseter é  uma enfermidade rara 

de cabeça e pescoço e foi relatada pela primeira vez em 1880 

em uma garota de 10 anos de idade (LEGG, 1880).  Este 

incomum fenômeno possui uma etiologia incerta e vem sendo 

atribuído a inúmeros fatores como: stress emocional, bruxismo, 

hiperfunção do masseter ou parafunção e microtrauma 

(HARRIMAN, 1996). Tem sido relatado que é frequente entre 

asiáticos, adultos jovens entre segunda e quarta década de vida 

e está associado a características éticas e hábitos alimentares 

(PARK, 2007). 

Para diagnóstico diferencial temos neoplasias da 

glândula parótida e mandíbula, assim como lipomas, tumores 

ósseos e vasculares, tumores musculares benignos ou 

malignos e processos inflamatórios, são as patologias mais 

comuns de serem consideradas. Exames complementares 

como radiografias, tomografias computadorizadas e 

ressonância magnética são recomendadas para  descartar as  

patologias citadas (RISPOLI, 2008). 

Como sinais e sintomas além do aumento bilateral do 

músculo pode-se encontrar o relato de dor, o exame clínico 

revela uma massa de tecido que se torna mais evidente com o 

apertamento dos dentes e a limitação da abertura bucal é vista 

em alguns casos quando há distonia muscular com a tensão 

gerada sobre o músculo hipertrófico(FEDOROWICZ, VAN 

ZUUREN, SCHOONES, 2013). Tem sido sugerido por Chikani 

e Dichamp (2003) que a hipertrofia do músculo masseter pode 
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levar a um aumento da pressão na articulação temporo-

mandibular levando a uma disfunção na mesma. 

O tratamento possui uma diversidade de possibilidades, 

algumas com mais êxito que outras, entre essas opções pode-

se encontrar: Farmacoterapia, com o uso de ansiolíticos, 

relaxantes musculares e antidepressivos; Restaurações 

dentárias e ajustes oclusais para correção de contatos 

precoces; Toxina Botulínica; Redução volumétrica com 

radiofrequência; Cirurgia intra ou extra oral  para diminuição do 

masseter, do ângulo da mandíbula, neurectomia do nervo 

massetérico e Ressecção do corpo adiposo da bochecha 

(FEDOROWICZ, VAN ZUUREN, SCHOONES, 2013). 

Tratamentos mais conservadores podem demonstrar 

resultados positivos em hipertrofias leves (RISPOLI et al., 

2008). Intervenções cirúrgicas foram apresentadas pela 

primeira vez por Gurney (1947), consistindo na remoção de  

dois terços do tecido muscular a partir da aponeurose, 

acessando-o de forma extra-oral na região submandibular. 

Adams (1949)  propôs  uma modificação na técnica de Gurney, 

fazendo também o acesso por meio extra-oral submandibular, 

sugeriu a retirada da porção inferior e medial do músculo 

masseter, na intenção de evitar lesões no ramo bucal e 

mandibular do nervo facial.  

O acesso intra-oral como forma de tratamento foi 

apresentado por Ginestet et al. (1959), onde se retirava a 

porção interna do músculo desde sua inserção superior até a 

inferior, prevenindo lesões aos ramos do nervo facial e também 

cicatrizes na face. Wood (1982) inicia uma técnica de retirar o 

esporão ósseo do ângulo da mandíbula, sem intervenções no 

músculo masseter, execução essa por meio intra-oral. Nishda e 
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Izuka (1995) faz a união das técnicas, fazendo a osteotomia do 

ângulo da mandíbula  e  remorção parcial do tecido muscular.  

A utilização da toxina botulínica A foi proposta em 1994 

como uma  técnica menos invasiva para tratamento de 

Hipertrofia do Músculo Masseter (SMYTH; MOORE, WOOD, 

1994). Esta substância é uma proteína catalisadora, oriunda de 

uma bactéria Gram positiva, Clostridium botulinum, tem como 

ação  bloqueio dos canais de cálcio e diminuição da 

disponibilidade de acetilcolina nas terminações nervosas 

(Amantéa et al., 2003). Como resultado do bloqueio 

neuromuscular, o músculo atrofia, mas com o tempo novos 

contatos pré sinápticos são criados resultando o retorno da 

função muscular (CASTRO et al., 2005). 

 Apesar da Hipertrofia do Músculo Masseter ser uma 

afecção incomum, o cirurgião dentista poderá se deparar com 

ela em sua rotina clínica. Desta forma este trabalho tem como 

objetivo apresentar o relato de um caso com a citada anomalia, 

suas características clínicas e discutir os tratamentos mais 

utilizados e a sua eficácia em debelar as queixas do paciente. 

 

2. MATERIAIS E MÉTODO 

 

Paciente do sexo feminino, 24 anos, procurou a clínica 

de Oclusão da UFPB queixando-se de dores na região do 

músculo masseter bilateralmente. Relatou que esta dor já se 

apresentava há 12 anos e com o passar dos anos foi 

aumentando, concomitante com o desenvolvimento da região 

do ângulo da mandíbula, sendo o lado esquerdo maior que o 

lado direito, apresentando assim uma assimetria facial.  
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A sensação dolorosa é observada durante manhã e 

tarde, cessando algumas vezes durante o sono, porém em 

outros momentos a impede de dormir bem. Ao acordar não 

possui a sintomatologia, mas com o passar do dia, as dores 

retornam e caso esteja tensa ou estressada tendem a 

aumentar. Nos momentos de dor excessiva faz o uso de 

analgésico, porém declara que a medicação não faz efeito 

como antes. 

 O hábito de ranger e apertar os dentes foi descrito pela 

paciente, o ranger resultante do bruxismo do sono e o apertar 

um ato tanto do sono como em vigília.  

 

Figura 1. Paciente portadora de Hipermetrofia do 

Músculo Masseter, vista frontal. 

 
Fonte: Arquivo pessoal dos autores. 
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Figura 2. Paciente portadora de Hipertrofia do Músculo 

Masseter, vista lateral direita. 

 
Fonte: Arquivo pessoal dos autores. 

 

Na primeira consulta foi observado abertura bucal com 

30 mm, dimensão vertical de repouso com 33 mm, dimensão 

vertical de oclusão com 31 mm, espaço funcional livre de 2 mm, 

sobremordida profunda, abertura bucal normal, sem desvios. 

No exame dentário foi encontrado desgaste nas bordas dos 

incisivos inferiores e nos incisivos superiores foi notado 

desgaste tanto na incisal como na palatina, confirmando o relato 

de bruxismo e apertamento Outro achado foi  presença de 

lesões cervicais não cariosas nos pré-molares inferiores. 

Quanto a qualidade de higiene, foi encontrada uma boa 

higienização bucal e restaurações em bom estado. 
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Figura 3. Fotografia intra-bucal da paciente com Hipertrofia do 

músculo Masseter. 

 
Fonte: Arquivo pessoal dos autores. 

 

 Durante a palpação da Articulação Temporo Mandibular 

(ATM) não foi encontrado sensibilidade  nem ruídos em ambos 

os lados. No decorrer da consulta também foi analisado a 

sensibilidade muscular, dos músculos da face, feixes do 

músculo temporal, músculos cervicais e músculo pterigoideo 

lateral (através do teste de provocação, requisitando ao 

paciente para executar o movimento de protusão enquanto o 

dentista realizava com os dedos o movimento inverso), todos os 

músculos tiveram sensibilidade negativa à palpação exceto o 

músculo masseter, expondo dor principalmente no terço médio 

e inferior. Em relação a dor, na sua primeira consulta numerou 

em uma escala de 0 a 10 como 4, relatando que em alguns 

momentos havia chegado a ser 9. Com a utilização do 
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questionário anamnésico de Fonseca et al. (1994) foi obtido a 

pontuação de 75 pontos, apontando-se como um caso de 

Disfunção Temporomandibular Severa. 

Radiografia Panorâmica e Ressonância Magnética foram 

solicitadas pelo Cirugião Buco-Maxilo-Facial que a estava 

acompanhando anteriormente a sua consulta na Clínica de 

Oclusão da UFPB e não foi encontrado nenhuma alteração na 

ATM. 

Através do relato da paciente juntamente com o achados 

clínicos foi possível concluir o diagnóstico de Hipertrofia do 

Músculo Masseter. 

Como tratamento foi feito instruções quanto: A dieta, 

incentivando uma dieta mais pastosa, com pequenas porções e 

associada a uma mastigação lenta; aconselhamento a respeito 

do bruxismo em vigília, devendo a paciente ficar alerta e tentar 

controlar o hábito; utilização de Placa Oclusal Miorelaxante que 

foi elaborada e entregue a paciente para utilizar a noite, 

procurando-se minimizar os efeitos deletérios do hábito 

noturno; Concientização em relação ao estresse, encorajando 

a realização de técnicas para relaxamento; Fisioterapia; 

Compressas quentes ou frias; encaminhamento para 

tratamento com o Cirurgião Buco-Maxilo-Facial para diminuição 

da protuberância óssea e assimetria dos músculos 

massetéricos. 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

  Após 3 semanas de utilização da placa oclusal 

miorelaxante a paciente já apresentou melhora no seu quadro 
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de dor. No controle feito após 5 meses foi relatado melhora 

completa na sintomatologia dolorosa.  

  A cirurgia para diminuição da hipertrofia massetérica 

ainda não foi realizada por falta da serra cirúrgica indicada para 

o caso, os exames preliminares foram realizados e a paciente 

está no aguardo para conclusão do seu tratamento.  

  O tratamento da Hipertrofia do Músculo Masseter (HMM) 

possui várias opções que devem ser averiguadas pelos 

profissionais envolvidos no caso, observando a configuração 

das estruturas anatômicas, assim como, a disponibilidade e 

abertura do paciente para acolher os procedimentos 

conservadores ou mais invasivos. No caso citado neste capítulo 

o tratamento exposto e aceito pela paciente foi o cirúrgico 

envolvendo a secção de parte do osso do ângulo da mandíbula, 

devido a presença de uma protuberância óssea, concomitante 

com a diminuição do músculo que encontra hipertrofiado. 

  Entre os tratamentos mais oferecidos atualmente temos: 

Injeção de Toxina Botulínica; Redução do músculo por 

Radiofrequência e Cirurgia para diminuição do músculo e da 

protuberância óssea presente no ângulo da mandíbula. 

  A neurotoxina botulínica é dividida em sete sorotipos, 

entre eles o tipo A e B são os disponíveis (BENECK, 2012). Em 

1994 a toxina botulínica A foi introduzida como o tratamento não 

invasivo, conservador e reversível, preferível para tratamento 

de HMM (SMYTH; MOORE, WOOD, 1994). Em um estudo 

realizado por Chang et. al (2010), foi observado através de 

tomografia computadorizada 10 pacientes que apresentavam 

HMM e que receberam a injeção da toxina botulínica A (TXB-A) 

no músculo masseter, com 3 meses após a injeção foi verificado 

30% de diminuição do volume muscular e que os outros 
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músculos envolvidos na mastigação não sofreram alterações 

nem o osso mandibular, dessa forma concluiu-se que para 

casos com comprometimento ósseo o tratamento com a toxina 

não é suficiente para obter resultados na estrutura óssea da 

mandíbula. 

  Analisando a força de mordida após injeção de TXB-A no 

músculo masseter, Kim et al. (2009) constatou analisando 30 

voluntário durante 18 semanas que após duas semanas a força 

de mordida apresentou-se 20% menor, após 4 semanas há o 

retorno gradual e com 12 semanas acontece o retorno da força 

encontrada pré injeção. 

  Observando que o tratamento com a Toxina Botulínica 

precisa de repetições após seis meses, Wei et al. (2014) realiza 

em 90 participantes com HMM o ensaio clínico na tentativa de 

prolongar a duração do tratamento com TXB-A, analisando-os 

através de tomografia computadorizada. Divide-os em dois 

grupos, para o grupo 1 é proposto que após a aplicação da 

injeção eles devem reforçar a sua mastigação, comendo 

comida sólida, chupando chiclete, utilizando a máxima força 

mastigatória por mais de 2 horas por dia. Para o grupo 2, foi 

pedido que fizessem a ingestão de comidas macias e 

diminuíssem por menos de meia hora por dia a mastigação de 

comidas sólidas. Foi obtida então o resultado de que o grupo 1 

obteve um prolongamento do seu tempo de rehipertrofia. 

  A assimetria facial nos casos de HMM pode ser 

encontrada, mas o exame físico do músculo não é suficiente 

para determinar o exato volume da diferença muscular. Na 

tentativa de solucionar este problema e auxiliar os profissionais 

a determinar com mais exatidão a dosagem de toxina botulínica 

para cada músculo No e colaboradores (2016) utilizam a 
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Tomografia Computadorizada 3D para análise do volume 

muscular e concluem que este método de análise por imagem 

pode ser a ferramenta exata para os casos de correção de HMM 

assimétricos. 

  Xie et al. (2014) realiza uma pesquisa na intenção de 

estabelecer um método de  classificação para o músculo 

masseter e dessa forma estabelecer protocolos para as 

injeções de toxina botulínica. Utilizando ultrassom, palpação 

clínica e dissecação anatômica foi estabelecido 5 tipos, 

classificados como: mínimo, mono, duplo, triplo e excessivo. 

220 casos foram tratados de acordo com esta classificação. O 

tipo mínimo recebeu uma única aplicação da TXB-A, no tipo 

mono era aplicada no ponto mais proeminente apenas uma vez, 

no tipo duplo era  feito a aplicação nos dois pontos mais 

elevados, no tipo triplo cada um dos três pontos, recebia uma 

injeção, no tipo excessivo a aplicação era feita três vezes 

formando um triângulo sobre o ponto mais alto. Quanto a 

dosagem, ela era determinada dependendo do grau que se 

encontrava a hiportrofia, isso iria determinar quantas unidades 

de toxina botulínica A seriam utilizadas. Como resultado os 

pacientes demonstraram mais de 95% de satistação e houve 

melhora no contorno facial, porém houveram algumas 

complicações relacionadas a: doses elevadas; depressão do 

zigomático e bucal; sorriso pouco natural e desaparecimento de 

covinhas, refletindo assim a necessidade de mais estudos em 

busca de melhores resultados terapêuticos. 

  Radiofrequência é uma terapia utilizada para a 

diminuição volumétrica do músculo masseter. De acordo com 

Ham (2009) esta é uma alternativa de tratamento menos 

invasiva que uma excisão cirúrgica e sem a recorrência da 
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hipertrofia, como acontece nos casos do tratamento com toxina 

botulínica. Este método utiliza a energia de radiofrequência que 

cria uma resistência transformada em calor dentro do tecido, 

calor este entre 50º C a 90º, o qual coagula o tecido muscular e 

forma um tecido cicatricial que é gradualmente reabsorvido, 

diminuindo o volume do músculo. Esta redução começa com 3 

semanas após a cirurgia e continua da sexta à oitava semana. 

Neste tratamento as cicatrizes não são expostas, há um menor 

desconforto pós operatório, o sangramento é menor e o 

procedimento pode ser realizado apenas com anestesia local 

(HAM, 2009). 

  Park et al. (2007) utilizou a radiofrequência para fazer a 

diminuição do volume do músculo masseter em 340 pacientes, 

os quais foram selecionados após uma avaliação com a 

utilização de ultrassom, era necessário possuírem músculos 

masseteres com mais de um 1 cm de espessura e contornos  

faciais inferiores quadrados. Os procedimentos foram feitos em 

ambulatório, com anestesia local e meia hora antes todos os 

pacientes tomaram um ansiolítico. O cuidado pós operatório 

com feito com compressas frias, uma dose única intravenosa 

de dexametasona, antibiótico durante 5 dias e era requerido 

que durante duas semanas o paciente fizesse o uso de uma 

bandage elástica compressiva para diminuir o inchaço e reduzir 

a dor. Passado essas duas semanas era permitido uma dieta 

regular e o retorno as atividades de rotina. A observação dos 

resultados foi feita durante 1,2,3 e 6 meses e alguns pacientes 

chegaram até no máximo 12 meses. A maioria dos pacientes 

relataram sensibilidade e rigidez durante o primeiro e segundo 

mês, edema durante as duas primeiras semanas. A percepção 

de estar com o rosto mais fino foi comunicada da quarta a sexta 
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semana. A redução do músculo foi significativa durante os três 

primeiros meses e foi mantida até a avaliação após 12 meses. 

Tratando-se de complicações, foram encontradas: 

sangramento tardio (n=1), infecção (n=5), dor prolongada (n=3), 

lesão no ducto parotídeo (n=1), lesão no nervo facial (n=1). 

  Huang et al. (2014) realizou uma pesquisa com objetivo 

de comparar os resultados obtidos com a toxina botulínica e a 

radiofrequência, as mensurações foram feitas através de 

ultrassom e fotografias, as quais foram capturadas antes do 

tratamento e depois de 6 e 12 meses. 24 pacientes com HMM 

foram envolvidos na pesquisa, divididos igualitariamente e de 

forma randomizada nos dois grupos. Os resultados 

comprovaram que o efeito da radiofrequência na diminuição da 

espessura do músculo pode ser maior que o da toxina. 

  O tratamento cirúrgico pra HMM é realizado pela secção 

do ângulo da mandíbula, de parte do músculo masseter ou pela 

combinação de ambos os métodos. A redução isolada do 

músculo tornou-se menos popular devido a presença do 

inchaço, desconforto e por ser menos eficaz (LO, CHEN, 2007). 

Em estudo com análise a longo prazo de redução cirúrgica 

apenas do ângulo da mandíbula em 14 pacientes, foi 

encontrado diminuição volumétrica de 5,2% do músculo 

masseter e 14,4% do músculo pterigoideo medial (LO, 

MARDINI, CHEN, 2005). Esta atrofia muscular é justificada por 

Lo e Chen (2006) acreditando-se que com a perda da inserção 

óssea aconteça uma atrofia muscular, mas acreditam que ainda 

se faz necessário estudos comparativos para especular se os 

melhores resultados estão com a resseção apenas óssea ou 

combinada com a excisão parcial do músculo. 
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  Em relação a técnica cirúrgica a ser utilizada, a 

abordagem intra-oral segundo Pary e Pary (2011) é preferível 

porque evita danos ao nervo facial e  a presença de cicatrizes. 

No entanto Nishida e Iizuka (2005) aconselham a utilização da 

técnica etra-oral quando for necessário grandes secções, pois 

a visualização pelo métodos intra-oral é mais limitada. 

  Diferença na quantidade de material ósseo seccionado 

pode gerar assimetria facial. Almeira, Wang e Costa (2005) 

sugere uma técnica com a utilização de uma tala cirúrgica, 

fabricada a partir do exame radiográfico. O osso mandibular de 

um lado se torna o manual para realizar a osteotomia do outro. 

 

4. CONCLUSÕES  

 

  O cirurgião dentista precisa conhecer as características 

presentes nos pacientes com Hipermetrofia do Músculo 

Masseter assim como dominar os exames necessários e as 

formas de tratamento que podem ser apresentadas. A opção 

entre formas de tratamento mais conservadoras ou agressivas 

deve ser discutida com o paciente, tendo em vista que, por 

envolver aspectos estéticos e funcionais, deve-se levar em 

conta as necessidades e anseios do portador da hipertrofia. 
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RESUMO: O objetivo desse trabalho foi avaliar a rugosidade 
e microdureza superficial em resinas compostas submetidas 
ao clareamento dental. Foram utilizadas as resinas 
nanoparticuladas: Filtek Z350 XT (3M-ESPE), LLIS (FGM); e 
as resinas microhíbridas: Master Fill (BIODINÂMICA) e TPH 
Spectrum (DENTSPLY). Para realização dos ensaios, foram 
confeccionados 56 corpos-de-prova com dimensões de 3mm 
de espessura por 6mm de diâmetro, e divididos em 4 grupos 
(n=14), onde em cada grupo, 7 amostras foram submetidas 
ao tratamento clareador e 7 ficaram sem clareamento (grupo 
controle). Foram realizadas 3 sessões de clareamento com 
Peróxido de hidrogênio a 35%, com intervalo de 7 dias entre 
as sessões, sendo que em cada sessão foram feitas 3 
aplicações de 15min. do gel clareador nas amostras. Após o 
clareamento, as amostras foram armazenadas em água 
destilada. Para as análises de microdureza utilizou-se uma 
carga de 25g durante 15 segundos para as indentações. A 
análise da rugosidade superficial foi realizada com um 
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rugosímetro e os dados obtidos antes e após o clareamento 
foram analisados através da análise de variância ANOVA e 
teste de Tukey a 5% de probabilidade. Os valores obtidos 
revelaram que houve efeito significante (p<0,05) no aumento 
da rugosidade superficial das resinas analisadas antes e 
após clareamento. Na avaliação da Microdureza Vickers, as 
resinas compostas evidenciaram uma redução dos valores 
da microdureza após clareamento. Pode-se concluir com 
este estudo que, o clareamento dental pode induzir ou 
provocar alterações na rugosidade e microdureza 
superficiais em resinas compostas, sendo indicada a 
substituição destas restaurações após clareamento. 

 
Palavras-chave: Resinas. Clareamento dental. Peróxido de 

hidrogênio. 

 

1. INTRODUÇÃO 

  

          A busca por um sorriso harmônico e com dentes mais 

brancos tem sido um dos principais motivos que levam o 

paciente a procurar o tratamento odontológico estético. As 

resinas compostas são os materiais de eleição para esse tipo 

de procedimentos restauradores cuja finalidade é a 

manutenção da harmonia e estética do sorriso 

(FARINELLI,2013). 

          As resinas compostas são materiais restauradores 

estéticos que apresentam basicamente três componentes 

principais em sua composição: 1) uma Matriz Resinosa, 

principalmente o Bis-GMA (bisfenolglicidilmetacrilato); 2) 

Partículas de cargas inorgânicas, inseridas no material com o 

objetivo de melhorar a estabilidade dimensional e reduzir a 
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contração de polimerização das resinas; 3) Agente de união, 

responsável pela união das partículas de cargas à matriz 

resinosa, favorecendo a transferência de tensões entre as 

fases. Além desses componentes, apresentam um sistema 

ativador-iniciador que atua na conversão dos monômeros em 

polímeros, gerando um material com maior resistência e grande 

durabilidade (ANUSAVICE, 2005; REIS; LOGUERCIO, 2009). 

          Dentre as características necessárias de um biomaterial 

restaurador, pode-se citar as propriedades biológicas 

(biocompatibilidade) e físico-mecânicas adequadas, como a 

alta resistência mecânica em ensaios de flexão e microdureza. 

Entretanto, nenhum material reúne todas as características 

consideradas ideais de um bom material, porém, o que se 

espera é que ele possua o máximo de características e 

propriedades que os tornem adequados para a prática clínica 

(REIS; LOGUERCIO, 2009). 

          A microdureza das resinas compostas é influenciada pela 

quantidade de partículas de carga que possui. A redução da 

dureza superficial pode ocorrer devido à perda de carga 

inorgânica na superfície do material restaurador, podendo ser 

provocada pelo contato com os peróxidos, devido a sua 

capacidade de induzir a quebra oxidativa das cadeias de um 

polímero, afetando concomitantemente, de forma negativa a 

lisura superficial das resinas compostas (FARINELLI et al., 

2013). O efeito dos agentes clareadores nas resinas compostas 

depende da composição do material, da concentração do 

agente clareador e o tempo de contato entre os materiais.  

          O clareamento dental é considerado uma técnica pouco 

invasiva quando comparado às restaurações dentais diretas e 

às facetas de resina composta ou porcelana. O tratamento 
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clareador pode ser realizado, basicamente, através de duas 

técnicas distintas, o clareamento caseiro que tem como agentes 

clareadores o peróxido de carbamida em concentrações de 10 

a 22 % ou peróxido de hidrogênio em concentrações de 2 a 7 

%, porém, supervisionada pelo cirurgião-dentista, e o 

clareamento de consultório, utilizando o peróxido de hidrogênio 

de 20 a 38% ou peróxido de carbamida 18 a 35% (FARINELLI 

et al., 2013). 

         Objetivos: avaliar in vitro a microdureza e a rugosidade 

superficial de resinas compostas submetidas ao clareamento de 

consultório com peróxido de hidrogênio a 35%. Identificar os 

efeitos do gel clareador a base de peróxido de hidrogênio a 35% 

sobre materiais restauradores estéticos. Verificar se houve 

diferença estatística entre as resinas, após o clareamento 

dental, submetidas aos testes de microdureza vickers e 

rugosidade superficial. 

 

2. MATERIAIS E MÉTODO 

 

          Para execução deste trabalho foram utilizados quatro 

materiais restauradores estéticos, duas resinas compostas 

nanoparticuladas; Filtek Z350 (3M-ESPE), LLIS (FGM) e duas 

microhíbridas; Master Fill (BIODINÂMICA) e TPH Spectrum 

(DENTSPLAY); e o Peróxido de Hidrogênio a 35% 

(DENTSCARE) como agente clareador.  

           Para confecção dos corpos de prova utilizou-se uma 

matriz cilíndrica pré-fabricada de polietileno com vários orifícios 

com dimensões de 6mmx3mm de diâmetro, posicionada sobre 

uma placa de vidro. O preenchimento da matriz com o 

compósito, foi realizado pela técnica de ‘inserção incremental’ 
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com o auxílio de uma espátula metálica, onde cada incremento 

de resina foi polimerizado com o aparelho Kondortech CL-K50 

por 40 segundos.Após o completo preenchimento da matriz 

com a resina, foi colocada sobre esta um filme de poliéster e 

outra placa de vidro, realizando-se assim pressão digital para o 

aplainamento do corpo de prova e remoção dos excessos de 

material, com base na metodologia de Mallmann et al. (2009). 

 

Figura 2.1: Aplainamento dos corpos-de-prova após a inserção 

do último incremento. 

 
Fonte: Pesquisa direta 2016 

 

 

 

 

Figura 2.2: Fotopolimerização dos corpos-de-prova 

 
Fonte:Pesquisa direta 2016 
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             Foram confeccionados 56 corpos-de-prova produzidos a 

partir desses materiais divididos em quatro grupos, sendo 14 

para cada uma das resinas utilizadas (G1, G2, G3 e G4) e 

posteriormente submetidos a ensaios mecânicos de rugosidade 

superficial e de microdureza vickers. 

          Para todos os grupos experimentais foi utilizada a mesma 

técnica de obtenção dos corpos-de-prova. Foi realizado o 

embutimento das amostras em anéis cilíndricos de cano PVC 

que foram preenchidos com uma mistura de pó e líquido de 

resina acrílica quimicamente ativada (JET CLÁSSICO) ficando 

os corpos de prova posicionados no centro destes moldes. 

Seguida à polimerização da resina acrílica, foi realizada a 

limpeza superficial das amostras com algodão embebido em 

álcool a 70% e posteriormente o polimento superficial dessas 

amostras utilizando-se lixas d’água de granulação 600 e 1200 

(3M). 

 

Figura 2.3: Corpos-de-prova embutidos em cilindros de PVC 

 
Fonte: Pesquisa direta 2016 

 

          As amostras já embutidas e polidas ficaram armazenadas 

em água destilada, em temperatura ambiente, em dois 
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recipientes identificados, sendo um do grupo controle, 

composto por 07 corpos-de-prova de cada grupo de resina 

utilizada e o outro recipiente composto pelos os outros 07 

corpos-de-prova restantes que foram submetidos ao tratamento 

clareador com o peróxido de hidrogênio a 35%.  

          A manipulação e aplicação do gel clareador foi realizada 

de acordo com as recomendações do fabricante. Na primeira 

etapa do tratamento clareador as amostras foram submetidas a 

3 sessões de clareamento de 15min, sendo lavadas e secas 

com gaze entre os intervalos das sessões. A segunda etapa do 

clareamento foi realizada 07 dias após a primeira e a terceira 

etapa após 15 dias. Em todas as sessões de clareamento foi 

seguido o mesmo protocolo de tratamento, onde após a 

remoção final do gel clareador as amostras foram imersas 

novamente em água destilada. 

          Para análise da rugosidade superficial dos corpos-de-

prova foi utilizado o aparelho rugosímetro (Mitutoyo Surftest SJ-

301) disponível no Laboratório de Biomateriais da Universidade 

Federal da Paraíba (UFPB). Foram realizadas três leituras em 

pontos diferentes da superfície de cada corpo-de-prova, a partir 

das quais foram obtidas as médias de rugosidade superficial 

(Ra), com cut-off de 0,25 µm. 
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Figura 2.4: Rugosímetro Mitutoyo SJ-301(Surf Test) 

 
Fonte: Pesquisa direta 2016 

          

        Para realização dos ensaios de microdureza foi 

determinada a aplicação de um indentador de geometria 

específica sobre a superfície dos corpos-de-prova, sob carga 

pré-determinada e, a partir de uma mensuração da largura da 

indentação ou profundidade, sua área foi calculada.  

 
Figura 2.5: Teste de dureza com indentação. O tamanho da 
indentação (d), a profundidade (t), é determinada por carga 
especifica (F).   

 
Fonte: Darvell, 2012 (Adaptada) 

          

            Todos os corpos-de-prova foram analisados quanto à 

microdureza superficial, por meio do aparelho Microdurômetro 
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(FUTURE TECH - FM 700), com um penetrador diamantado 

piramidal, tipo VICKERS, utilizando-se para indentação uma 

carga de 25g durante 15 segundos. Foram realizadas cinco 

indentações e leitura das impressões em cada corpo-de-prova. 

Cada impressão marcada na superfície do material foi 

observada em microscópio óptico (com um aumento de 10X e 

50X), e o valor de dureza do material foi calculado por meio da 

medida do comprimento médio de suas diagonais, calculado 

pelo equipamento, disponível no laboratório de Ensaios de 

Materiais da Universidade Federal de Campina Grande 

(UFCG).      

 

Figura 2.6: Microdurometro (FUTURE TECH - FM 700). 
 

 
Fonte: Pesquisa direta 2016. 

          

         Os dados obtidos de ambas as análises foram registrados 

em banco de dados e em seguida foram realizadas as analises 

de variância ANOVA e teste de Tukey com o objetivo de 

identificar a existência de diferenças dos valores de 
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microdureza e rugosidade média dos diferentes grupos de 

materiais restauradores não clareados e clareados. 
          

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

           

         Nesta pesquisa utilizou-se o Peróxido de hidrogênio a 

35% autocatalizado, dispensando a utilização de luz. Foi 

analisado seu efeito do gel clareador em quatro resinas 

compostas de marcas comerciais diferentes, na qual 

apresentaram redução estatisticamente significante nos valores 

de microdureza após o tratamento clareador. Assim, a menor 

resistência oferecida pela resina à penetração do diamante 

pode ser considerada como um indicativo indireto da menor 

resistência do material ao desgaste na cavidade oral (BECKER, 

2009). 

 

3.1 Avaliação da Rugosidade Superficial 

         

         Nas Figuras (3.1.1) e (3.1.2) observam-se os valores 

médios obtidos na análise da rugosidade das resinas 

estudadas; onde na Fig. (3.1.1) evidencia os valores da 

rugosidade entre os grupos de resina (resinas clareadas e não 

clareadas), e na Fig. (3.1.2) observam-se os valores dos 

resultados para cada tipo de resina analisada.  
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Figura 3.1.1: Gráfico dos valores médios da rugosidade 
superficial dos grupos de resinas compostas analisadas antes 
e após clareamento. 

 
Fonte: Pesquisa direta 2016 
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Figura 3.1.2: Gráfico dos valores médios da rugosidade 
superficial de cada resina analisada. 
 

 
Fonte: Pesquisa direta 2016 

         

          Através da análise de variância ANOVA percebe-se que 

houve efeito significante (p<0,05) na rugosidade superficial das 

amostras analisadas. Observa-se que houve um aumento da 

rugosidade nas resinas LLIS e Master Fill, comparando os 

valores obtidos antes e após clareamento (0,09µm e 0,13µm  

para 0,11µm e 0,14µm). 

        Dentre os tipos de resinas analisadas observou-se que 

houve diferença estatisticamente significativa (P<0,05) entre os 

valores de rugosidade das resinas Filtek Z350 XT e LLIS 

(resinas nanoparticuladas), com relação às resinas Master Fill 

e TPH Spectrum (resinas microhíbridas). As amostras foram 

analisadas pelo teste de Tukey a 5% de probabilidade, obtendo 

uma diferença estatística de 0,01µm, como está evidenciado  na 

Tabela 1:  
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Tabela 1: Resultados médios da rugosidade, onde os fatores 

reagem de forma independente. 

Rugosidade 

Tratamentos Grupos de resinas  
 Filtek 

z350 

LLIS Master 
Fill 

PTH 
Spectrum 

Médias 

C1 0,10 ab 0,09 b 0,13 a 0,11 ab 0,11 
C2 0,11 a 0,11 a 0,14 a 0,12 a 0,12 

Médias 0,10 0,10 0,14 0,12  

*Média seguida da mesma letra minúscula na linha não difere 

estatisticamente entre os grupos de resinas e clareamentos pelo teste 
Tukey a 5% de probabilidade. 
C1 – Não clareadas; C2 – Clareadas. 

Fonte: Pesquisa direta 2016 

       

        As evidências deste estudo mostram que a rugosidade 

superficial da resina composta após o tratamento clareador com 

peróxido de hidrogênio a 35% sofreu alteração de valores, 

ocorrendo um aumento estatisticamente significante de 

rugosidade superficial, corroborando com os resultados 

evidenciado por Pozzobon et al. (2005) na qual utilizou o 

peróxido de carbamida a 10% e o peróxido de hidrogênio a 35% 

em três resinas compostas diferentes e ionômero de vidro 

modificado por resina. Após a realização dos tratamentos 

clareadores foi constatado que para todos os grupos ocorreu, 

ao longo do tempo, elevação nos valores médios de rugosidade 

superficial (Ra) e esta foi evidenciada de modo mais 

significativo, principalmente nos grupos que foram expostos a 

um dos agentes clareadores. 

           Resultados opostos foram relatados por Pereira et al. 

(2012) que em seu trabalho constatou não haver diferença 

estatística quanto a rugosidade superficial, ao nível de 5% de 

significância na resina composta, após o tratamento clareador 
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com o peróxido de hidrogênio a 35%. Da mesma forma, 

Camacho et al. (2008) não identificou aumento da rugosidade 

causado pelo agente clareador e outras substancias químicas 

e sim o aumento da rugosidade após o polimento mecânico 

utilizado em sua pesquisa. 

          Kabbach et al. (2005/2006) em seu trabalho obteve 

resultados estatísticos que mostraram ao nível de 5% de 

significância, não haver diferença entre os grupos tratados 

quanto a rugosidade quando submetidos ao tratamento 

clareador com peróxido de hidrogênio a 35%, e que houve 

evidência do aumento da rugosidade superficial da resina 

composta após a imersão da mesma em saliva artificial. 

          Em um estudo in vitro realizado por Daniel et al. (2011) 

sobre a o efeito dos agentes clareadores no esmalte dentário e 

na resina composta, foi constatado que apenas o esmalte 

dentário apresentou aumento da rugosidade após a utilização 

do peróxido de carbamida a 10%, e a resina composta não 

apresentou diferença estatística frente a nenhum dos 

tratamentos clareadores utilizados, PC 10%, PH 38% e PH 

38%+luz. 

 

3.2 Avaliação da Microdureza Vickers 

 

As Figuras (3.2.1) e (3.2.2) exibem os valores médios 

obtidos da análise da microdureza Vickers das resinas 

compostas analisadas; onde a Fig.(3.2.1) evidencia os valores 

da microdureza entre os grupos de resina (clareadas e não 

clareadas), e a Fig.(3.2.2) observam-se os gráficos dos 

resultados para cada tipo de resina analisada antes e após 

clareamento. 
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Figura 3.2.1: Gráfico dos valores médios da Microdureza 

Vickers entre os grupos de resinas compostas analisadas antes 

e após clareamento. 

 
Fonte: Pesquisa direta 2016 

 

 
Figura 3.2.2: Gráfico dos valores médios da Microdureza 
Vickers dos diferentes tipos de resinas compostas analisadas.  

 
FONTE: Pesquisa direta 2016 
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      A resina composta Filtek Z350 XT (3M ESPE) apresentou os 

maiores valores médios da microdureza tanto no grupo 

clareado como após o clareamento; entretanto, as resinas 

compostas Master Fill (Biodinâmica) e TPH Spectrum 

(Dentsply) apresentaram maiores diferenças de valores após o 

clareamento, evidenciando que estas resinas foram as que 

mais sofreram redução da microdureza após o tratamento 

clareador. 

      Pode-se perceber pelos resultados obtidos na Fig.(3.2.1) 

que houve uma diferença estatisticamente significativa (P<0,05) 

nos valores de microdureza entre os grupos estudados. O grupo 

de resinas não clareadas exibiu valores maiores de 

microdureza em relação ao grupo de resinas clareadas; e essa 

diferença estatística foi de 10,84 pelo teste de Tukey a 5% de 

probabilidade, como mostra a tabela abaixo. 

 

Tabela 2: Resultados médios da interação entre os fatores do 
grupo de resinas e clareamento. 

Microdureza 

Tratamentos Grupos de resinas  

 Filtek 
z350 

LLIS Master 

Fill 

PTH 

Spectrum 

Médias  

C1 117,02 a 
A 

67,64 c 
A 

84,41 b A 85,16 b A 88,55 

C2 102,36 a 
B 

66,77 b 
A 

70,10 b B 71,62 b B 77,71 

Médias 109,69 67,20 77,25 78,39  

*Média seguida da mesma letra minúscula na linha e maiúscula na 

coluna, não difere estatisticamente entre os grupos de rezinas e 
clareamentos pelo teste Tukey a 5% de probabilidade. 
C1 – Não clareadas; C2 – Clareadas. 
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         O efeito dos agentes clareadores sobre a microdureza e 

a rugosidade superficial dos materiais restauradores apresenta 

resultados divergentes em pesquisas cientícas. Os resultados 

de vários estudos mostraram aumento, diminuição ou nenhuma 

alteração da microdureza da resina composta após a aplicação 

dos agentes clareadores (BECKER et al., 2009; AZEVEDO et 

al., 2011). 

          Assim como nesse estudo a diminuição da microdureza 

também foi constatada por Pereira et al. (2012) após uma 

semana da aplicação do Peróxido de hidrogênio a 35% na 

resina composta armazenada em saliva artificial, Becker et al. 

(2009) também constatou em seu trabalho que houve redução 

estatisticamente significante dos valores de microdureza da 

resina composta nanoparticulada quando submetida ao 

tratamento clareador caseiro e de consultório, com o peróxido 

de hidrogênio à 7% e 35% e o Peróxido de carbamida à 10% e 

35% com relação as amostras não tratadas. 

       Em contrapartida Azevedo et al. (2011) em seu trabalho 

constatou que houve a manutenção dos valores de microdureza 

das resinas compostas microhíbrida e nanohíbrida 

independente de terem sido submetidas ao tratamento 

clareador com Peróxido de hidrogênio e Peróxido de carbamida 

e o número de sessões de aplicação dos mesmos com relação 

ao grupo controle. A manutenção dos valores de microdureza 

após o tratamento clareador também foram constatados por 

Araújo et al. (2007) na qual analisou as alterações de 

microdureza da resina composta após exposição a agentes 

clareadores e coca-cola por 14 dias. 

       Os resultados podem variar dependendo dos materiais 

restauradores utilizados em cada pesquisa. Tais variações 
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podem ser devido ao fato de que a matriz orgânica de algumas 

resinas compostas possa ser mais suscetível a alterações 

quando submetidos ao tratamento clareador e/ou, que alguns 

agentes clareadores tenham uma capacidade maior para 

causar essas alterações. Outro aspecto pode estar relacionado 

à possibilidade de que alguns compostos dos agentes 

clareadores com solubilidade similar à da matriz dos 

compósitos poderiam atuar na degradação destes (NETO, 

2008). 

 

4. CONCLUSÕES 

         

        Após tratamento clareador os quatro grupos de resinas 

estudadas sofreram alterações nos valores da microdureza, 

sendo que as resinas compostas Master fill e TPH foram as que 

apresentaram maior redução da microdureza. Foi observado 

também que houve aumento da rugosidade superficial após o 

clareamento nos quatro grupos de resinas estudados, 

mostrando que os agentes clareadores alteram a microdureza, 

e rugosidade superficial das restaurações de resina composta 

submetidas ao clareamento dental, deixando evidente a 

possibilidade de substituição das restaurações em casos de 

prejuízos estéticos após o clareamento dental. 
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RESUMO: Após o procedimento de moldagem para a 

confecção de uma prótese dentária, faz-se necessário a 

desinfecção do molde utilizando-se uma lavagem com 

substância desencrostante e posterior secagem. Esta pesquisa 

objetivou verificar a sequência de atos praticados pelos 

cirurgiões dentistas a fim de observar se estes realizam de 

forma adequada a desinfecção. Caracteriza-se como um estudo 

não apenas quantitativo, mas também descritivo, realizado com 

protesistas que estão inscritos no Conselho Regional de 

Odontologia da Paraíba (CRO-PB), que atuam na cidade de 

João Pessoa. A amostra foi composta por 65 protesistas, de 

universo que corresponde a 75 profissionais, sendo 

considerado um nível de confiança de 95%, erro amostral de 

5% e um percentual máximo ou mínimo de 50%. Dentre os 

profissionais, apenas 29,25% aceitaram participar dessa 

pesquisa. Ademais, a coleta dos dados foi realizada a partir da 

aplicação de um questionário contendo 7 questões discursivas, 

mailto:ninagsjp@hotmail.com
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catalogados em banco de dados do programa 

StatisticalPackage for Social Sciences e posteriormente 

analisados. Os resultados foram apresentados em forma de 

gráficos e tabelas. Como resultado, foi observado que 100% 

dos participantes realizam a desinfecção dos moldes utilizando 

hipoclorito de sódio a 1% nos materiais: hidrocolóides 

irreversíveis (84,2%), pasta de óxido de zinco e eugenol 

(73,7%) e poliéter (57,9%). Por fim, restou evidente que os 

protesistas têm consciência da importância e necessidade da 

descontaminação dos moldes odontológicos. 

Palavras-Chave: Desinfecção. Glutaraldeído. Prótese 
Dentária. Hipoclorito de sódio. 
 

1 INTRODUÇÃO 

 

É imprescindível a obtenção de moldes fiéis e precisos 

em suas dimensões e formas, para garantir que os modelos 

criados a partir dos mesmos também o sejam (RUPP et al., 

2005; FURTADO, 2007). A reprodução fiel de estruturas 

anatômicas tem grande importância para atingir a expectativa 

do paciente na conquista de uma reabilitação protética 

satisfatória. Dentre os vários procedimentos clínicos, a 

moldagem é uma etapa fundamental para a construção da 

prótese, no entanto, a maioria dos casos de fracasso estão 

diretamente ligados a esta. 

Objetos potencialmente contaminados com 

microrganismos patogênicos são transportados entre a clínica 

odontológica e o laboratório. Qualquer indivíduo que visitar a 

clínica odontológica estará vulnerável à infecção cruzada, e é 

obrigatório evitá-la durante todos os procedimentos clínicos e 

laboratoriais (NAYAK, 2014). 
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Moldagens feitas a partir da boca do paciente são 

frequentemente contaminadas por microrganismos de forma 

abrupta, a partir de saliva e sangue. Para evitar a contaminação 

cruzada entre a clínica e o laboratório, recomenda-se que a 

impressão seja desinfectada imediatamente após a sua 

remoção da boca (DASGUPTA et al., 2012) 

Não existe um único desinfetante apropriado para todos 

os materiais usados para moldagem e sua escolha é importante 

para minimizar o risco de transmissão de doenças, sem afetar 

a precisão das peças reproduzidas na impressão (AMALAN; 

GINJUPALLI; UPADHYA, 2013). No entanto, investigações 

mostraram alterações dimensionais significativas nas 

impressões após desinfecção, especialmente com material de 

moldagem hidrocolóide irreversível. (ROHANIAN et al., 2007). 

A técnica mais estudada para desinfecção de moldes é 

a imersão ou spray de soluções germicidas como o hipoclorito 

de sódio a 2,5% e o glutaraldeído a 2%. Porém, o uso de 

aerossóis desinfectantes não alcançam completamente a 

superfície contaminada do molde, resultando em um 

procedimento menos confiável (DASGUPTA et al., 2012). 

É imprescindível o conhecimento do profissional, tanto 

para a realização da técnica adequada quanto para a escolha 

da substância desinfectante utilizada para cada tipo de material. 

O cerne principal do estudo, gravitou em torno da 

verificação dos procedimentos de desinfecção dos moldes 

odontológicos e se estes são realizados de forma adequada e 

efetiva pelos protesistas. 
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2 MATERIAIS E MÉTODO 
 

 A metodologia da presente pesquisa é caracterizada como 

quantitativa e descritiva realizada em consultórios 

odontológicos particulares na cidade de João Pessoa onde 

trabalham os cirurgiões-dentistas especialistas em prótese 

dentária de ambos os gêneros, que se disponibilizaram a 

assinar o termo de consentimento livre e esclarecido e 

responder o questionário.  

A amostra foi do tipo aleatória, estratificada e 

proporcional ao número de profissionais especialistas inscritos 

no CRO-PB, através de sorteio de sujeitos pertencentes a este 

conglomerado. Segundo dados coletados no segundo semestre 

de 2015, existem 75 cirurgiões dentistas especialistas em 

prótese dentária inscritos no CRO-PB e que trabalham em João 

Pessoa. Para a realização do cálculo amostral foi utilizado o site 

cálculo amostral desenvolvido por Glauber Santos (2014). 

Diante do universo existente, a amostra correspondeu a 65 

profissionais, sendo considerado nível de confiança de 95%, 

erro amostral de 5% e percentual máximo ou mínimo de 

50%.  Ao final da da pesquisa o presente estudo obteve apenas 

29,25%, da amostra inicial, não obtendo a participação de 100% 

dos protesistas inscritos no CRO-PB, uma vez que muitos 

destes se recusaram a participar, não devolveram o TCLE e/ou 

o questionário, ou não foram encontrados no endereço 

fornecido pelo CRO-PB. 

Para coleta de dados, foi utilizado um questionário 

validado por FERREIRA (2008) e modificado, contendo 7 

questões discursivas acerca da conduta do protesista frente as 

substâncias utilizadas para a realização de moldes 

odontológicos. 



COMPORTAMENTO DO PROTESISTA FRENTE ÀS SUBSTÂNCIAS E MÉTODOS DE DESINFECÇÃO DE MOLDES 

321 
 

Tratando-se de uma pesquisa que envolveu seres 

humanos,foram atendidas as recomendações propostas pelo 

Conselho Nacional de Saúde/MS, por meio da Resolução nº 

466/12 (BRASIL, 2012). Portanto a pesquisa foi realizada após 

a aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa do UNIPÊ e o 

recebimento da certidão sob protocolo de número (1.498.701). 

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

  Desinfecção de impressões por imersão ou pulverização 

com soluções desinfectantes é considerado hoje em dia 

obrigatório para o controle de infecções (Kotsiomiti, 2008). 

 Objetos que mantiveram contato com a saliva ou sangue do 

paciente podem servir como via indireta de transmissão de 

microrganismos. Em virtude do alto grau de contaminação das 

próteses, se procedimentos adequados de desinfecção não 

forem implantados, os microrganismos poderão ser 

transferidos, via contato direto ou indireto assim 

desencadeando um ciclo de infecção cruzada (MERCHANT, 

1997; SILVA, 2010). 

 O presente estudo obteve apenas 29,25%, da amostra 

inicial, não obtendo a participação de 100% dos protesistas 

inscritos no CRO, já que muitos destes se recusaram a 

participar, ou não foram encontrados no endereço fornecido 

pelo CRO.  

 No presente estudo, observou-se que 100% dos 

entrevistados realizam a desinfecção de seus moldes, Tab. (1), 

precavendo-se em não disseminar doenças infecto-

contagiosas. Para alguns autores, a desinfecção é realizada de 

forma incorreta ou, muitas vezes, não realizada, deixando a 
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dúvida se esses métodos são realmente incorporados no dia a 

dia desses profissionais (MOREIRA; WANDERLEY-CRUZ, 

2005). 
 

Tabela 1. Avaliação do comportamento dos protesistas frente 

à desinfecção dos moldes 

 

Fonte: Pesquisa própria, 2016. 

 

Segundo Muller-Bolla et al. (2004) não há procedimento 

universal reconhecido sobre desinfecção de moldes, o que 

pode ser explicado pela carência de orientações científicas 

precisas sobre como os materiais de moldagem devem ser 

desinfetados. De acordo com a Tab. (1), 89,5% dos 

entrevistados realizam a desinfecção dos moldes de maneira 

diferente para cada tipo de material de moldagem, e apenas 

10,5% realiza da mesma maneira. Contudo, Pedrosa (2007) 

afirma que é imprescindível o estabelecimento de um protocolo 

de biossegurança para orientar a equipe de saúde odontológica 

na realização da desinfecção de moldes, modelos e próteses. 

De acordo com os participantes, a maioria dos profissionais 

realiza a desinfecção utilizando a substância hipoclorito de 

sódio a 1%, nos materiais de moldagem hidrocolóides 

irreversíveis (84,2%), pasta de óxido de zinco (73,7%) e moldes 
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de poliéter (57,9%). Já nos moldes de silicone, 57,9% usam o 

glutaraldeído a 2% e 26,3% utilizam o hipoclorito de sódio. Os 

15,8% restante utilizavam clorexidina a 0,12%.  No entanto, 

ainda existe número considerável dos protesistas que não 

executa tal procedimento de maneira correta, tornando-se um 

fator de preocupação diante da possibilidade de contrair 

diversas doenças por meio da manipulação de material 

contaminado (FERREIRA, et al., 2008), conforme demonstrado 

no gráfico 1.  

Assim como esta pesquisa, um estudo feito na cidade de 

Taubaté-SP averiguou as formas de prevenção e controle de 

infecção, comumente usados por 75 cirurgiões-dentistas. A 

apuração destes resultados levou à constatação de que a 

maioria dos profissionais estão preocupados com a 

contaminação, mas, ainda assim, ignoram ou não utilizam as 

barreiras de proteção, principalmente, devido a fatores 

econômicos e a falta de costume (MACHADO; KATHER, 2002). 

Isso pode ser resultado de uma falha no processo de 

formação dos acadêmicos em odontologia, como mostra um 

estudo feito no  Centro Universitário da Fundação Educacional 

de Barretos, São Paulo, que avaliou o conhecimento de 

estudantes em odontologia sobre a desinfecção de moldes de 

alginato através de um questionário, mostrando que os 

estudantes estão cientes dos riscos potenciais de 

contaminação, mas os seus conhecimentos e práticas sobre 

procedimentos técnicos adquiridos para desinfetar 

adequadamente impressões e controlar a infecção cruzada são 

insuficientes (SANTOS, et al., 2008). 

Sendo assim, deve-se levar em consideração o 

conhecimento e a formação dos acadêmicos em odontologia, 
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tendo em vista que a formação de novos profissionais 

capacitados em biossegurança possuirão grande influência no 

controle da infecção cruzada. 

 

Figura 1. Soluções utilizadas para desinfecção segundo o 

material ou molde 

 

Fonte: Pesquisa própria, 2016. 

 

É fundamental considerar o tempo de contato e os meios 

de dispersão (aspersão ou imersão), para que o agente de 

desinfecção possa exercer real efetividade sobre o molde 

(SCARANELO R.M. et al., 2004). Outros fatores que alteram 

significativamente a atividade dos desinfectantes estão no grau 

de contaminação, a concentração, o tempo de exposição e a 

presença de matéria orgânica (SANTOS, 2008).  

A Tabela 2 demonstra o tempo de desinfecção para os 

moldes de Mercaptanas onde 57,9% dos protesistas 
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informaram que imergem estes moldes por 5 minutos em 

glutaraldeido a 2%; os demais 42,1% afirmaram não utilizar o 

material em questão. Nos demais materiais, como nos 

hidrocolóides irreversíveis (Alginato), 57,9% afirmaram deixar 

os moldes submersos em hipoclorito de sódio a 1%, durante 

10min. e 26,3% faziam aspersão com a mesma substância. Nos 

materiais de moldagem a base de silicone, 68,4% afirmaram 

deixar em imersão durante 10min. no glutaraldeido a 2%, e 

21,1% utilizam aspersão. Já na pasta de óxido de zinco e 

eugenol, 57,9% afirmaram utiliza o hipoclorito de sódio a 1%, 

durante 10min e 26,3% utilizam o método de aspersão, com a 

mesma substância. No poliéter (Impregum) 10,5% utilizam 

hipoclorito de sódio a 1% durante 5 min. e 63,2% durante 10min. 

em imersão.  

 

Tabela 2. Tempo de imersão dos materiais 

 

Fonte: Pesquisa própria, 2016. 

 

Quanto ao acondicionamento dos moldes, Tab. 3, 

verificou-se que os percentuais entre 36,8% e 78,9% não 

informaram a forma de armazenamento. A única forma citada 

foi plástico filme, com percentuais que variaram entre 21,1% e 

36,8%, sugerindo assim que os demais profissionais deixam o 

molde ao ar livre. Contudo, alguns estudos ressaltam a 
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importância de que a presa do gesso sempre ocorra em uma 

atmosfera com 100% de umidade, seja em um umidificador ou 

no interior de um saco plástico contendo uma gaze úmida 

(ANDERSON, 1976; UEDA; MODAFFORE, 2001; SOUZA, 

2004). 

 

Tabela 3. Forma de armazenamento segundo o material 

utilizado 

 

Fonte: Pesquisa própria, 2016. 

 

Segundo Teixeira (2008) a consciência sobre o potencial de 

transmissão de doenças contagiosas para a equipe 

odontológica, bem como a utilização de barreiras mecânicas e 

desinfetantes de superfícies, são itens básicos e obrigatórios de 

biossegurança. Assim como para Boer (2004), a infecção 

cruzada entre o consultório odontológico e o laboratório de 

prótese pode ocorrer quando procedimentos de biossegurança 

não são executados adequadamente. 

O número de doenças infecciosas e infecção cruzada vem-

se disseminando drasticamente entre os profissionais da área 

odontológica. É, pois, essencial o efetivo controle da infecção, 

em todos consultórios odontológicos (MACHADO; KATHER, 

2002). 
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4. CONCLUSÕES 

 

Frente ao exposto e das explanações retro, pode-se 

concluir que os protesistas têm consciência dos riscos de 

contaminação dos moldes odontológicos, visto que realizam a 

desinfecção destes. No entanto, as técnicas utilizadas para a 

realização deste procedimento, por conseguinte, ainda são 

insuficientes. Ademais, constatou-se a necessidade de dar 

maior ênfase ao risco de contaminação, considerando que esta 

se dá pela presença de bactérias e fungos na superfície dos 

materiais.  

Nesse prisma, é de extrema importância o conhecimento 
acerca do assunto pelos profissionais, para que possam tomar 
medidas adequadas para estabelecer proteção própria, de sua 
equipe e de seus pacientes. Portanto, faz-se necessário um 
aprofundamento nos estudos que contemplam este campo para 
a construção de um protocolo para desinfecção de moldes. 
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RESUMO: O bruxismo é considerado uma atividade da 
musculatura mastigatória caracterizada por apertamento e 
ranger dos dentes e/ou segurar ou empurrar a mandíbula, tendo 
manifestação no período diurno ou noturno. Diante do número 
crescente de pacientes que apresentam o bruxismo, este 
trabalho objetivou conhecer a conduta dos profissionais 
especialistas em Prótese, Ortodontia e Disfunção 
Temporomandibular e Dor Orofacial frente ao tratamento do 
bruxismo. A amostra correspondeu a 83 profissionais, sendo 53 
protesistas, 20 ortodontistas e 10 especialistas em disfunção 
temporomandibular e dor orofacial. Foi utilizado um 
questionário composto por 10 questões de múltipla escolha. 
Como esta pesquisa envolveu seres humanos foi atendida a 
exigência do Conselho Nacional de Saúde, através da 
Resolução nº 466/2012. Os dados foram catalogados em banco 
de dados do programa Statistical Package for Social Sciences, 
versão 20.0 e analisados por meio de estatística descritiva. 
Através desta pesquisa pudemos concluir que a conduta dos 
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profissionais pesquisados frente ao bruxismo é realizar o 
tratamento com placa miorrelaxante;  relaxante  muscular;  
ortodontia;  antidepressivo; toxina botulínica; prótese,  
estimulação  elétrica  transcutânea  e cognitivo  
comportamental;  fisioterapia, laser,  atividade  física,  cirurgia,  
ajustes  oclusais,  anti-inflamatório  e  fisioterapia  por calor  
úmido  e, as características clínicas mais evidentes deste hábito 
foram os desgastes incisais e/ou oclusais, como também 
relataram como sintoma, a dor. 
Palavras-chave:Bruxismo. Placa Miorrelaxante. Dor 

Miofascial. 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

O bruxismo  consiste  em  uma atividade da musculatura 

mastigatória caracterizada por apertamento e ranger dos 

dentes e/ou segurar ou empurrar a mandíbula, (CARRARA et 

al., 2010),  tendo manifestação  no  período  diurno  ou  noturno,  

podendo  ocorrer  de  forma  consciente, quando  se  mordem  

lápis,  caneta,  cachimbo,  lábios,  bochechas  ou  dedos,  ou 

inconscientemente (GAMA; ANDRADE; CAMPOS, 2013). 

Como característica os bruxômanos apresentam 

desgaste excessivo nas faces oclusais e incisais das 

superfícies dentárias, mas alguns podem apresentar apenas 

mobilidade de elementos dentários isolados, espessamento da 

lâmina dura ou fraturas recorrentes  de  restaurações  como  

únicos  sinais  do  bruxismo  (GAMA;  ANDRADE; CAMPOS, 

2013).   

Segundo Silva e Cantisano (2009), a severidade e a 

frequência do bruxismo podem ser  variadas  a  cada  noite,  

tendo  uma  correlação  forte  com  o  estresse emocional  e  
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físico.  Apresenta  etiologia  multicausal  e  complexa,  

classificados  em: dentais,  psicoemocionais,  sistêmicos,  

ocupacionais,  idiopáticos  e  nutricionais.  Esta parafunção 

pode ser encontrada na forma leve, moderada e severa quando 

ocorrem danos às estruturas do sistema estomatognático.   

Quanto a classificação pode ser primária ou secundária. 

Quando primária, não há  causa  médica  evidente,  sistêmica  

ou  psiquiátrica.  Quando  secundária,  é decorrente  de  

transtornos  clínicos,  neurológicos  ou  psiquiátricos  

relacionados  a fatores  iatrogênicos  ou  a  outros  transtornos  

do  sono.  Pode  ser  classificado,  ainda, como  cêntrico  

(apertamento)  maxilo-mandibular,  que  ocorre,  geralmente,  

durante  o sono, sem que ocorra deslizamento. E excêntrico 

(rangimento), onde há apertamento e  deslizamento  dos  

dentes  nas  posições  protrusivas  e  latero-protrusivas  

ocorrendo desgastes  tanto  nos  dentes  anteriores  como  em  

posteriores  (SILVA;  CANTISANO, 2009).  

Ainda  não  existe  um  tratamento  específico  para  este  

hábito  e  o  cirurgião dentista  (CD)  é  responsável  por  realizar  

um  bom  exame  clínico,  identificar  e diagnosticar  

precocemente  os  sinais  e  sintomas,  que  são  tratados  de  

forma abrangente  (GAMA;  ANDRADE;  CAMPOS,  2013). 

Diante do número crescente de pacientes nos consultórios 

odontológicos, que apresentavam o bruxismo, esse estudo teve 

como objetivo verificar a conduta de profissionais especialistas 

em Prótese Dentária, Ortodontia e DTM frenteao tratamento do 

bruxismo. 

  



CONDUTA DE PROFISSIONAIS ESPECIALISTAS EM PRÓTESE, ORTODONTIA E DTM FRENTE AO TRATAMENTO DO 
BRUXISMO 

333 
 

2. MATERIAIS E MÉTODO 

 

Esta  pesquisa  envolveu  seres  humanos,  por  isso,  foi  

atendida  a  exigência proposta  pelo  Conselho  Nacional  de  

Saúde,  através  da  Resolução  nº  466/2012. Portanto,  a  

pesquisa  só  foi  realizada  após  a  aprovação  do  Comitê  de  

Ética  em Pesquisa (CEP) do UNIPÊ, com parecer 

consubstanciado número 1.206.395. 

Esta  pesquisa  é  caracterizada  como  um  estudo  

observacional  e  transversal onde  foi  utilizada  uma  

abordagem  quantitativa  e  método  de  análise  descritivo-

comparativo. Foi realizada em consultórios odontológicos 

particulares, na cidade de  João  Pessoa,  cujos cirurgiões  

dentistas eram especialistas  em  Prótese Dentária, Ortodontia 

e DTM. 

Como procedimento de coleta de dados, os profissionais 

receberam explicações sobre a finalidade do estudo juntamente 

com Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) e um 

questionário de pesquisa específico para apreciação e 

participação (foi realizado encontros agendados em seus 

respectivos consultórios), o qual é composto por: dez  questões  

de  múltipla  escolha,  onde  o  participante marca a 

especialização que possui, há quanto tempo possui essa 

especialidade, se atende em seus consultórios pacientes com 

bruxismo, se esses pacientes chegam ao consultório  com  

encaminhamentos,  se  eles  sabem  que  são  bruxômanos,  o  

tipo  de tratamento  realizado,  se  encaminham  para  outros  

especialistas  e  para  qual especialidade, as características 

mais evidentes nesses pacientes observadas pelos 

participantes,  bem  como  a  injúria  mais  evidente  relatada  
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pelos  pacientes.  Além  da caracterização do participante como 

sexo e idade.Depois de respondido, o participante colocou em 

um envelope seu questionário e em um outro envelope a via do 

TCLE assinada.. 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

De acordo com os dados coletados, tivemos como 

amostra inicial da pesquisa 133 profissionais, mas houve uma 

perda significativa, reduzindo para 47,  por  conta de diversos 

motivos, sendo eles: não se enquadravam nos critérios de 

inclusão, atuavam como professores, residiam em outros 

municípios, licença médica e por não querer ou poder participar 

da pesquisa.  

Em janeiro de 2013, foi publicado no Journal of Oral 

Rehabilitation  um artigo que  reuniu  pesquisadores  do  mundo  

todo  para  definir  e  graduar o bruxismo, sendo ele uma 

atividade da musculatura mastigatória caracterizada por 

apertamento e ranger dos dentes e/ou segurar ou empurrar a 

mandíbula (CARRARA et al., 2010). 

O Bruxismo tem duas manifestações circadianas: pode 

ocorrer durante o sono (bruxismo do sono) ou quando acordado 

(bruxismo em vigília).  Os autores chamam atenção para dois 

fatos: esta definição precisa ser validada e, pode ser adotada 

na clínica ou pesquisa e ainda, estimula-se que comecem a 

separar as duas condições: bruxismo  do  sono  e  bruxismo  em  

vigília,  que  são  duas  condições  distintas  com fisiopatologia 

e tratamento distintos. Os mesmos autores graduam o bruxismo 

do sono em: possível – relato do paciente: questionário e/ou 

anamnese; provável – relato do paciente  mais  achados  em  
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exame  físico;  e,  definitivo  –  relato,  exame  físico  e 

polissonografia (CARRARA et al., 2010). 

A  quase  totalidade  dos  participantes  da  pesquisa  

realiza  atendimento  à pacientes com bruxismo em seus 

consultórios odontológicos, totalizando 95,75% da amostra e, 

apenas, 4,25% não realizam atendimento a esse público 

(FIGURA 1). 

 

FIGURA 1 – Distribuição percentual da amostra quanto ao 

atendimento à pacientes com bruxismo. João Pessoa, 2016. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   FONTE: Dados da pesquisa, 2016. 

 

Diniz, Silva e Zuanon (2009) afirmam que há uma alta 

prevalência de cirurgiões dentistas atendendo pacientes 

bruxômanos pelo fato de o bruxismo ser um fenômeno que vem 

se tornando cada vez mais frequente dentro do consultório 

odontológico. Há uma vasta prevalência de pacientes, como 

crianças e adultos de ambos os sexos, que desenvolvem o 

bruxismo e, é de responsabilidade do CD proceder a um bom 

exame clínico e intervir para que não haja danos severos 

oclusais, um dos grandes problemas nos casos de pacientes 
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“bruxômanos” que são informados e conscientizados do seu 

estado,  quando  o  quadro  clínico  já  tomou  proporções  

avançadas. 

 

FIGURA 2  –  Distribuição  percentual  da  amostra  quanto  ao  

conhecimento  dos pacientes em relação ao bruxismo. João 

Pessoa, 2016. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                               FONTE: Dados da pesquisa, 2016. 

 

Branco et al. (2006) afirmam que cerca de 70% dos 

pacientes com bruxismo do sono BS não têm conhecimento 

deste hábito. Estes pacientes procuram o consultório 

odontológico por algum outro motivo ou outro tratamento e a 

partir disso descobrem  que  apresentam  bruxismo.  A pesquisa 

continuou seguindo a afirmação de Branco et al. (2006), pois 

55,32% da amostra não sabe que são bruxônamos, segundo 

informações dos participantes (FIGURA 2). 

Foi perguntado, aos CDs participantes da pesquisa, qual 

o tipo de tratamento realizado  nos  pacientes  que  apresentam  

bruxismo,  e  foi  encontrada  diversas respostas,  onde  o  

tratamento  com  placa  miorrelaxante  e  o  medicamento  

relaxante muscular  obtiveram  a  maioria  das  respostas;  
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95,74%,  da  amostra,  afirmaram  que utilizam a placa 

miorrelaxante apenas ou associada a outros tratamentos, e 

63,82% deles utilizam o medicamento relaxante muscular 

associado a outros tratamentos. 

O  tratamento  realizado  pelos  especialistas  em  

ortodontia,  em  90,00%  da amostra,  é  com  placa  

miorrelaxante;  40,0%  utilizam  o  relaxante  muscular;  20,00% 

realizam  tratamento  ortodôntico  e;  10,00%  utilizam  laser,  

TENS  e/ou  cognitivo comportamental. Todos os especialistas 

em prótese tratam os pacientes com placa miorrelaxante;  

71,87%  deles  prescrevem  relaxante  muscular;  28,12%  

indicam tratamento ortodôntico; 18,75% prescrevem 

antidepressivos; 6,25% tratam com toxina botulínica e/ou 

prótese e; 3,12% indicam fisioterapia, cirurgia, atividade física, 

tratam com ajustes oclusais e/ou prescrevem anti-inflamatórios. 

Já os especialistas em DTM, 80,00% da amostra, tratam seus 

pacientes com placa miorrelaxante; 60,00% utilizam 

medicamento relaxante muscular e; 20,00% utilizam 

antidepressivo, toxina botulínica e/ou fisioterapia por calor 

úmido (TABELA 1). 
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TABELA 1 – Distribuição percentual da amostra quanto aos 

tratamentos preconizados por cada especialidade. João 

Pessoa, 2016. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                        FONTE: Dados da pesquisa, 2016. 

 

 Segundo Cariola (2006), a determinação do prognóstico 

e da terapêutica a ser utilizada deverá estar baseada nos 

fatores etiológicos e ser desenvolvida de maneira 

interdisciplinar,  levando-se  em  consideração  os  aspectos  

envolvidos:  médico, odontológico e psicológico. 

 Alóe et al. (2003) afirmam que as placas oclusais são 

definidas como aparelhos orais removíveis usados entre a 

maxila e a mandíbula e que estas ajudam a eliminar a 



CONDUTA DE PROFISSIONAIS ESPECIALISTAS EM PRÓTESE, ORTODONTIA E DTM FRENTE AO TRATAMENTO DO 
BRUXISMO 

339 
 

informação proprioceptiva que se origina no periodonto e na 

ATM, alterando o relacionamento oclusal, redistribuindo as 

forças, prevenindo desgastes e mobilidade dentária,  reduzindo  

a  parafunção  noturna,  alterando  o  padrão neuromuscular  e  

o  relacionamento  articular.  Para  o  tratamento  do  BS  a  

placa  de relaxamento muscular é considerada a ideal, pois, 

quando bem confeccionada tem a capacidade de adquirir os 

parâmetros de uma oclusão ideal, ajudando os músculos a 

adquirirem o tónus muscular normal, devido ao aumento 

causado na DVO e também pelo fato de estabilizar a posição 

dos côndilos, diminuindo a sobrecarga sobre a ATM. Com o  uso 

destes  dispositivos,  os músculos  recuperam  o  tónus de  

contração  e  de repouso fisiológico, o que ajuda a diminuir os 

reflexos de apertar os dentes. Assim, conforme a indicação 

terapêutica, as placas podem estabelecer diferentes relações 

intermaxilares (MANGILI, 2011). 

 Alóe et al. (2003) afirma que o ajuste oclusal é utilizado, 

principalmente, para minimizar danos gerados pelo apertar e 

ranger dos dentes quando não há alteração da  dimensão  

vertical  e  não  para  o  tratamento  do  bruxismo.  Já  os  

procedimentos restauradores devem ser realizados em alguns 

casos, desde que com cautela, para recuperar  a  dimensão  

vertical  (PIZZOL  et  al.,  2006). Oliveira, Beatrice e Leão (2007) 

dizem  que  não  se  pode  descartar  completamente  a  oclusão,  

mas  tanto  o  contato prematuro não causa bruxismo, como 

também não se resolve o bruxismo com uma oclusão  perfeita.  

Nem  todos  os  que  possuem  má  oclusão  ou  contatos  

prematuros, desenvolvem  bruxismo.  Correlações  entre  má  

oclusão  e  bruxismo  não  são consistentes. Pela análise da 

literatura não existem estudos clínicos que comprovem que o 
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ajuste oclusal seja superior às terapias não invasivas para o BS 

(MACHADO et al., 2011).   

 Segundo os autores Pereira et al. (2006) e Rodrigues et 

al. (2006), a associação de estresse emocional, tensão, medo, 

ansiedade e discrepâncias oclusais, tem como consequência  o  

bruxismo,  que  pode  ter  como  consequência  a  perda  de  

DVO, representando um problema cada vez mais evidente na 

clínica odontológica, sendo de  suma  importância  o  

restabelecimento  da  DVO,  principalmente  no  tratamento 

reabilitador protético. Romão Júnior e Battaglini (2012) afirmam 

que, mesmo após a reabilitação  oral  do  paciente,  deve-se  

manter  o  controle  sobre  o  bruxismo,  pois  se esse controle 

não for feito adequadamente, o risco de fraturas em raízes, 

solturas e desadaptações em coroas e pinos são inevitáveis. 

Previamente à reabilitação oral em pacientes com DTM 

associada a bruxismo, deve-se avaliar e restabelecer uma DVO 

saudável a esse paciente, com função estabelecida e conforto 

na oclusão (AMOROSO et al., 2013).  

 Segundo  estudos realizados por Tinastepe, Kuçuk e 
Oral (2015), concluiram que a toxina botulínica pode ser 
utilizado como um tratamento eficaz para reduzir o bruxismo do 
sono e a dor miofascial em pacientes com bruxismo.             
 Teixeira; Sposito (2013), mostram um estudo controlado 

de duas fases  com  13  pacientes.  Na  primeira  fase,  os  

mesmos  pacientes  utilizaram  placas intraorais (2 meses) e, 

após um período sem a placa (2 meses), receberam 60UI de 

BTX-A no músculo masseter de ambos os lados. Relatam que 

tanto a toxina botulínica quanto  a  placa  intraoral  noturna  

diminuíram  significantemente  a  dor  e  que  os  dois 

tratamentos foram igualmente eficazes para o bruxismo.  



CONDUTA DE PROFISSIONAIS ESPECIALISTAS EM PRÓTESE, ORTODONTIA E DTM FRENTE AO TRATAMENTO DO 
BRUXISMO 

341 
 

 Segundo  os  autores  Pertes  e  Gross  (2005) os anti-

inflamatórios  esteroidais  são  fármacos  amplamente  utilizados  

no  tratamento  das desordens  temporomandibulares  e  no  

bruxismo,  por  suas  propriedades  anti-inflamatórias e por sua 

ação rápida e efetiva, capaz de bloquear a formação do 

ácidoaraquidônico, inibindo a síntese de prostaglandinas. Suas 

reações adversas e efeitos colaterais  incluem  supressão  da  

resposta  à  infecção,  osteoporose  e  Síndrome  de Cushing 

iatrogênica, dentre outros. 

A laserterapia de baixa intensidade (LBI) tem 

demonstrado uma capacidade em auxiliar  no  tratamento  

sintomático  da  dor,  promovendo  um  grau  de  

confortoconsiderável  ao  paciente,  momentos  após  sua  

aplicação  (ASSIS;  SOARES;  VICTOR,  2012).  É  uma  

modalidade  de  tratamento  não invasiva  e  de  baixo  custo,  

que  vem  sendo  amplamente  utilizada  na  prática  clínica 

fisioterápica para o alívio de dor e regeneração tecidual. Dentre 

os efeitos terapêuticos encontram-se:  anti-inflamatório,  

analgésico,  cicatrizante  e  modulador  da  atividade celular,  os  

quais  têm  sido  comprovados  em  diversos  experimentos  

(KATO  et  al., 2006).  

O  TENS  é  definida,  pela  Associação  Americana  de  

Fisioterapia,  como estimulação  elétrica  na  pele  para  o  

controle  da  dor.  Por  isso,  é  muito  utilizado  no tratamento  

de  dor  de  diferentes  origens  (ELECTROTHERAPY  

STANDARDS COMMITTEE,  2001). De  acordo  com  Wright  

(2005),  a  terapia  cognitivo-comportamental é também um 

elemento das terapias conservadoras a ter em conta, é indicada 

para pacientes com hábitos diários ou fatores psicossociais 

persistentes e engloba principalmente a inversão de hábitos,  
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relaxamento, hipnose,  biofeedback  e gestão de estresse, 

sendo geralmente providenciada por psicólogos. 

Apenas  aos  participantes  da  pesquisa  que  

responderam  que  encaminham pacientes bruxômanos a 

outros profissionais, foi perguntado para qual (is) a (s) 

especialidade (s) eles encaminhavam esses pacientes e, foi 

obtida respostas  com  profissionais  de  várias  áreas  da  

saúde,  como  médicos,  cirurgiões dentistas  de  outra  

especialidade  que  não  a  deles,  psicólogos,  fisioterapeutas  

e educador físico. O profissional a quem são encaminhados 

mais pacientes são os cirurgiões-dentistas especialistas em 

Disfunção Têmporo-mandibular DTM, representando 35,50% 

da amostra, seguido dos especialistas em Ortodontia 

representando 22,60% da amostra (FIGURA 3). 

 

FIGURA 3 - Distribuição percentual da amostra quanto as 
especialidades aos quais os pacientes com bruxismo são 
encaminhados. João Pessoa, 2016. 
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                           FONTE: Dados da pesquisa, 2016. 

 

Andrade  (2013)  afirma  que,  a  Fisioterapia  tem  em  

suas  mãos  uma  vasta  atuação, podendo  utilizar-se  de  

recursos  que  pode  proporcionar  alívio  a  dor,  analgesia, 

recursos anti-inflamatórios, relaxamento muscular e 

proporcionar ou devolver a função articular, com alguns 

aparelhos como o Ultrassom, Calor, Crioterapia, TENS, Laser e 

Infravermelho. 

 A eficácia do exercício físico tem influenciado na 

qualidade do sono, onde se podem  prevenir  possíveis  

distúrbios  devido  à  maior  demanda  energética  solicitada 

durante a prática de exercício, fazendo com que possíveis 

alterações no metabolismo necessitem de descanso para 

recuperação do sistema orgânico e assim favorecendo uma  

melhora  na  qualidade  de  sono (LIMA;  CARDOSO, 2012). 

 Quando  os  CDs  foram  perguntados  sobre  as  injúrias,  

usualmente,  relatadas pelos  pacientes  que  frequentam  o  

consultório  odontológico  dos  pesquisados,  as respostas  

foram  as  mais  variadas,  sendo  a  dor  a  injúria  mais  relatada,  

totalizando 25,55% da amostra. A dor e desgaste das bordas 

incisais e oclusais representaram 21,28% da amostra. Já 

17,02% da amostra relataram que a dor, fratura recorrente de 

restaurações  e  o  desgaste  das  bordas  incisais  ou  oclusais  

eram  as  injúrias  mais relatadas  pelos  pacientes.  E  a  dor,  

mobilidade  isolada  e  desgaste  das  bordas representou 4,25% 

da amostra (FIGURA 4). 
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FIGURA 4 - Distribuição percentual da amostra quanto as 

injúrias relatadas pelos pacientes. João Pessoa, 2016. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
       

                             FONTE: Dados da pesquisa, 2016. 

 

Segundo Bader e Lavigne (2000), a dor é um sintoma 

frequente e importante no  quadro  clínico  do  BS.  

Aproximadamente  40%  dos  pacientes  com  bruxismo 

queixam-se de dor orofacial e rigidez mandibular matinal. Esta 

dor é, frequentemente, associada  com  a  sensação  de  

cansaço  ou pressão,  pois  as  parafunções  alteram  o fluxo 

sanguíneo normal dos tecidos musculares,  ocasionando 

acúmulo de produtos metabólicos  nas  células  destes  tecidos,  

desencadeando  sintomas  de  fadiga,  dor  e espasmo 

(BORTOLLETO; MOREIRA; MADUREIRA, 2013). 

Várias  foram  as  características  do  bruxismo  

observadas  pelos  CDs participantes da pesquisa, sendo o 
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desgaste das bordas incisais ou oclusais a mais evidente,  

correspondendo  a  48,97%  da  amostra,  seguido  do  desgaste  

das  bordas incisais ou oclusais e músculos hipertrofiados que 

representaram 21,29% da amostra (FIGURA 5). 

 

FIGURA 5 - Distribuição  percentual  da  amostra  quanto  as  

características observadas pelos especialistas em relação ao 

bruxismo. João Pessoa, 2016. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

                              FONTE: Dados da pesquisa, 2016. 

 

Diniz, Silva e Zuanon (2009) afirmam que em relação aos 

sinais, no elemento dental, o que se observa, além da presença 

de facetas, são fraturas coronárias ou de restaurações.  

Quando  ocorre uma  adaptação fisiológica  dessas estruturas,  
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o maior prejudicado  é  o  próprio  dente,  que  vai  perdendo  

esmalte  e  dentina  de  maneira gradativa,  e  apresenta  

destruição  das  estruturas  periodontais,  representada  pela 

perda óssea, resultando em mobilidade, pericementite e até 

abscesso periodontal. 

 

4. CONCLUSÕES  

 

Com base nos resultados obtidos, podemos concluir, em 

quatro pontos, que: (1) a conduta de profissionais especialistas 

em Prótese, Ortodontia e DTM frente ao bruxismo é realizar o 

tratamento com placa miorrelaxante 95,74%; relaxante 

muscular 63,82%; ortodontia 23,40%; antidepressivo 14,89%; 

toxina botulínica 6,38%;  prótese,  TENS  e  cognitivo  

comportamental  4,25%  cada;  fisioterapia, laser, atividade 

física, cirurgia, ajustes oclusais, anti-inflamatório e fisioterapia 

por  calor  úmido,  2,12%  cada.  E  o  profissional  a  quem  são 

encaminhados  mais  pacientes  são  os  cirurgiões  dentistas  

especialistas  em DTM,  que  representou  35,50%  da  amostra,  

seguido  dos  especialistas  em Ortodontia, 22,60% da amostra; 

(2) O  tratamento  preconizado  para  o  bruxismo,  pelos  

profissionais  especialistas em  Prótese,  Ortodontia  e  DTM  é  

a  placa  miorrelaxante,  onde  todos  dos especialistas em 

prótese; 90,00% dos especialistas em Ortodontia; e, 80,00% 

dos especialistas em DTM afirmaram fazer uso desse tipo de 

tratamento; (3) As  características  mais  evidentes  nos  

bruxômanos,  relatadas  pelos profissionais pesquisados, são o 

desgaste das bordas incisais  e/ou oclusais, que representou 

48,97% da amostra; seguido de desgaste das bordas incisais 

e/ou  oclusais  e  músculos  hipertrofiados,  que  representaram  
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21,29%  da amostra; e (4) A injúria, usualmente, relatada pelos 

pacientes que frequentam o consultório odontológico dos 

pesquisados é a dor, que representou 25,55% da amostra. 
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RESUMO: A hiperdontia é uma anomalia de desenvolvimento 
caracterizada por formação de um maior número de dentes e 
determinar sua prevalência gera subsídios para um diagnóstico 
mais preciso por parte do cirurgião-dentista. Este trabalho teve 
como objetivo avaliar a prevalência e localização de dentes 
supranumerários, relacionando sua presença ao gênero e a 
idade dos indivíduos. Foi realizado um estudo documental, 
retrospectivo, com dados secundários mediante a análise de 
3500 radiografias panorâmicas contidas em CD como imagens 
digitalizadas. Foram incluídos neste estudo 739 radiografias de 
pacientes com formação da dentição permanente completa; 
idades de 15-35 anos; de ambos os gêneros; cujas radiografias 
panorâmicas apresentaram padrão técnico de boa qualidade. 
Para a coleta de dados foi utilizada uma ficha pré-elaborada, e 
os dados foram analisados de forma descritiva com medidas de 
frequência total e percentual, associação por teste de Qui-
Quadrado de Pearson, adotando-se nível de significância 
p<0,05. Constatou-se uma prevalência de dentes 
supranumerários de 3,78%; houve maior prevalência de 
localização na maxila; observou-se associação 
estatisticamente significativa para faixa etária de 15-20 anos, 
porém, com relação ao gênero não houve associação 
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estatisticamente significativa. A identificação de dentes 
supranumerários por radiografia panorâmica permite visualizar 
a relação desse elemento com às estruturas adjacentes, e 
planejar, caso haja necessidade, a remoção cirúrgica do 
elemento. 
Palavras-chave: Prevalência, Radiografia Panorâmica, Dente 

Supranumerário 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

Conhecer os aspectos de normalidade dos dentes, do 

tecido ósseo e dos tecidos moles, é de fundamental importância 

para o cirurgião-dentista, principalmente quando se pretende 

realizar um diagnóstico correto, sendo então capaz de detectar 

alterações de qualquer natureza. Os exames complementares 

ao exame clínico intra-oral são de grande auxílio na 

complementação do diagnóstico e no planejamento de um 

adequado tratamento.  

A utilização de recursos imaginológicos ganha destaque 

dentro da odontologia e a radiografia panorâmica é a mais 

utilizada para visualização dos maxilares. Este recurso 

imaginológico representa um método prático, que fornece uma 

visão global do complexo maxilo-mandibular e estruturas 

adjacentes. Trata-se de um procedimento realizado em curto 

espaço de tempo, com um único filme radiográfico e com menor 

exposição biológica à radiação para o paciente. A radiografia 

panorâmica é de grande valia para uma interpretação precoce 

ou exame de triagem (CASTRO et al, 2016; LOPES et al, 2004). 

Dentes supranumerários constituem um tipo de anomalia 

que se caracteriza pela presença de dente além do número 

considerado normal de uma arcada. Eles podem irromper 
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normalmente, permanecer impactados, apresentar-se 

invertidos ou ainda assumir uma posição ectópica. Podem 

ocorrer de maneira isolada ou múltipla, unilateral ou 

bilateralmente, na maxila ou mandíbula ou em ambos os arcos 

(REIS et al, 2006). 

Vários termos têm sido usados para denominá-los, 

dependendo da sua localização. Um dente supranumerário na 

região de incisivos superiores é chamado de mesiodente, ao 

passo que um quarto molar acessório é frequentemente 

chamado de distomolar ou distodente. Já quando 

supranumerário está situado lingual ou vestibularmente a um 

molar é chamado de paramolar (NEVILLE et al, 2004; 

MONTENEGRO et al, 2006). 

Várias teorias têm sido propostas para explicar o 

surgimento dos dentes supranumerários:  uma delas sugere 

que eles surgem como resultado de uma hiperatividade da 

lâmina dentária, outra sugere que eles surgem de uma 

dicotomia do broto dentário, há ainda a influencia da 

hereditariedade. Entretanto, a etiologia dos dentes 

supranumerários ainda precisa ser bem esclarecida e acredita-

se que a mesma possa estar relacionada a um processo 

multifatorial complexo, inclusive com uma combinação de 

fatores genéticos (MOURA et al, 2013).  

A ocorrência de dentes supranumerários pode ocasionar 

uma variedade de complicações, como por exemplo, 

apinhamento dental, impactação de dentes permanentes, 

erupção retardada e/ou ectópica, rotação dentária, formação de 

diastemas, desenvolvimento de lesões císticas, reabsorção de 

dentes adjacentes, dentre outras. Sendo assim, o diagnóstico 

precoce e um tratamento apropriado são fundamentais para 
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prevenir as alterações causadas pelos supranumerários 

(CANCIO et al, 2004; COUTO-FILHO,SANTOS e LIMA, 2002 ). 

Existem duas nuances no tratamento de dentes 

supranumerários: a remoção precoce para prevenir futuras 

complicações, o que não impede de prejudicar o 

desenvolvimento do dente permanente; e mantê-los em 

observação, sem extração, quando a erupção dos dentes 

relacionados for satisfatória, sem patologia associada e não 

causar interferência funcional e estética (MOURA et al, 2013) 

Não se deve indicar precipitadamente a remoção 

cirúrgica de supranumerários, desde que ele não esteja 

acarretando transtorno à saúde bucal do paciente ou ao 

desenvolvimento normal de sua dentição. A conduta terapêutica 

varia, de acordo com a peculiaridade de cada caso e envolve 

análise clínica, radiográfica, elaboração de um plano de 

tratamento adequado e remoção cirúrgica, realizada na maioria 

das vezes logo que o elemento é diagnosticado (REIS et al, 

2006). 

Segundo Bezzerra, Bezerra e Cavalcanti (2007) 

Diversos fatores irão determinar o momento de intervir, precoce 

ou tardiamente: o primeiro refere-se à idade do paciente e à sua 

capacidade de colaboração diante de um tratamento cirúrgico; 

o segundo envolve o estágio de desenvolvimento dental e o 

risco de trauma cirúrgico nos dentes permanentes; e o terceiro 

fator, a posição do mesmo em relação à pré-maxila, 

considerando o acesso cirúrgico e a quantidade de remoção 

óssea.  

O presente trabalho teve por objetivo estimar a 

prevalência e localização de dentes supranumerários em uma 

amostra de radiografias panorâmicas, de pacientes atendidos 
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em uma clínica radiológica especializada, na faixa etária de 15 

a 35 anos, na cidade de João Pessoa, Paraíba, Brasil. Além de 

avaliar a associação da presença de supranumerários com 

gênero e faixa etária. 

A determinação dessa prevalência gera subsídios para 

um diagnóstico mais preciso por parte do cirurgião-dentista. 

Não há na literatura nacional um consenso nestas 

determinações de modo que este trabalho vem a contribuir para 

o conhecimento na área da Radiologia Odontológica e da 

Estomatologia. 

 

2. MATERIAIS E MÉTODO 

 

Atendendo às Diretrizes e Normas Regulamentadoras de 

Pesquisa Envolvendo Seres Humanos do Conselho Nacional 

de Saúde (Resolução 466/12), o presente estudo foi submetido 

e aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa em seres 

humanos do Centro de Ciência da Saúde da Universidade 

Federal da Paraíba, sob o número de protocolo 0025. 

Trata-se de um estudo documental, retrospectivo, 

utilizando dados secundários, coletados da análise de 

radiografias panorâmicas contidas em CD como imagens 

digitalizadas. Todas as imagens foram exportadas para o 

programa Visualizador de Imagens e fax do Windows® e 

avaliadas em ambiente escuro, utilizando-se um monitor de 17”, 

com um zoom de 130% para todas as imagens radiográficas.  

O universo do estudo foi composto por 3500 radiografias 

panorâmicas de pacientes atendidos de março de 2007 a 

fevereiro de 2008, em uma Clínica Especializada Particular de 

Radiologia de João Pessoa/PB.  
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Foram considerados critérios de inclusão as radiografias 

de pacientes que apresentaram formação da dentição 

permanente completa, na faixa etária de 15 a 35 anos, e de 

ambos os gêneros; as radiografias com padrão técnico de boa 

qualidade com máximo de nitidez, mínimo de distorção e grau 

médio de densidade e contraste. A amostra foi determinada de 

acordo com os critérios de inclusão e exclusão, totalizando 739 

radiografias panorâmicas. 

Para a coleta de dados foi utilizada uma ficha pré-

elaborada na qual foram registradas a idade e o gênero do 

respectivo paciente. Foram coletados dados sobre a presença 

de dentes supranumerários, à morfologia e localização desses 

elementos na arcada dentária. Todos os dados pessoais 

coletados foram mantidos em sigilo e disponíveis apenas para 

os pesquisadores. 

Os dados obtidos foram compilados e analisados sob a 

forma descritiva, com medidas de frequência total e percentual 

e o teste estatístico Qui-Quadrado de Pearson foi aplicado nas 

associações, adotando-se em todos os casos, como nível de 

significância p< 0,05. 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Um universo de 3.500 radiografias panorâmicas 

disponíveis para o estudo foram avaliadas em 2 etapas: 1.877 

(53,6%) foram avaliadas na primeira etapa, e 1623 (46,4%) 

avaliadas na segunda etapa. Deste total, 739 radiografias 

panorâmicas (21,1%) foram selecionadas conforme critérios de 

inclusão, e constituíram a amostra.  
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A prevalência de dentes supranumerários na amostra foi 

de 3,78% (n= 28). Na Tabela (1) verifica-se a prevalência da 

localização dos dentes supranumerários na arcada. Nesse 

estudo a maioria dos supranumerários está localizada no plano 

superior, e o distomolar apresenta-se como predominante no 

hemiarco esquerdo/superior (0,95%), e no hemiarco direito/ 

superior (0,68%).  

 

Tabela 1. Análise da prevalência da localização do dente 

supranumerário (n=739). 

Localização do supranumerário N % 

ESQUERDO/SUPERIOR   
Distomolar 7 0,95 
Mesiodente 4 0,54 
Incisivo lateral 1 0,14 
Canino 1 0,14 
Ausente 726 98,24 
ESQUERDO/INFERIOR   
disto -molar 2 0,27 
pré-molar 2 0,27 
Canino 1 0,14 
Ausente 735 99,46 
DIREITO/SUPERIOR   
disto-molar 5 0,68 
mesiodente 3 0,41 
Canino 2 0,27 
pré- molar 2 0,27 
ausente 727 98,38 
DIREITO/INFERIOR   
incisivo lateral 2 0,27 
disto -molar 4 0,54 
pré-molar 2 0,27 
Canino 1 0,14 
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ausente 730 98,78 
Fonte: Dados da pesquisa. 
 

A Tabela (2) representa a associação entre gênero e 

presença de dentes supranumerários. Verificou-se que não 

houve diferenças estatisticamente significativas (p=0,534) entre 

o gênero feminino e masculino, não houvendo  relação entre 

presença de supranumerário e gênero. 

 

TABELA 2: Associação entre gênero e presença do 
supranumerário. 

Gênero Presente Ausente Total p 

Feminino 17 (2,3%) 472 (63,87%) 489 (66,17) 
0,534* 

Masculino 11 (1,49%) 239 (32,34%) 250 (33,83) 
Estatisticamente significativo p<0,05 Teste estatístico Qui-Quadrado de 
Pearson 
FONTE: Dados da pesquisa. 

 

Na Tabela (3) observa-se a associação entre a faixa 

etária e presença de elementos dentários supranumerários. 

Constatou-se que há diferença estatisticamente significativa 

(p=0,001) entre os grupos etários e a presença de dentes 

supranumerários na arcada dentária, sendo que o mesmo está 

mais presente na faixa etária de 15 – 20 anos. 

 

TABELA 3: Associação entre faixa etária e presença do 
supranumerário. 

Faixa 
etária 

Presente 
(N/%) 

Ausente 
(N/%) 

Total 
(N/%) 

p 

15 - 20 
anos 

13 
(1,76%) 

472 
(63,87%) 

485 
(65,63%) 

0,001
* 

21 - 25 
anos 

6 (0,81%) 
164 

(22,19%) 
170 (23%)  
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26 - 30 
anos 

9 (1,22%) 54 (7,31%) 63 (8,53%)  

31 - 35 
anos 

0 21 (2,84%) 21 (2,84%)  

*p<0,05 Estatisticamente significativo/ Teste estatístico Qui-Quadrado de 
Pearson 
FONTE: Dados da pesquisa. 

 

As anomalias de número, em especial os elementos 

supranumerários, são responsáveis muitas vezes por 

problemas estéticos, más oclusões e eventuais formações de 

cistos e tumores na cavidade bucal; por isso esses dentes não 

encontram espaço para seu desenvolvimento sem afetar os 

dentes adjacentes (REIS et al, 2006). 

O cirurgião-dentista deve conhecer os aspectos de 

normalidade da cavidade bucal, ficando assim mais fácil a 

detecção de alterações de qualquer natureza, favorecendo um 

diagnóstico correto. 

Quando se fala em prevalência de dentes 

supranumerários, de acordo com a literatura pesquisada, 

descreve-se uma prevalência entre 0,49% a 3,52%, em estudos 

em diferentes populações (GARCIA et al, 2000; SEGUNDO et 

al, 2006; DOTTO, CORTELLI e FLORES, 2002). No presente 

estudo, foi verificada uma prevalência de 3,78%. 

Negrete et al, (2015) analisou 1117 radiografias 

panorâmicas de pacientes que se submeteram a tratamento 

ortodôntico corretivo e encontrou 24 dentes supranumerários, 

uma prevalencia de 1,61%, a maioria na arcada superior (16 

dentes), e não verificou diferença estatisticamente significativa 

entre os gêneros. 

Quanto à análise da prevalência de localização dos 

supranumerários neste estudo, os dados são semelhantes aos 
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encontrados na literatura. A região da maxila é a mais 

acometida (SEGUNDO et al, 2006; PINHEIRO, TOSTES e 

PINHEIRO, 2008). 

Cunha-Filho et al, (2002), também constataram amaior 

incidência supranumerários na maxila. Porém, Soares et al 

(2010) e Quek et al (2003), observaram que a região mandibular 

apresentou maior prevalência de supranumerários com 21,35% 

e 90% respectivamente.  

Os distomolares foram a localização mais frequente em 

nosso estudo, corroborando os achados de Soares et al (2010) 

onde os distomolares (29,51%) foram observados em maior 

número.  

A prevalência de supranumerários descrita na literatura 

cientifica odontológica, afirma que os dentes com maior 

incidência são os mesiodentes, Pinho e Pollmann (2004) 

observaram em suas pesquisas que os dentes supranumerários 

mais encontrados eram o tipo mesiodente, seguido pelo 

distomolar.  

Montenegro et al, (2006) também afirmam que os dentes 

supranumerários mais encontrados foram os mesiodentes 

(46,9%), seguidos pelos pré-molares (24,1%) e os distomolares 

(18%). 

Quanto relacionamos a presença de dentes 

supranumerários ao gênero não encontramos associação 

estatisticamente significativa, embora a maior presença tenha 

sido no gênero feminino.  

Entretanto, a literatura relata uma leve predileção para o 

gênero masculino. Cunha-Filho et al, (2002) constatou maior 

incidência percentual de supranumerários no gênero masculino 

(8,4%) que no gênero feminino (5,2%). Soares et al (2010) 
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encontrou uma incidência de 1,52% para o gênero masculino e 

1,24% para o gênero feminino e Correa et al (2009) encontrou 

uma prevalência de (58,3%) para o gênero masculino.  

Quando realizamos a associação entre a presença de 

dentes supranumerários e a faixa etária encontramos neste 

estudo maior prevalência entre 15-20 anos, o que difere dos 

estudos de Segundo et al, (2006), que demonstraram que a 

segunda e a terceira década de vida é o período de maior 

diagnóstico dos dentes supranumerários e Soares et al (2010), 

onde a média de idade no diagnóstico de dentes 

supranumerários foi de 26 anos. É importante ressaltar que a 

constatação da presença de supranumerários por radiografias 

torna-se muitas vezes difícil, por iniciarem sua calcificação 

tardiamente. 

A radiografia panorâmica é de grande importância para 

o diagnóstico precoce de condições patológicas, facilitando 

assim a terapêutica necessária. É indicada para diagnóstico de 

diversas anomalias dentárias, dentre elas, a dos 

supranumerários.  

Existem controvérsias quanto ao melhor tratamento que 

deve ser instituído para os elementos supranumerários, que 

varia de situação a situação e é determinado por fatores já 

mencionados (BEZZERRA, BEZERRA E CAVALCANTI, 2007). 

Porém, é consenso que a identificação precoce de 

dentes supranumerários e uma intervenção apropriada podem 

diminuir ou evitar diversas complicações, permitindo um 

desenvolvimento e crescimento adequados e atingindo uma 

harmonia funcional, oclusal e estética (COELHO et al, 2011) 

Assim, a abordagem dos pacientes com dentes 

supranumerários deve ser multidisciplinar. É importante a 
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avaliação dos riscos e benefícios que a instituição de um 

determinado tratamento pode trazer (NETTO et al, 2006).  

 

4. CONCLUSÕES  

 

Podemos observar que a prevalência de dentes 

supranumerários foi de 3,78%, semelhante à prevalência de 

outros estudos, sendo a região de maxila a mais acometida 

Não houve associação estatisticamente significativa 

entre a presença de elementos dentários supranumerários e 

gênero, embora o gênero feminino tenha sido o mais 

acometido. 

Houve associação estatisticamente significativa da faixa 

etária de 15-20 anos de idade com a presença de dentes 

supranumerários. 

A identificação de dentes supranumerários pelo meio 

auxiliar de diagnóstico, a radiografia panorâmica, permite 

visualizar a relação desses elementos com às estruturas 

adjacentes, e planejar, caso haja necessidade, uma intervenção 

odontológica. O plano de tratamento irá depender dos possíveis 

efeitos nocivos que a anomalia possa está causando ou poderá 

vir a causar no paciente. 

É necessário ressaltar que o presente estudo apresenta 

caráter retrospectivo, não sendo característica primordial a 

possibilidade de se obter associação causal e estabelecimento 

de nexo temporal para comprovar hipóteses de causas e 

efeitos. 
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RESUMO: O objetivo deste trabalho foi levantar a casuística, 
avaliando a quantidade e a qualidade das perícias de Estimativa 
de Idade (EI) realizadas no Núcleo de Medicina e Odontologia 
Legal (NUMOL) do Instituto de Polícia Científica (IPC) da cidade 
de João Pessoa/PB. Realizou-se uma pesquisa documental de 
caráter quanti-qualitativo, e análise de recorte transversal dos 
laudos de EI realizados entre 2010 e 2015. Analisou-se os 
dados descritivamente no SPSS, versão 20.0. Computou-se a 
totalidade de 565 laudos de EI. Na coleta de dados verificou-se 
que a quantidade de perícias foi distribuída da seguinte forma 
no decorrer dos anos: 2010 – 98; 2011 – 128; 2012 – 103; 2013 
– 96; 2014 – 77 e 2015 – 63. Como resultado observou-se que 
a grande maioria periciados eram de indivíduos jovens (97,3%) 
e do sexo masculino (82,3%). Dentre os diversos motivos que 
ensejaram a perícia, a maior parte está relacionada a 
apreensões po roubo/furto (39,8%).  A técnica mais utilizada 
nas perícias foi a pela presença/ausência dos terceiros molares 
(88,8%). O uso do exame indireto, com auxílio de radiografias 
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foi mínimo (0,3%). Concluimos que a demanda de perícias de 
EI no NUMOL/JP é alta, entretanto foram realizadas de maneira 
inadequada, sendo necessária a adoção de um Procedimento 
Operacional Padrão. 
Palavras-chave: Técnicas de Estimativa. Odontologia Legal. 

Perícia Odontológica. 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

A Odontologia Legal é a especialidade que tem como 
objetivo a pesquisa de fenômenos psíquicos, físicos e 
biológicos que podem atingir ou ter atingido o homem vivo, 
morto ou ossada, e mesmo fragmentos ou vestígios, resultando 
lesões parciais ou totais reversíveis ou irreversíveis (CFO, 
2005). O Odontolegista, portanto, seria o perito que é o 
profissional que colaborabora com os seus conhecimentos 
técnicos e científicos da área odontológica em prol da justiça 
(ASSIS, 2011). 

A atividade do cirurgião dentista como perito já é citada 
desde a regulamentação do profissional pela lei 5.081 de 1966, 
procedendo às perícias, colaborando com diversos tipos de 
solicitações em todos os foros, civil, trabalhista e criminal. 
(BRASIL, 1966; CFO, 2005; COUTINHO, 2013; SILVA, 1997).  

O cirurgião dentista formado está apto a concorrer à 
vagas de perito legista, onde colaborará com seu conhecimento 
odontológico atuando na Polícia Civil do Estado, e também 
pode concorrer à vagas de perito criminal, atuando de maneira 
ampla, na Polícia Federal ou nas Polícias Estaduais (ASSIS, 
2011). 

A função da perícia é fornecer esclarecimentos técnicos 
à justiça, não se limitando, assim, ao campo da odontologia, 
mas abrangendo diversas áreas como medicina, engenharia. O 
laudo é o documento resultante da perícia, que servirá como 
prova técnica para colaborar na questão Jurídica. As perícias 
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podem ser requeridas nas áreas: civil, em casos de 
ressarcimento de danos, exclusão de paternidade, adoção; 
criminal, em casos de identificação, lesões corporais, 
determinação de idade, determinação de embriaguez; e 
trabalhista, em casos de infortúnios do trabalho (SILVA, 1997). 

Dentre os trabalhos que fazem parte do cotidiano do 
odontolegista consta a perícia de estimativa de idade, em que 
o perito deve estabelecer uma faixa de idade estimada do 
periciado. A perícia pode ser solicitada em casos de retificação 
de documentos, processos de aposentadoria, movimentos 
migratórios, abuso sexual e, atualmente, com maior 
importância, nos casos de jovens apreendidos sem documentos 
para verificar a inimputabilidade penal (DEITOS, 2014; 
CARMERIERE, 2014). 

Tem-se, também, a dimensão do valor da estimativa de 
idade em casos de confronto entre as evidências biológicas 
obtidas na perícia com erros em registros de documentos 
oficiais. Sendo a perícia uma ferramenta importante para 
reparar e previnir possíveis injustiças (SILVA, 2013). 

Segundo os princípios da Declaração Universal dos 
Direitos Humanos, a maternidade e as crianças tem direito a 
cuidado e assistência especial (ONU, 1948). Consoante aos 
Direitos Humanos, o Código Penal da legislação brasileira, 
artigo 27, prevê que os menores de 18 anos são penalmente 
inimputavéis, cabendo a estes uma legislação especial 
(BRASIL,1940). 

Constatada a menor idade do jovem transgressor, serão 
adotadas as medidas determinadas no Artigo 101 do Estatuto 
da Criança e do Adolescente (BRASIL, 1990). Essa 
responsabilidade nos incumbe a preocupação com o 
acompanhamento e o aperfeiçoamento de técnicas que 
garantam a correta estimativa de idade nas Instituições Médico 
Legais Brasileiras. 

O Study Group on Forensic Age Diagnostics (SGFD) 
prega que o método ideal de estimativa de idade é composto 
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pelo uso, em conjunto, de diferentes análises, sendo elas: das 
características físicas através de análises antropometrias, 
características sexuais e distúrbios de desenvolvimento 
característicos; do desenvolvimento ósseo através do raio x da 
mão esquerda, e quando o esqueleto desta estiver 
completamente desenvolvido, lançar mão do raio x das 
clavículas; e do desenvolvimento dentário por  exames da 
arcada dental e raio X da dentição (SCHMELING, 2008). 

Destas, a análise dos dentes fornecem melhores 
subsídios para a estimativa de idade, pois são as estruturas 
corporais que sofrem menores interferências de fatores 
sistêmicos e ambientais (SCHMIDT, 2004). 

A avaliação dos dentes pode ser realizada por exame 
direto através do exame clinico, verificando o número de dentes 
irrompidos, a sequência de erupção e a condição dos dentes, 
ou por exame indireto pelo acompanhamento das fases de 
mineralização dos dentes com o auxílio de exames 
radiográficos. O mais indicado é o exame indireto, pois fornece 
mais informações para a estimativa de acordo grau de 
mineralização dos elementos dentários, além de a 
mineralização sofrer menos influências de fatores que alteram 
os padrões de erupção dental (SILVA, 1997). 

Para o cálculo de estimativa de idade em brasileiros se 
preconiza o uso da tabela de mineralização dental elaborada 
pela união dos estudos de Nicodemo, Moraes e Médici. A tabela 
considera oito estágios de mineralização, os quais serão 
avaliados em cada elemento dentário a partir da tomada 
radiográfica. O estágio de mineralização no qual o dente se 
encontra corresponde a uma faixa de idade em meses de vida 
extra-uterina. Ao final do exame de todos os dentes, unem-se 
os resultados, eliminam os dados discrepantes e se obtém uma 
faixa de idade estimada (SILVA, 1997). 

Pelo o compromisso com contínuo desenvolvimento 
técnico e científico da área é necessário o acompanhamento e 
a avaliação dos atuais métodos empregados nas perícias de 
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estimativa de idade nos diversos ambientes onde se realizam 
as perícias de estimativa de idade. Sendo assim, este trabalho 
objetivou estudar quantitativamente e qualitativamente as 
perícias realizadas no NUMOL, na cidade de João Pessoa, 
Paraíba, no período entre os anos de 2010 e 2015. 
 
2. MATERIAIS E MÉTODO 

 
De acordo com Lakatos e Marconi (2003), foi utilizado 

como estratégia de ação uma abordagem indutiva, com 
procedimentos comparativo-estatísticos, e técnica de 
observação direta intensiva de laudos de Estimativa da idade, 
do NUMOL (Núcleo de Medicina e Odontologia Legal) do 
IPC/PB na cidade de João Pessoa, Paraíba, Brasil. Esse é um 
estudo quanti-qualitativo, documental e analítico com recorte 
transversal. 

Foram analisados os laudos de exames de Estimativa de 
idade realizados na referida instituição desde o ano de 2010 a 
2015 e coletadas as seguintes informações: data e motivo do 
exame; sexo e faixa etária provável; utilização de radiografia 
como método auxiliar e técnica empregada; presença e 
conteúdo das seções de discussão e conclusão.  

A análise estatística os dados quantitativos do estudo 
foram organizados e processados pelo Statistical Package for 
the Social Sciences (SPSS), versão 20.0 (SPSS Inc., Chicago, 
IL, USA). Foi realizada uma análise descritiva, com distribuição 
dos resultados apresentada em tabelas, gráficos e figuras, para 
melhor interpretação e entendimento. 
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3. RESULTADOS E DISCUSSÃO  
 
Como resultado verificou-se que a quantidade de 

perícias foi distribuída da seguinte forma no decorrer dos anos: 
2010 – 98; 2011 – 128; 2012 – 103; 2013 – 96; 2014 – 77 e 
2015 – 63, com média de 94,17 por ano. Observou-se na figura 
1 que a maioria dos laudos (550 – 97,3%) eram de periciandos 
jovens, com exames de Estimativa da Idade para verificadar a 
maioridade de pessoas levadas por policiais da Polícia Civil da 
Paraíba ao exame no NUMOL e indicar a imputabilidade penal. 

 

Figura 1. Fase de Idade dos Periciados de Estimativa da Idade, 

no Núcleo de Medicina e Odontologia Legal, na cidade de João 

Pessoa/PB, 2010 a 2015. 

 

 Na figura 2 verificou-se que 465 (82,3%) dos periciados 

eram do sexo masculino e 99 (17,5%) eram do feminino, 1 

(0,2%) não apresentava este dado. Dos motivos que levaram 

ao Exame de Estimativa da Idade, nota-se que 225 (39,8%) foi 

550 (97,3%)

14 (2,5%) 1 (0,2%)

Jovens Idosos Sem Informação
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apreensão por roubo e furto, 67 (11,9%) de exames em menor 

apreendido e 64 (11,3%) de examinados apreendido sem 

documento (Figura 3).  Ainda verifica-se nesta figura que 209 

(37%) laudos possuem outros motivos que levaram ao exame, 

como por exemplo: apreensão com arma de fogo, apreensão 

com droga, apreensão com arma branca, dados falsos no 

documento de identidade, apreensão por violência doméstica, 

apreensão por agressão, ação de retificação de registro civil, 

ação de assentamento do nascimento, vítima de violência 

doméstica, vítima de estupro, contrabando.   

Vale atentar que o motivo da perícia é assinalado pelo 

delegado que à requisitou, sendo uma nomenclatura subjetiva. 

A questão motivadora de grande número das perícias por trás 

desses termos paira sobre jovem apreendido que alega menor 

idade e a confirmação ou não de sua inimputabilidade. Logo, 

presenciamos a falta de padrão no procedimento de requisição 

da perícia. 

 

Figura 2. Sexo dos Periciados de Estimativa da Idade, no 

Núcleo de Medicina e Odontologia Legal, na cidade de João 

Pessoa/PB, 2010 a 2015. 

 

465 (82,3)

99 (17,5%)
1 (0,2%)

Masculino Feminino Sem Informação
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Figura 3. Motivo da Perícia de Estimativa da Idade, no Núcleo 

de Medicina e Odontologia Legal, na cidade de João 

Pessoa/PB, 2010 a 2015.

 

A predominância do sexo masculino encontrado na 

totalidade das perícias analisadas corrobora com os resultados 

de estudos sobre a violência brasileira. Tem-se relatado o maior 

envolvimento dos homens nesse contexto. Os homens 

adolescentes e jovens são autores ou vítimas da maioria dos 

casos de homicídios e agressões, além de ter o maior numero 

de internações e mortes em hospital por agressões com armas 

de fogo, branca ou físicas. Ademais, persiste a grande 

vitimização de jovens pelo narcotráfico, sendo o aliciamento 

destes uma prática recorrente neste meio (DE SOUZA, 2005). 

A legislação brasileira está de acordo com os princípios 

das normas preconizadas pela ONU, onde prevê os 18 anos 

como maioridade internacional, aplicando aos menores 

apreendidos medidas especiais de punição (FARIA, 2011). 

Aos 18 anos de idade a maioria dos dentes tende a ter 

completado sua mineralização, com exceção dos terceiros 
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molares, reservando a estes, grande importância para a 

estimativa de idade relacionada aos casos de maioridade 

(FRIEDRICH, 2004). A literatura afirma que os dentes são as 

estruturas corporais que fornecem as melhores informações 

para a estimativa de idade (SCHMIDT, 2004). Entende-se então 

a participação sine qua non do odontolegista na realização das 

perícias em questão. 

Na figura 4 observa-se que 562 (99,5%) dos laudos não 

foram realizados com o auxílio de RX odontológico para 

elucidar a idade do periciando. Verifica-se que a maioria dos 

laudos  apresenta o método direto para estimativa da idade 502 

(88,8%) utilizando a presença ou ausência dos terceiros 

molares como evidência do periciando possuir ou não 18 anos 

de idade e 37 (6,5%) laudos possuem como método a fórmula 

dentária (Figura 5). 

 

Figura 4. Auxílio de Radiografia na Perícia de Estimativa da 

Idade, no Núcleo de Medicina e Odontologia Legal, na cidade 

de João Pessoa/PB, 2010 a 2015.
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Figura 5. Método Utilizado de Estimativa da Idade, no Núcleo 

de Medicina e Odontologia Legal, na cidade de João 

Pessoa/PB, 2010 a 2015 .

 

É possível fazer o uso de dois métodos para proceder à 

estimativa de idade. O direto, pelo exame clínico, avaliando as 

características antropométricas, sexuais, o número de dentes, 

assim como a sequência eruptiva dos mesmos e sua condição 

geral. E o método indireto com o auxílio de radiografias, no qual 

temos a possibilidade de avaliar os diferentes graus de 

mineralização dos elementos dentários. A análise indireta é 

mais confiável, visto que o processo de mineralização sofre 

menos interferências no seu desenvolvimento do que as outras 

características e fornece um variado número informações de 

acordo com a fase de mineralização do dente. Assim é indicado 

que, sempre que houver a possibilidade do auxílio de 
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radiografias, seja realizado o método indireto para a estimativa 

de idade (SCHMIDT, 2008; SILVA, 1997). 

Ao contrário das recomendações sugeridas, 

constatamos que a quase totalidade das perícias realizadas no 

NUMOL/PB não houve o auxílio de radiografia, o que 

compromete a confiabilidade do resultado. 

Essa realidade constitui um problema que não é 

exclusivo de João Pessoa, Paraíba. A falta de recursos e 

estrutura é um obstáculo que o odontolegista tem que enfrentar 

nas instituições oficiais, que muitas vezes não possuem um 

equipamento de raio X, limitando a prática do perito (ASSIS, 

2011; SOLON, 2008). 

Logo, os peritos utilizaram o método direto. Eles se 

basearam na presença do terceiros molares, os últimos dentes 

a erupcionar, sugerindo idade superior aos 18 anos, contudo é 

um método inseguro devido a variação que a erupção sofre por 

influências sistêmicas e ambientais. A fórmula dental indica a 

quantidade de dentes erupcionados, escrita em frações onde o 

numerador simboliza os dentes superiores e o denominador os 

inferiores. A fração 16/16 indica que todos os dentes estão 

erupcionados, presumindo a idade superior a 18 anos, 14/14 

uma idade entre 14 e 18 anos e 12/12 menores de 12 anos 

(TEIXEIRA, 2013; FRANÇA, 2011). 

Observou-se que 484 (85,6%) dos laudos não 

apresentavam discussão (Figura 6) e que 237 (41,9%) não 

estabeleceram uma faixa de idade estimada como conclusão 

(Figura 7).  
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Figura 6. Presença de Discussão no Laudo de Estimativa da 

Idade, no Núcleo de Medicina e Odontologia Legal, na cidade 

de João Pessoa/PB, 2010 a 2015.

 

Na seção de discussão, onde o perito poderia apontar o 

método que utilizou para chegar a sua conclusão 

fundamentando sua decisão na literatura existente e indicar as 

limitações que enfrentou para realizar a perícia, percebemos 

outra fragilidade no processo. Apenas 80 dos laudos continham 

discussão. 
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Figura 7. Conclusão da Perícia em Faixa Estimada de Idade 

dos laudos do Núcleo de Medicina e Odontologia Legal, na 

cidade de João Pessoa/PB, 2010 a 2015.

 
 

Visto a dificuldade de estimar uma idade precisa em dias, 
a literatura sugere que se estabeleça um intervalo de tempo 
limitando uma idade mínima e uma máxima como conclusão 
(SCHMIDT, 2008; SILVA, 1997). Notou-se neste estudo que 
324 das perícias estudadas foram concluídas com a definição 
de uma faixa de idade, o restante indicou apenas a maioridade 
ou não, sem se comprometer com a limitação da idade do 
periciado. 

 
4. CONCLUSÕES  
 

Diante do disposto, conclui-se que o maior número de 
laudos de Estimativa da Idade no NUMOL de João Pesoa é 
realizado em jovens, do sexo masculino, apreendidos pela 
Polícia Cívil por roubo ou furto e levados para verificar a 
maioridade penal. Os peritos realizam apenas exame clínico 
visual da presença ou ausência dos terceiros molares para 
estimar a idade.  
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A pesquisa mostra que quase a totalidade dos laudos não 
utilizam radiografias para ajudar nesta estimativa. Boa parte dos 
laudos não apresentaram discussão e do estabelecimento de 
uma faixa de idade como conclusão. Portanto, este estudo 
mostra que a demanda de perícias de EI no NUMOL/JP é alta, 
entretanto foram realizadas de maneira inadequada, sendo 
necessária a adoção de um Procedimento Operacional Padrão 
pelos peritos. 
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RESUMO: A gestação é um período fisiológico que abrange 
grandes mudanças na vida da mulher. É um momento onde os 
profissionais de saúde têm a oportunidade de promover ações 
de saúde, incluindo a promoção de saúde bucal. O objetivo do 
presente estudo foi investigar o conhecimento das gestantes 
sobre atenção odontológica na gravidez, acompanhadas pelo 
Centro de Atenção Integral à Saúde - (CAIS) de Mangabeira. A 
amostra foi de 49 gestantes atendidas no CAIS de Mangabeira 
no período de junho a outubro de 2015. A pesquisa mostrou que 
87,9% (29) das entrevistadas não receberam tratamento 
odontológico e também não foram orientadas sobre o 
tratamento na gestação, caracterizando uma associação 
positiva com p de 0,004 e uma razão de chances de 7,25. Além 
disso, os dados evidenciaram que 77,6% (38) das usuárias não 
tinham conhecimento acerca da doença periodontal e apenas 
22,4% (11) conheciam. De acordo com os resultados, conclui-
se que a maioria das gestantes não recebeu orientação acerca 
dos cuidados com a saúde bucal durante o período gestacional, 
o que torna o papel do cirurgião dentista a principal fonte de 
informação para implantação de atividades educativas, 
prevenção e promoção da saúde bucal nos grupos de gestantes 
assistidas pela atenção básica. 
Palavras-chave: Gestação. Conhecimento. Saúde bucal 
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1 INTRODUÇÃO  

 

Durante a gestação a mulher apresenta-se mais 

propensa e receptiva a novos conhecimentos e a mudar 

padrões, o que determina seu papel preeminente no núcleo 

familiar em relação a sua saúde (PRAETZEL et. al., 2010). 

Neste período, é extremamente importante à manutenção da 

saúde oral, porém grande parte das mulheres não tem acesso 

a informações relacionadas às alterações bucais que ocorrem 

durante esse período e como elas podem ou não afetar o bebê 

(MONTANDON et. al., 2001).  

Segundo o Ministério da Saúde (BRASIL, 2006) a 

atenção ao pré-natal deve ser realizada desde o início 

gestacional, com a realização de, no mínimo, seis consultas, 

desenvolvendo atividades preventivas, educativas e 

procedimentos clínicos através da escuta ativa da mulher e de 

seus acompanhantes.  

Na área odontológica, a gestante deve receber 

tratamento e orientações acerca dos principais agravos que 

pode ocorre como cárie dentária, gengivite e problemas 

periodontais, devido a higiene oral precária nessa fase 

(PRAETZEL et. al., 2010). São necessários procedimentos 

preventivos, como higiene oral, modificação na dieta e 

programas de saúde voltados para gestantes (PERES et. al., 

2001).  

Algumas gestantes se tornam mais susceptíveis à cárie 

pela dificuldade em manter a higiene oral, pelo fato de terem 

náuseas e desejo de alimentos açucarados, aumentando o 
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número de microrganismos (THYLSTRUP; FEJERSKOV, 

1995).  

A cárie dentária é uma doença crônica que constitui um 

dos grandes problemas de saúde pública no Brasil, atingindo 

indivíduos de todas faixas etárias e níveis socioeconômicos 

(CARVALHO et. al., 2010). O padrão de higiene bucal, a 

microbiota do biofilme dentário, hábitos alimentares, condições 

socioeconômicas, entre outros, são fatores importantes no 

processo saúde/doença (SOARES; VALENÇA, 2003).  

A cárie dentária não deve ser considerada uma doença 

infecciosa e transmissível. Pode ser chamada apenas de lesão 

do esmalte dentário provocada por um desequilíbrio ecológico 

local.  

As alterações gengivais são comuns na maioria das 

mulheres durante a gravidez. A inflamação da gengiva tem 

início a partir da placa e tem um aumento devido as alterações 

hormonais no segundo e no terceiro trimestre da gestação que 

é conhecida como gengivite da gravidez (LINDHE; KARRING; 

LANG, 2010). 

As doenças periodontais estão associadas com a 

probabilidade do nascimento de bebês com baixo peso e partos 

prematuros (SILVA, 2002). A literatura ainda é controversa 

quanto aos fatores etiológicos dessa patogênese durante o 

período gestacional (LOPES et. al., 2004).  

Os cuidados pré-natais necessários pela gestante 

também deve envolver o tratamento da saúde oral, por haver 

possíveis relações de riscos existentes entre doenças bucais, 

principalmente a doença periodontal, e complicações 

gestacionais, como parto prematuro, nascimento de bebês com 
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baixo peso e pré-eclâmpsia, relacionado esses, com a hormona 

progesterona (OLIVEIRA; GONÇALVES, 2009). 

Atualmente, a atenção e assistência na área 

odontológica ainda representam um grande desafio no 

atendimento ao pré-natal, tendo em vista que o período de 

gestação está associado a crenças e mitos não comprovados 

ou justificados não só pelas gestantes, mas também por parte 

dos cirurgiões-dentistas. Sendo importante manter a saúde oral, 

levando em conta o benefício direto ao recém-nascido.  

Desta forma, diante das dúvidas e receios em relação 

aos cuidados odontológicos durante a gestação, fica claro a 

necessidade de um estudo voltado para a realidade das 

percepções das futuras mães atendidas no Centro de Atenção 

Integral à Saúde (CAIS) no bairro de Mangabeira. Assim sendo, 

o propósito deste trabalho se baseia na investigação do 

conhecimento das gestantes sobre os cuidados com a saúde 

bucal durante a gravidez, e discutir condutas e hábitos 

saudáveis para um pré-natal adequado voltado a área 

odontológica principalmente por ser um período ao qual a 

mulher é considerada mais receptiva para os cuidados com sua 

saúde. 

 

2 MATERIAIS E MÉTODO 

 

Conforme os objetivos desse estudo e do ponto de vista 

da abordagem, foi realizado um estudo transversal, de natureza 

exploratória, descritiva e quantitativa.  

Essa pesquisa foi realizada no Centro de Atenção 

Integral à Saúde (CAIS), localizado no bairro de Mangabeira I 
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na Rua Romário C. de Morais, s/n – João Pessoa/PB – Brasil 

CEP: 58056-172 – Fone: (83) 3213-1909.  

O universo dessa pesquisa englobou as gestantes 

atendidas no CAIS de mangabeira, sendo a escolha por 

conveniência, conforme foram surgindo no local. A entrevista foi 

realizada no período de junho a outubro de 2015 no setor da 

enfermagem onde faz o acompanhamento do pré-natal da área 

descoberta de unidades de saúde da Família de 

responsabilidade do Distrito Sanitário de Saúde III. A média de 

atendimento é de 10 gestantes por semana no período da 

manhã e tarde, totalizando 40 atendimentos por mês. 

De acordo com a fórmula aplicada para o cálculo 

amostral, obteve-se o valor de 49 gestantes. 

Como critérios de inclusão foram considerados: 

gestantes que realizam o pré-natal no CAIS de mangabeira no 

setor de ginecologia e obstetrícia e gestante que deve consentir 

a sua participação, assinando o Termo de Consentimento Livre 

e Esclarecido.  

Foram excluídos desta pesquisa: gestantes que sentiram 

qualquer espécie de desconforto ou constrangimento em 

continuar a participação na pesquisa. O presente estudo não 

ofereceu riscos previstos à saúde da pessoa participante. 

Entretanto, pode ocorrer estresse e/ou constrangimento ao 

responder as questões. Para tanto, antes de qualquer 

intervenção, os procedimentos foram detalhadamente 

explicados. Como benefícios proporcionados pelo presente 

estudo têm-se a disseminação de informações que ao serem 

divulgadas para publicações irão proporcionar um melhor 

conhecimento da comunidade sobre um tema que atualmente 

é tão discutido e que afeta grande parte da população, além de 
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proporcionar maior enriquecimento no sentido de ampliar 

conhecimentos para que possam ser feitas orientações aos 

pacientes, tanto enquanto acadêmico como quando profissional 

da área da saúde. 

Foi utilizado um formulário semiestruturado adaptado por 

GRANVILLE – GARCIA et. al., (2007) contemplando 

informações acerca de fatores socioeconômicos; principais 

problemas odontológicos no período gestacional e orientações 

sobre os cuidados com a saúde bucal da gestante. Para as 

variáveis sócio demográficas, foram contempladas os seguintes 

elementos: idade, estado civil, número de filhos, escolaridade, 

moradia e renda familiar. Para os eixos, principais problemas 

odontológicos na gravidez e condições de saúde oral, entraram 

na pesquisa o cuidado com os dentes durante a gravidez, se o 

período gestacional interfere no aparecimento da cárie, 

sangramento gengival, doença periodontal, medo de ir ao 

dentista, se recebe orientações acerca da saúde oral e se tem 

interesse sobre o assunto nessa fase gestacional. 

Os resultados foram tratados pela estatística descritiva e 

analítica, com o auxílio do programa estatístico 

StatisticalPackage for Social Science - SPSS (versão 20.0). Os 

dados encontram-se apresentados na forma tabular, para 

verificação das frequências absolutas e relativas. Para verificar 

o conhecimento das pacientes acerca da relação entre a 

gravidez e os cuidados odontológicos, as variáveis foram 

exploradas com o uso de teste qui-quadrado e OddsRatio para 

verificar a associação entre as variáveis. 

Por se tratar de uma pesquisa envolvendo seres 

humanos, foram atendidos os requisitos propostos pelo 

Conselho Nacional de Saúde/Ministério da Saúde, através da 
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Resolução nº 466/2012 (BRASIL, 2012). Por isso, a coleta dos 

dados só teve início após apreciação pelo Comitê de Ética em 

Pesquisa sob o protocolo 550/2015 CAAE: 

44760615.6.0000.5176 em Seres Humanos do UNIPÊ e o 

recebimento da certidão de aprovação do mesmo. 

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO  

 

As ações voltadas a saúde bucal, voltados para a mulher 

durante o período gestacional, têm bastante importância para a 

promoção da saúde de mãe para filho. Os programas de 

educação em saúde bucal buscam um olhar para prevenção, 

tentando obter comportamentos saudáveis no ambiente familiar 

(GARBIN et. al., 2011).  

Participaram desta pesquisa 49 gestantes atendidas no 

CAIS de mangabeira, sendo escolhidas conforme foram 

surgindo no setor da enfermagem, onde ocorre o 

acompanhamento do pré-natal. 

A pesquisa mostrou um predomínio da idade entre 26 a 

30 anos 34,7% (17), estado civil, casada 51% (25). Esses 

resultados se aproximam do estudo sobre o que a gestantes 

conhecem sobre saúde bucal realizado por Santos-Pinto et al 

(2001), onde a maioria das gestantes apresentam idade de 21 

a 30 anos. De acordo com a literatura, gestantes jovens, que 

pela própria influência da mídia, tem maior receptividade para 

incorporar hábitos saudáveis (VIEIRA; ZOCRATTO, 2007). 

Porém, outros autores descrevem que gestantes jovens são 

acomodadas quando se fala em tarefas relacionadas a saúde 

(MAEDA; TOLEDO; PANDOLFI, 2001). 
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Das gestantes que participaram do estudo 59,2% (29) 

das entrevistadas tinham 2º grau completo (Tabela1) e apenas 

12,2% (6) possuíam ensino superior. Indicando certo nível de 

instrução, resultado visto no estudo sobre a autopercepção e 

condições de saúde bucal em gestantes, realizada por Jeremias 

et. al., (2010). Uma vez que estudos mostram que as mães que 

têm maior grau de escolaridade influenciam de forma positiva a 

saúde bucal dos filhos, o nível educacional materno é uma 

variável relevante a ser considerada (MATILDA; ASTROM, 

1998). Tendo em vista que a baixa escolaridade pode estar 

relacionada com piores condições de saúde bucal das 

gestantes.  

Com relação ao tipo de moradia e renda familiar, 59,2% 

(29) apresentavam casa própria e 46,9% (23) possuíam renda 

de até 2 salários mínimos (SM) respectivamente. Segundo 

Teixeira et. al., (2010) a renda familiar simboliza um indicador 

de saúde, o que coopera para avaliação socioeconômica da 

população, fazendo com que o menos favorecidos possam ter 

maior atenção de políticas de saúde. 

 

Tabela 1 – Distribuição de frequência segundo as características 
sócio econômicas das entrevistadas, de acordo com a pesquisa 
realizada no CAIS de Mangabeira, município de João Pessoa-PB, 
2015 

   n % 

Idade 

16-20 8 16,3 

21-25 15 30,6 

26-30 17 34,7 

31-35 8 16,3 

36 ou mais 1 2,0 

Estado Civil 
Solteiro 24 49,0 

Casado 25 51,0 
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Escolaridade 

1o grau 
incompleto 

5 10,2 

1o grau completo 5 10,2 

2o grau 
incompleto 

4 8,2 

2o grau completo 29 59,2 

Superior 6 12,2 

Tipo de moradia 
Alugada 20 40,8 

Própria 29 59,2 

Renda 

1 SM 13 26,5 

2 SM 23 46,9 

3 SM 9 18,4 

4 ou mais SM 4 8,2 

Ocupação 

Do lar 22 44,9 

Trabalha for a 18 36,7 

Estudante 9 18,4 

Fonte: Dados da pesquisa (2015) 
 

Quanto ao aspecto ocupação (Tabela 1), 44,9% (22) das 

gestantes relatam serem do lar, enquanto 36,7% (18) trabalham 

fora e 18,4% (9) estudantes. Scavuzzi et. al., (1998), em estudo 

sobre percepção sobre atenção odontológica na gravidez, 

encontraram um predomínio de gestantes dentro das 

residências sem uma renda, apenas voltadas a serviços 

domésticos.  

Para se considerar um perfil epidemiológico de um grupo 

populacional, é necessário que o mesmo esteja inserido em um 

contexto social, econômico e cultural (BADEIA, 1991). A partir 

dessa inserção devemos situar os problemas, as necessidades 

e as demandas dos grupos. Assim, esta amostra foi 

caracterizada, do ponto de vista educacional, social e 

econômico, como uma população jovem, de nível de 

escolaridade relevante (59,2% completaram o 2º grau), baixo 
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poder aquisitivo (46,9% sobrevivem com dois salários mínimos) 

e 44,9% das gestantes têm como ocupação os afazeres do lar. 

 

Tabela 2 – Distribuição das frequências acerca dos principais 
problemas odontológicos durante a gravidez, João Pessoa-PB, 2015 
  
   n % 

É a primeira gestação? 
 

Sim 24 49,0 

Não 25 51,0 

Você recebeu tratamento odontológico 
durante o período gestacional? Sim 16 32,7 

 Não 33 67,3 

Quanto foi a última consulta? Dia anterior 2 4,1 

 
Há duas 

semanas 1 2 

 Há um mês 5 10,2 

 
Há dois 
meses 8 16,4 

 Não fez 33 67,3 

Percebeu sangramento na gengiva 
durante o período gestacional? Sim 13 26,5 

 Não 36 73,5 

Sabe o que é doença periodontal? Sim 11 22,4 

 Não 38 77,6 

Você tem medo de realizar tratamento 
odontológico durante a gravidez? Sim 6 12,2 

 Não 43 87,8 

Se positivo, por quê? Canal 1 16,7 

 
Medo pelo 

bebê 1 16,7 

 
Acho 

arriscado 1 16,7 

  Medo da dor 3 50,0 
Fonte: Dados da pesquisa (2015) 

 

Constatou-se que a maioria das gestantes entrevistadas 

não estava em sua primeira gestação e mesmo assim não 

sabiam a importância dos cuidados da saúde bucal, ocorrendo 
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pouca procura ao atendimento odontológico e constatando a 

falta de orientação sobre saúde bucal na gravidez.  

Quando indagadas sobre tratamento odontológico 

durante o período gestacional, 67,3% (33) relataram que não 

receberam tratamento durante o período gestacional, contra 

32,7 (16) que receberam tratamento. Destacando a pouca 

procura das gestantes por tratamento odontológico, como foi 

semelhantemente descrito por Sartorio e Machado (2001) e 

ainda por Mesquita et. al., (2013), em estudo nas unidades 

básicas de saúde de João Pessoa – PB, onde identificaram que 

a maioria das gestantes não procurou o cirurgião dentista, 

mesmo apresentando problema dentário. 

O medo, a falta de interesse, desleixo ou comodismo 

podem estar associados à não procura por parte das gestantes 

aos consultórios odontológicos, além dos mitos que essa 

prática não é indicada nesse período da vida feminina 

(ALBUQUERQUE; ABEGG; RODRIGUES, 2004).  

Quando inquiridas sobre a última consulta ao dentista, 

75,5% (37) das participantes relataram não realizá-la. Onde 

algumas relataram crenças em restrições ao tratamento 

odontológico durante o período gestacional, e outras 

demonstraram desinteresse quanto a realizar tratamento 

odontológico. Os resultados foram semelhantes ao estudo de 

Codato et. al., (2008), com gestantes sobre atenção 

odontológica durante a gravidez, obtendo como resultado  

crença em restrições ao tratamento odontológico durante o 

período gestacional. 

A respeito de sangramento gengival durante o período 

gestacional, 73,5% (36) disseram não apresentar sangramento 

e 26,5% (13) apresentam. Estudo feito por Granville-Garcia et. 
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al., (2007) com gestantes no município de Caruaru – PE 

identificou que a maioria das gestantes relatou não ter 

percebido o sangramento durante a gestação. Batistella (2005) 

e Montandon et. al., (2001) descrevem em seus estudos sobre 

o aumento da gengivite durante o período gestacional. Já 

Scavuzzi et. al., (1998) discorre em estudo que na etiologia da 

gengivite no período gestacional, existe a associação entre o 

fator hormonal com a falta de cuidado da higienização bucal, 

mas permanece com a crença de normalidade do sangramento 

gengival.  

Sobre o conhecimento da doença periodontal, 77,6% 

(38) relataram não conhecer e 22,4% (11) conheciam. Foi 

evidenciado a falta de informação acerca da temática durante a 

gestação. Sendo importante o fato de que a doença periodontal 

é uma infecção local, crônica, que pode levar a uma infecção 

sistêmica. Desta forma, a higiene oral deve ser enfatizada 

durante a gestação, de modo a prevenir os riscos à gestante e 

ao bebê, assegurando melhor saúde sistêmica e qualidade de 

vida (EBRAHIM et. al., 2014). 

Quando questionadas sobre o medo de realizar 

tratamento odontológico, 87,8% (43) afirmaram não ter medo e 

12,2% (6) que sim. Para as respostas afirmativas sobre a 

realização do tratamento, o medo da dor mais evidente. 

Albuquerque; Abegg; Rodrigues (2004), em estudo sobre a 

percepção de gestantes do Programa de Saúde da Família em 

relação a barreiras no atendimento odontológico em 

Pernambuco concluíram em pesquisa que as palavras mais 

associadas ao dentista eram dor, medo entre outras. O medo 

de sentir dor ainda é um empecilho no atendimento 

odontológico, além das crenças populares, de que não é 
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indicado realizar tratamento odontológico na gravidez. Dessa 

forma, para resolver com êxito o atendimento as gestantes o 

cirurgião-dentista deve estar preparado, pois a dor interfere na 

qualidade de vida das pessoas (SCAVUZZI et. al., 2008). 

 

Tabela 3 – Distribuição de frequência acerca das orientações sobre 
saúde bucal das entrevistadas, na pesquisa realizada no CAIS de 
Mangabeira, município de João Pessoa-PB, 2015.  

    n % 

Você recebeu orientação sobre tratamento 

dentário na gestação? 

Sim 16 32,7 

Não 33 67,3 

Se, sim, quem orientou? Dentista  7 43,8 

 Enfermeiro 7 43,8 

 Médico 1 6,2 

 Palestra  1 6,2 

Gostaria de receber orientações sobre o assunto? Sim 45 91,8 

  Não 4 8,2 

Fonte: Dados da pesquisa (2015) 

 

Conforme a Tabela 3, quanto as gestantes que 

receberam orientação sobre tratamento dentário na gestação, 

67,3% (33) responderam que não, enquanto apenas 32,7% (16) 

responderam sim, avigorando dados do estudo realizado por 

Bastiani et. al., (2010) onde 67% das gestantes não receberam 

orientações sobre tratamento dentário na gestação. 

O cirurgião-dentista foi o profissional da saúde mais 

indicado como fonte de informação, seguido do enfermeiro, 

dado também encontrado por Scavuzziet al. (2008) que relatou 

a importância de inserir o cirurgião-dentista em equipes de 

programas de saúde pré-natal. Esse resultado também foi 

semelhante ao estudo de Bastiani et. al., (2010), que realizou 

uma pesquisa em relação ao conhecimento das gestantes 

sobre alterações bucais e tratamento odontológico durante a 
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gravidez, que mostrou que o cirurgião-dentista foi a principal 

fonte de informação. 

É notória a posição das gestantes em adquirir novos 

conhecimentos e orientações sobre saúde bucal na gravidez 

(Tabela 3), reconhecendo que neste período a gestante 

apresenta-se mais receptiva a novos conhecimentos 

(PRAETZEL et. al., 2010). 

 

Tabela 4 –Oddsratio e valor de p segundo variáveis acerca de quem 
recebeu tratamento odontológico durante a gestação associada com 
a orientação sobre tratamento dentário  

Questões 

Recebeu tratamento 
odontológico  
durante a gestação? Oddsratio p 

Sim % Não % 

Você 
recebeu 
orientação 
sobre 
tratamento 
dentário 
na 
gestação? 

Sim 8 50,0 8 50,0 

7,25 (1,7-30,4) 0,004 

Não 

4 12,1 29 87,9 

Fonte: Dados da pesquisa (2015) 

 

 A Tabela 4 mostra os resultados do odds ratio e p-valor 

acerca da variável que recebeu tratamento odontológico 

durante a gestação associada com a orientação sobre 

tratamento dentário na gestação. A pesquisa mostrou que 

87,9% (29) das entrevistadas não receberam tratamento 

odontológico e também não foram orientadas sobre o 

tratamento na gestação, o que mostrou uma associação 

positiva com p de 0,004 e uma razão de chances de 7,25. 
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4 CONCLUSÕES  

 

A análise dos resultados permitiu-nos considerar:  

A amostra foi caracterizada, do ponto de vista 

educacional, social e econômico, como uma população jovem, 

de nível de escolaridade relevante, baixo poder aquisitivo.  

O principal problema odontológico relatado pelas 

gestantes foi o sangramento gengival.  

A maioria das gestantes não recebeu orientação acerca 

dos cuidados com a saúde bucal durante o período gestacional. 

Visto que, o cirurgião-dentista é a principal fonte de informação. 

Sendo essencial a instalação de medidas educativas, além de 

atividades de prevenção e promoção da saúde bucal nos 

grupos de gestantes assistidas pela atenção básica, pois essas 

mulheres durante esse período apresentam-se receptivas a 

novos conhecimentos.  

Torna-se indispensável atividades educativo-

preventivas, enfatizando a importância da higienização bucal e 

dieta para as gestantes, pois essas mulheres além de 

manterem-se saudáveis durante a gestação, irão ser modelo de 

hábitos saudáveis, para a criança que formará seu 

comportamento e atitudes a partir dela. 

 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS  

 

ALBUQUERQUE, O. M. R., ABEGG, C., RODRIGUES, C. S. Percepção de 

gestantes do Programa de Saúde da Família em relação a barreiras no 

atendimento odontológico em Pernambuco, Brasil. Cad. Saúde Pública, 

v.20, n.3, p.786-96, 2004. 

BATISTELA, F. I. D. Avaliação e comparação do conhecimento das 
gestantes sobre pré-natal odontológico na rede pública e em consultórios 



CONHECIMENTO DAS GESTANTES SOBRE ATENÇÃO ODONTOLÓGICA NA GRAVIDEZ 

393 
 

particulares da cidade de Santa Maria-RS. Tese (mestrado) Faculdade de 
Odontologia da São Leopoldo Mandic, 2005. 
BADEIA, M. Sistemas de atenção em odontologia. Rev. Paul. Odontol.p.2-
14, set.\out. 1991. 
BASTIANI, C. et. al. Conhecimento das gestantes sobre alterações bucais 
e tratamento odontológico na gravidez. Odontol. Clín.-Cient., Recife, v.9, 
n.2, p.155-160, abr./jun., 2010. 
BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. 
Departamento de Atenção Básica. Coordenação Nacional de Saúde Bucal. 
Diretrizes da Política Nacional de Saúde Bucal. Brasília; 2004. 
CARVALHO, D. M. et al. O uso de vernizes fluretados e a redução da 
incidência de cárie dentária em pré-escolares: uma revisão sistemática. 
Revista Brasileira de Epidemiologia. v.13, n.1, p.139-149, 2010. 
CODATO, L. A. B; LUIZA, N; REGINA, M. Percepção das gestantes sobre 
atenção odontológica durante a gravidez. Ciência e Saúde Coletiva. v.13, 
n.3. p.1075-1080, 2008. 
EBRAHIM, M. F. et al. Tratamento odontológico em gestantes. Science in 
Health, v.5, n.1, p.32-44, 2014. 
GARBIN C. A. S. et al. Saúde coletiva; promoção de saúde bucal na 
gravidez. Rev. Odontol UNESP, v.40, n.4, p.161-165, 2011. 
GRANVILLE-GARCIA A. F. et al. Conhecimento de gestantes sobre saúde 
bucal no município de Caruaru – PE. Rev. Odontol UNESP, v.36, n.3, 
p.243-249, 2007. 
JEREMIAS, F. et al. Autopercepção e condições de saúde bucal em 
gestantes. Odontol. Clín.-Cient., Recife. v.9, n.4, p.359-363, out./dez., 
2010. 
LINDHE, J.; KARRING, T.; LANG, N. P. Fatores modificadores In: Tratado 
de Periodontia Clínica e Implandontia Oral. 5 ed. Rio de Janeiro: 
Guanabara Koogan, cap.12, p. 292-311, 2010. 
LOPES, A.M. et al. Fatores etiológicos associados com a gengivite na 
gravidez. Rev Paul Odontol, v.26, n.4, p.4-31, 2004. 
MAEDA, F. H. I.; TOLEDO, L. P.; PANDOLFI, M. A visão das gestantes 
quanto às condutas odontológicas na cidade de Franca (SP). Res. 
Odontol., Vitória, v.3, n.2, p.8-14, jul./dez. 2001. 
MATILDA, M. L., ASTROM, A. N. Changes in dental health and dental 
health habits from 3 to 5 years of age. J Public Health Dent, p.4-270, 
1998. 
MESQUITA, B. S. et al. Aspectos norteadores da atenção à saúde bucal de 
gestantes da estratégia saúde da família de João Pessoa, Brasil. 
RevOdontol UNESP, v.40, n.4, p.161-165, 2011. 
MONTANDON, E. M. et al. Hábitos dietéticos e de higiene bucal em mães 
no período gestacional.J BrasOdontolBebê, v.4, n.18, p.170-3, 2001. 



CONHECIMENTO DAS GESTANTES SOBRE ATENÇÃO ODONTOLÓGICA NA GRAVIDEZ 

394 
 

OLIVEIRA, J. F. M; GONÇALVES, P. E. Verdades e mitos sobre 
atendimento odontológico da paciente gestante. 
RevPortEstomatolCirMaxilofac, p.165-171, 2009. 
PERES, S. H. C. S. et al. Tratamento alternative de controle da cárie 
dentária no período materno-infantil. Rev Assoc. Paul Cir Dent, v.55, p. 
346-50, 2001. 
PRAETZEL, J. R. et al. Percepção materna sobre atenção odontológica e 
fonoaudiológicana gravidez.RGO, v.58, n.2, p.155-60, 2010. 
SANTOS-PINTO, L. et al. O que as gestantes conhecem sobre saúde 
bucal? J BrasOdontopediatrOdontol Bebê, v.4, n.21, p.429-34, 2001. 
SARTORIO, M. L.; MACHADO, W. A. S. A doença periodontal na gravidez. 
RBO, v.58, p.306-8, 2001. 
SCAVUZZI, A. I. F. et al. Avaliação dos conhecimentos e práticas em 
saúde bucal de gestantes.BrasOdontopedClinIntegr, v.8, n.1, p.39-45, 
jan/abr. 2008. 
SCAVUZZI, A. I. F., ROCHA, M. C. B. S., VIANA, M. I. P. Percepção sobre 
atenção odontológica na gravidez. JBP; J BrasOdontopediatrOdontol 
Bebê, v.1, n.4, p.43-50, 1998. 
SILVA, S. R. Atendimento à gestante: 9 meses espera? RevAssoc Paul 
CirDent, v.56, p 89-99, 2002. 
SOARES, J. M. P.; VALENÇA, A. M. G. Avaliação clínica do potencial 
terapêutico do Gel e Verniz Fluoretados na Remineralização de Lesões 
Cariosas Incipientes. PesqBrasOdontopedClin Integr. João Pessoa, v3, 
n.2, p.35-41, jul./dez. 2003. 
TEXEIRA, S. V. B. et al. Educação em saúde: a influência do perfil sócio-
ecinômico-cultural das gestantes. Revenferm UEPE online,v.4, p.133-41, 
2010. 
THYLSTRUP, A.; FEJERSKOV, O. Cariologia clínica. 2. ed. São Paulo: 
Santos, 1995. 
VIEIRA, G. F.; ZOCRATTO, K. B. F. Percepção das gestantes quanto a 
sua saúde bucal. RFO, v.12, n.2, p.27-31, maio/agosto, 2007. 
 



FLUORETAÇÃO DE ÁGUAS DE ABASTECIMENTO NO BRASIL: DESAFIOS E ESTRATÉGIAS DE VIGILÂNCIA 

395 
 

CAPÍTULO 23 

FLUORETAÇÃO DE ÁGUAS DE ABASTECIMENTO 
NO BRASIL: DESAFIOS E ESTRATÉGIAS DE 

VIGILÂNCIA 

 
Gabrielle BARBOSA1 

Mauro ABRANTES FILHO¹ 
Rayanne Rilka Pereira da SILVA2 

Maria Soraya Pereira Franco ADRIANO³ 

Consuelo Fernanda Macedo de SOUZA4 

¹Aluna de graduação em Odontologia, UNIPE-PB; ²Graduada em Enfermagem, UFCG, 
Campus Cajazeiras ³Professora ETS UFPB;

 4Orientadora/Professora Clínica Integrada,          
Curso de Odontologia, UNIPE, PB. 

Email: gabi-barbosa1@hotmail.com 

 

 

RESUMO: O Brasil em breve completará seis décadas de 
experiência com projetos de fluoretação em sistemas de 
abastecimento de águas. Apesar desse método preventivo de 
controle da cárie dentária ter abrangência coletiva e ter 
conquistado o status de ser um eixo importante nas políticas 
públicas em saúde bucal, é preciso avançar na discussão 
quanto aos métodos de monitoramento e de heterocontrole. O 
objetivo deste trabalho é fazer uma revisão literária sobre a 
trajetória para implantação dos programas de fluoretação de 
águas públicas no Brasil, e identificar os desafios para 
aceitação e consolidação do método e as estratégias para 
monitoramento e vigilância. A fonte de dados corresponde a 
publicações nacionais e internacionais em base de dados 
(BIREME, MEDLINE (PubMed), SciELO, BBO, LILACS), bem 
como livros-texto notadamente citados nessa temática em um 
período de 20 anos. Diversidades regionais, diferenças em 
sistemas operacionais de águas, teores residuais de fluoretos, 
abordagens diferenciadas na apresentação de dados de 
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concentração de fluoretos no hetetocontrole, redução do “poder 
preventivo”, fragilidade política e necessidade de evolução 
técnica para minimizar variações de flúor em águas são alguns 
dos desafios que esse método enfrenta. Práticas de vigilância 
com projetos de fluoretação submetidas ao heterocontrole são 
fundamentais para fortalecer o método e garantir 
sustentabilidade política e apoio da comunidade científica. 
Palavras-chave: Fluoretação das águas. Vigilância sanitária. 
Saúde bucal. 
 

1. INTRODUÇÃO 

 

       O Brasil em breve completará seis décadas de experiência 

com projetos de fluoretação em sistemas de abastecimento de 

águas. Este método está entre uma das dez principais medidas 

de saúde pública na prevenção da cárie dentária (Cdc, 1999). 

No entanto, apesar da abrangência coletiva da fluoretação de 

águas no Brasil de controle da cárie dentária ser um eixo 

importante nas políticas públicas em saúde bucal, ainda há 

espaço para implantação de novos sistemas de água fluoretada 

e se faz necessário estruturar uma rede de apoio as estratégias 

de monitoramento e de heterocontrole.  

Características como o baixo custo e a abrangência do 

método já foram comprovadas por vários estudos (Horowitz e 

Heifetz, 1979; Ringelberg, Allen et al., 1992; Wright, Bates et 

al., 2001; Frias, Narvai et al., 2006).  

No entanto para que a fluoretação seja eficaz é preciso 

que a medida não só seja contínua ao longo do tempo, mas que 

também os teores de flúor sejam adequadamente controlados 

(CDC, 1999). Atualmente esse controle da concentração de 

flúor está facilitado, pois a tecnologia atual dispõe de medidas 

que evitam ou minimizam o excesso na concentração de flúor 
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através de dosadores automáticos que controlam essa 

concentração mantendo-a dentro de uma faixa de padrões 

adequados. 

Em 1998 foi implantado no Ministério da Saúde o 

VIGIÁGUA que propõe um conjunto de medidas a serem 

adotadas pelas autoridades de saúde pública com a finalidade 

de garantir que a água para consumo humano atenda aos 

padrões e normas da legislação vigente (Brasil, 2004b). Com a 

finalidade de analisar os dados referentes a qualidade da água 

para consumo humano foi estruturado o SISÁGUA, em 

operação desde o ano 2000.  Sistema alimentado pelos 

técnicos das Secretarias Estaduais e Municipais de Saúde 

(Brasil, 2004b). 

O Brasil é um país que ainda encontra-se dividido no 

que diz respeito a fluoretação das águas de abastecimento 

público. As regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste ainda se 

encontram na fase de expansão na implantação de sistemas e 

consolidação, enquanto que as regiões Sul e Sudeste 

basicamente ultrapassaram essa fase e encontram-se agora na 

fase de manutenção e de controle de qualidade. 

O objetivo deste trabalho é fazer uma revisão literária 

sobre a trajetória para implantação dos programas de 

fluoretação de águas pública no Brasil, identificando os desafios 

para consolidação do método e as estratégias para 

monitoramento e vigilância. 

 

2. MATERIAIS E MÉTODO 

 

Foi realizada uma ampla revisão da literatura obtida em 

banco de dados eletrônicos (BIREME, MEDLINE (PubMed), 
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SciELO,  BBO, LILACS) a fim de identificar estudos que 

avaliassem vários aspectos da fluoretação de águas públicas 

no Brasil. Também foram incluídos na pesquisa alguns livros-

texto notadamente citados nessa temática em um período de 

20 anos, bem como, teses, dissertações e relatórios de 

pesquisa sobre o tema no banco de dados CAPES e CNPq. 

Para seleção dos descritores recorreu-se a consulta ao 

DECs (descritores de assunto em ciências da saúde da 

BIREME) e ao MeSH (tópico de assuntos médicos do 

MEDLINE). Utilizou-se ainda o operador lógico “AND” para 

combinação dos descritores e termos para busca ativa nas 

bases. Os termos em inglês foram utilizados nas cinco bases e 

os em português na BIREME, SciELO e BBO. Para a pesquisa 

na base de dados eletrônica foram usadas palavras chaves 

como: “fluoretação das águas” (“water fluoridation”), “flúor” 

(“fluoride”), “vigilância sanitária” (“health surveillance”), “saúde 

bucal” (“oral health”). Os artigos selecionados foram 

inicialmente fichados e classificados segundo sua temática 

principal. Após leitura dos resumos e dos artigos, essa 

classificação foi verificada e discutida pela equipe de 

pesquisadores. 

As referências bibliográficas de todos os estudos 

considerados relevantes foram examinadas em detalhes. Os 

títulos e resumos foram avaliados por um revisor para verificar 

a relevância do estudo para esta revisão. Os estudos 

considerados relevantes foram avaliados pelo revisor principal 

e por um co-revisor, a fim de discutir a inclusão ou exclusão no 

presente estudo. Os estudos não foram codificados. 
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3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

3.1 A técnica de fluoretação 

 

A adição de compostos de sais de flúor a água é feita 

na etapa final do processo de tratamento da água após a 

filtração para que não haja perda do composto. É um 

procedimento relativamente simples. Porém, existem diferentes 

técnicas e a escolha irá depender do produto empregado para 

fluoretar e das condições da estação de tratamento de água 

(Brasil, 1974b; CDC, 1995). 

O equipamento e o composto de sais de flúor a serem 

utilizados em um determinado programa de fluoretação irão 

variar de acordo com as circunstâncias e características 

próprias de cada localização (Murray, 1992; Reeves, 1996). 

Sendo assim ao se projetar um sistema de fluoretação deve-se 

levar em consideração primeiramente o tipo de equipamento a 

ser utilizado e em seguida o composto, pois determinado 

composto será indicado para um tipo de equipamento 

específico (Ramires e Buzalaf, 2005). Por exemplo, com o 

fluoreto de sódio granulado deve-se usar um saturador, com o 

fluorsilicato ou fluoreto de sódio usa-se um distribuidor seco e 

com o ácido hidrofluossilícico, um distribuidor líquido (Murray, 

1992) (figura 01). 
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Figura 1: Diagrama ilustrativo de um sistema de fluoretação 

 
Fonte: próprios autores 

 

Em Estações de Tratamento de Água (ETA) foi comum 

o uso do método tradicional do cone de saturação. Em linhas 

gerais, coloca-se o composto de flúor no cone invertido onde 

será produzida uma corrente contínua de água, ascendente, 

que passa sem cessar através do sal. A solução produzida é 

captada na parte superior do cone invertido por um tubo 

horizontal de plástico perfurado que constitui a saída (CDC, 

1995). 

Já em águas de poços, são mais utilizados os sistemas 

com hidroinjetor ou com cilindro. O sistema com hidroinjetor 

apresenta maior custo de instalação e manutenção, porém 

permite variações de dosagens. Já o sistema com cilindro, 

apresenta menor custo de instalação e manutenção, no entanto 
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somente permite dosagens constantes, operando muito bem 

em poços com vazão elevada. Nos poços com vazões baixas 

(até cerca de 10 m3/hora) está sendo adotado, com bons 

resultados. No sistema de mistura do composto de flúor com 

hipoclorito de sódio, a aplicação pode ser realizada via 

hidroinjetor ou bomba dosadora (CDC, 1995). 

Quanto aos compostos de flúor comumente utilizados 

dispomos de: a) fluoreto de sódio (NaF), um produto mais caro, 

que apresenta alta solubilidade e maior facilidade de 

manipulação; b) o fluossilicato de sódio (Na2SiF6), é um 

composto muito utilizado atualmente devido ao seu custo 

favorável, boa pureza comercial e boa solubilidade; e c) o ácido 

hidrofluossilícico (H2SiF6) que atualmente tem sido a opção de 

escolha por ser uma solução que pode ser dosada através de 

bombas dosadoras com hidro-ejetor ou dosadores de nível 

constante, o que evita problemas inerentes a dosagem, como a 

obstrução da tubulação ou o risco de toxicidade  (Murray, 1992; 

Daré, 2006). Esse tipo de sistema apresenta uma caixa de 

parada que controla o excesso de flúor quando há qualquer 

problema na bomba. A figura 01, situação “A” mostra que no 

caso de excesso de solução de flúor há um retorno para o 

recipiente inicial, enquanto que a situação “B” ilustra o 

funcionamento da caixa de parada no caso de funcionamento 

normal da bomba (figura 01). 

Atualmente tanto os sistemas de fluoretação pelo ácido 

hidrofluossilícico, quanto os dosadores automáticos como o 

fluorímetro, facilitaram no sentido de manter as concentrações 

ideais de fluoretos na água de abastecimento. Os avanços 

técnicos são importantes para as discussões sobre a vigilância 

da fluoretação de águas. Vale ressaltar ainda que a imperiosa 
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necessidade de manutenção das concentrações de flúor nas 

águas de abastecimento em níveis adequados (0,7 a 1,2 mg/L) 

se deve ao fato do mecanismo de ação flúor ser basicamente 

tópico, apesar da fluoretação de águas ser classificada como 

método sistêmico. A força fluoretação de águas enquanto 

método está baseada nas freqüentes exposições diárias em 

que os beneficiários estão submetidos. Afinal, para que o flúor 

seja efetivo, o mesmo deve estar constantemente no meio 

bucal. 

         A pesquisa realizada pelo Instituto Brasileiro de Geografia 

e Estatística em levantamento realizado no ano de 2008 

evidenciou que embora 5.166 dos municípios brasileiros 

(92,8%) apresentem tratamento da água de abastecimento 

3.351 municípios (60,6%) efetuam a fluoretação de suas águas 

de abastecimento público (IBGE, 2010).  

As regiões que mostram uma maior porcentagem de 

municípios apresentando fluoretação adicionada a água de 

abastecimento são as regiões Sul e Sudeste com 87,7% e 

85,9% de seus municípios com fluoretação na água de 

abastecimento público respectivamente. Em contrapartida as 

regiões Norte e Nordeste apresentam apenas 10% e 32% 

respectivamente. Na região Centro-Oeste uma parcela de 

59,5% dos municípios apresentam fluoretação na água de 

abastecimento público. A figura 02 mostra a distribuição 

percentual por estado para todo o país (IBGE, 2010). 

  



FLUORETAÇÃO DE ÁGUAS DE ABASTECIMENTO NO BRASIL: DESAFIOS E ESTRATÉGIAS DE VIGILÂNCIA 

403 
 

Figura 2: Distruição de fluoretação por região do Brasil 

 

 
Fonte: Próprios autores 

 

 

Em estudos recentemente publicados observou-se que 

municípios com maior densidade populacional, localizados em 

regiões de maior desenvolvimento sócio-econômico, possuem 

melhores Índices de Desenvolvimento Humano (IDH) 

apresentando a implementação da fluoretação por longo 

período de tempo, já municípios menores em termos 

populacionais ainda apresentam dificuldades e fragilidades na 

implantação dessa medida (Gabardo, Silva et al., 2007; 

Gabardo, Silva et al., 2008). 

De acordo com Murray (1992) para que um município 

possa introduzir a fluoretação da água de abastecimento 

público ele deverá atender a alguns requisitos como: suficiente 

grau de desenvolvimento econômico, existência de rede 

municipal de abastecimento com grande alcance populacional, 

disponibilidade de equipamentos, pessoal capacitado e capital 

suficiente para gastos iniciais de instalação e funcionamento e 

legislação adequada (Murray, 1992). 



FLUORETAÇÃO DE ÁGUAS DE ABASTECIMENTO NO BRASIL: DESAFIOS E ESTRATÉGIAS DE VIGILÂNCIA 

404 
 

3.2 Estratégias de vigilância sanitária 

 

No Brasil, a lei federal 8.080 define vigilância sanitária 

como um “conjunto de ações capaz de eliminar, diminuir ou 

prevenir riscos a saúde e de intervir nos problemas sanitários 

decorrentes do meio ambiente, da produção e circulação de 

bens e da prestação de serviços de interesse a saúde” (Brasil, 

1990).  

Nos séculos XVIII e XIX, a vigilância sanitária era vista 

principalmente como uma ação para evitar a propagação de 

doenças nos agregados urbanos que vinham surgindo. Ao final 

do século XX, houve uma reestruturação da vigilância sanitária 

resultante de descobertas nos campos da microbiologia e 

terapêutica, alem dos avanços no campo das tecnologias 

(Narvai, 2001).  

Desde 1990, o governo brasileiro vem reestruturando o 

sistema nacional de vigilância sanitária criando a Agência 

Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) (Brasil, 1999) cuja 

finalidade é promover a proteção da saúde da população 

através do controle sanitário da produção e comercialização de 

produtos e serviços. 

Até recentemente predominava na área da saúde bucal 

um enfoque bastante limitado para as ações de vigilância 

sanitária. Em 1998, Narvai propôs que as ações de vigilância 

sanitária abrangessem três dimensões: estabelecimentos de 

prestação de serviços, produtos para higiene bucal e os 

alimentos e bebidas (Narvai, 1998).  

A eficácia preventiva da fluoretação das águas de 

abastecimento público vai depender da continuidade da medida 

e mais importante da manutenção de teores adequados de flúor 



FLUORETAÇÃO DE ÁGUAS DE ABASTECIMENTO NO BRASIL: DESAFIOS E ESTRATÉGIAS DE VIGILÂNCIA 

405 
 

(CDC, 1995). Portanto para que possam ser utilizados com 

segurança os produtos fluoretados, incluindo a água de 

consumo, é de fundamental importância o desenvolvimento de 

ações de vigilância sanitária acerca da quantidade de flúor com 

a finalidade de mantê-lo dentro dos limites ideais estabelecidos 

(Narvai, 1998; 2001).   

É necessário que haja um controle permanente da 

fluoretação. Esse controle poderá ser feito através do controle 

operacional e do heterocontrole (Narvai, 2001). O controle 

operacional é aquele realizado pela própria empresa produtora 

da água, com o objetivo de garantir a qualidade de seu produto. 

Enquanto que, o heterocontrole pode ser realizado por um 

órgão da vigilância sanitária com o objetivo de garantir que o 

produto atenda aos dispositivos legais e não apresente risco a 

saúde humana (Narvai, 2001). 

 

3.3 Controle operacional 

 

A portaria n0 1.469/MS publicada em 2000 estabeleceu 

os procedimentos e responsabilidades relativos ao controle e 

vigilância da qualidade da água. De acordo com essa portaria a 

concentração de flúor presente nas águas de abastecimento 

deverá ser objeto tanto do controle operacional quanto da 

vigilância sanitária (Brasil, 2000). 

O controle operacional é pré-requisito fundamental para 

a implementação segura e eficaz da fluoretação. Pode ser 

realizado através de métodos colorimétrico como o SPADNS, e 

o potenciométrico com eletrodo específico. Dentre estes, o de 

melhor precisão é o do eletrodo, pois se baseia na medida direta 

dos íons de flúor livres. O método colorimétrico SPADNS está 
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mais sujeito a erros por existirem íons interferentes. Por outro 

lado, interferentes são mais freqüentes em águas subterrâneas 

não sendo este o caso de boa parte dos sistemas de águas. O 

método mais utilizado pelas companhias de abastecimento é o 

colorimétrico, por se tratar de um método economicamente 

mais viável e acessível aos técnicos (Filho, Prado et al., 1992; 

Ferreira e Benedet, 1999). Existe também o fluorímetro digital, 

utilizado pela empresa de águas do estado do Paraná 

(SANEPAR). Este é um sistema automatizado que faz a 

dosagem, a medida, a análise e a leitura contínua alimentada 

pelo computador. O controle inclui sistema de alarme, 

armazenamento e registro impresso de resultados (Amarante, 

2008).  

No entanto, pode ocorrer de esse controle ser falho, 

como em localidades oficialmente fluoretadas onde o 

procedimento deixou de ser realizado e a informação de que há 

fluoretação permanece (Filho, Prado et al., 1992). Em outros 

casos a única informação disponível acerca da fluoretação é a 

fornecida pela empresa responsável pelo abastecimento, sendo 

esta na verdade, a situação mais freqüente (Narvai, 2001). 

Reconhecendo a importância de o controle da 

fluoretação não ficar restrito ao controle operacional, em 1987, 

a Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo criou um grupo 

institucional encarregado de avaliar o teor de flúor nas águas de 

abastecimento, através da resolução SS-329, de 13/11/1987 

(São Paulo, 1987). 

Diante do exposto, é importante que a empresa 

responsável pela fluoretação faça o controle operacional, 

através de monitoramento próprio na estação de tratamento de 

água e em pontos distantes. A proposta desse sistema de 
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vigilância é acompanhar a execução da medida a partir dos 

seus efeitos, na água oferecida ao consumidor, em diferentes 

locais do município, identificando falhas e pontos a serem 

corrigidos. Por outro lado, o heterocontrole, que representa o 

monitoramento das concentrações de flúor por um órgão 

diferente daquele que fluoreta as águas, deve também ser 

realizado (Narvai, 2001). 

 

3.4 Avaliação e perspectivas 

 

Dentro da perspectiva de políticas públicas de saúde 

bucal, a fluoretação das águas constitui um eixo importante na 

redução de desigualdades sociais de acesso ao flúor. Desde 

2004, em função da publicação dos resultados do SB Brasil 

(2004) foi proposta a Política Nacional de Saúde Bucal – Brasil 

Sorridente – do governo federal, colocando como eixo 

norteador recursos financeiros para ampliação do programa de 

fluoretação das águas no Brasil (Brasil, 2004c; 2006a). Além 

disso, a política propõe a doação de kits de higiene bucal, 

proporcionando maior acesso ao dentifrício fluoretado na 

estratégia de saúde da família e suas ações nos equipamentos 

sociais adscritos a unidade de saúde da família.  

O eixo da Fluoretação da Água é subcomponente da 

política de saúde bucal do Governo Federal que não só propõe 

elevar o número de serviços de abastecimento público de água, 

como também contribuir para a melhoria dos procedimentos 

operacionais de controle humano, fortalecendo o Sistema de 

Vigilância da Qualidade da Água para consumo humano –

VIGIAGUA. A Fundação Nacional de Saúde (FUNASA) é a 

responsável pelo financiamento de todo o programa e os 
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insumos para o primeiro ano de funcionamento da fluoretação 

nos municípios beneficiados (Brasil, 2006a).  

Resultados recentes mostraram 209 novos sistemas de 

fluoretação foram implantados, abrangendo 108 municípios e 

beneficiando cerca de 2,4 milhões de pessoas (Brasil, 2007). 

Para o avanço na implantação da política nacional de 

saúde bucal é importante considerar a vigilância à saúde na 

perspectiva de melhorias nas condições de vida e da saúde das 

comunidades. Sendo assim, é importante estruturar e 

padronizar protocolos de vigilância sanitária no sentindo de 

acompanhar de forma sistemática e permanente as 

concentrações de flúor nas águas de abastecimento público. 

Desta forma, os problemas com o excesso ou ausência de 

teores adequados de flúor, e ainda se a fluoretação está 

ocorrendo de modo contínuo e permanente podem ser 

evidenciados (Filho, Prado et al., 1992).  

Esse sistema deverá contemplar que o usuário da água 

receba em sua conta de água essas informações assim como 

se estabeleça uma gestão de informação para a comunidade 

em geral ter acesso a esses dados. Essa proposta visa facilitar 

os processos tornando-os mais transparentes, democráticos e 

participativos. Isso poderá auxiliar na tomada de decisão para 

enfretamento das possíveis dificuldades.   

O controle na adição de flúor nas águas de sistemas de 

abastecimento público é importante para que se alcance o 

benefício do método, pois abaixo do nível considerado ideal o 

flúor não proporciona a prevenção à cárie, já acima pode expor 

os indivíduos ao desenvolvimento de fluorose dentária 

(Petersen e Lennon, 2004). Sendo assim, é importante o 
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controle operacional interno e externo nas concentrações do 

flúor nas águas constantemente. 

Percebe-se claramente diferenças regionais no que diz 

respeito a fluoretação de águas de abastecimento no Brasil. 

Nas regiões Sul e Sudeste, o método já pode ser considerado 

consolidado, as discussões nestas regiões enfocam mais a 

necessidade de um monitoramento adequado. Enquanto que 

nas regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste, ainda há a 

necessidade de expansão e consolidação da implementação do 

sistema em um caráter mais uniforme. Nessas regiões, a 

agenda da fluoretação de águas é pautada pela sensibilização 

das autoridades locais valendo-se dos dados de declínio de 

cáries nas cidades onde a fluoretação de águas é consolidada 

há mais de 10 anos. 

 

4. CONCLUSÕES  

 

A fluoretação das águas de abastecimento público 

apresenta ainda alguns desafios a serem alcançados, dentre 

eles a implantação e manutenção universal do recurso, o ajuste 

e monitoramento do nível ideal de fluoretos nas regiões onde já 

está devidamente implantado e a identificação de fragilidades 

que dificultam a expansão da medida. A detecção dessas 

fragilidades e a participação efetiva de todos os atores 

envolvidos nesse processo podem construir estratégias de 

enfretamento adequadas para que essa expansão seja 

alcançada com qualidade. Assim, é preciso que se faça também 

a discussão de capacitação de recursos humanos para o 

trabalho de vigilância. 
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A fluoretação das águas de abastecimento já tem sua 

eficácia comprovada pela vasta literatura cientifica disponível. 

No entanto este método precisa ser visto como uma adequação 

na concentração de flúor na água de abastecimento para que o 

mesmo possa exercer seu efeito preventivo sem acarretar um 

efeito tóxico (fluorose dentária).  
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RESUMO: Dentre as lesões não cariosas em dentes, a erosão 
dentária tem demonstrado um aumento significativo frente às 
mudanças de hábitos alimentares nos indivíduos, 
principalmente as crianças. Este trabalho teve por objetivo 
determinar se existe relação entre a erosão dental e a qualidade 
de vida de crianças. O estudo foi do tipo transversal e descritivo. 
O presente estudo ocorreu entre o mês de agosto de 2015 e 
junho de 2016. Foram avaliadas 203 crianças de escolas 
públicas da cidade de Patos-PB, com faixa etária entre 6-12 
anos de idade, e com amostragem não probabilística: por 
conveniência. Durante a realização do exame clínico as 
crianças diagnosticadas com erosão dental (O’Sullivan) 
responderam um questionário sobre a qualidade de vida, OHIP-
14, o qual era subdivido em sete domínios com escores 
variando de 0-4. Das 203 crianças avaliadas, 89 (43,8%) 
apresentaram erosão dentária categorizada em: alta 
severidade (12,0%); média severidade (55%); e baixa 
severidade (33,0%), segundo o índice O’Sullivan. A prevalência 
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foi para o gênero feminino (52,8%). Após aplicação do 
questionário do OHIP-14, referente a qualidade de vida, o 
segundo domínio, dor física, apresentou um maior número de 
crianças associadas a este e com o escore 3 (30,86%). Conclui-
se que a erosão dentária possa influenciar negativamente na 
qualidade de vida das crianças. 
Palavras-chave: Erosão dentária. Qualidade de vida. 
Dentística.  
 

1. INTRODUÇÃO 

 

Os hábitos alimentares mudaram, e com eles os 

problemas de saúde bucal que se relacionam com a 

odontologia. Por muito tempo, a doença cárie se apresentou 

como principal atenção, porém a mesma vem reduzindo a sua 

prevalência e refletindo em uma maior longevidade dos dentes. 

Na cavidade bucal, os elementos dentários estão submetidos a 

diferentes intempéries bucais, fazendo com que estes se 

tornem muito mais passíveis de desenvolvimento de lesões 

cervicais não cariosas, a exemplo da erosão dental, que é 

conceituada como a desmineralização irreversível do esmalte 

e/ou dentina, pela saída dos produtos inorgânicos dos tecidos 

dentários, devido a ação de ácidos de origem não bacteriana. 

(MORIMOTO et al. 2014).  

Pesquisas referentes à saúde bucal fornecem 

informações importantes sobre a situação bucal da população 

e contribuem para a conscientização do problema  entre os 

profissionais  (MURAKAMI et al. 2016). Estudos sugerem que 

em indivíduos jovens, a prevalência de erosão dentária tem 

aumentado gradativamente (TRUIN et al. 2005; LUSSI, 2006), 

estando este fato associado à estilo de vida e mudanças 
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nutricionais (LUSSI, 2006; LUSSI; JAEGGI, 2008; AUAD; 

MOYNIHAN, 2007;  FERREIRA; POZZOBON, 2009). Por esse 

aspecto, a forma mais comum de desgaste dentário na infância 

é a erosão (MAY; WATERHOUSE, 2003) atingindo tanto a 

dentição decídua quanto a permanente (PERES; 

ARMÊNIO,2006).  

A erosão dental tem crescido significantemente em 

crianças e adolescentes (CHADWICK et al. 2006). De acordo 

com Huang (2015) a prevalência de erosão dentária tem 

aumentado com o avançar da idade. Os seus sinais clínicos em 

estágio inicial que são facilmente identificados incluem: uma 

superfície dental com lisura e brilho aumentados, e o 

amarelamento dos dentes em virtude da diminuição da 

espessura do esmalte (VAILATI; BEUSER, 2010). O primeiro 

passo na erosão dentária é a dissolução parcial da superfície 

do dente por ácidos, que pode ser ocasionado a partir de 

derivados do conteúdo gástrico por regurgitação, mas 

normalmente por componentes de produtos alimentares ácidos, 

especialmente refrigerantes, além de sucos de frutas (JONES 

et al.2014). Estudos atuais vem mostrando que fatores como 

pH baixos de medicamentos (HEMINGWAY et al.2006) e o 

cloro de piscinas em crianças que fazem natação (DONOVAN; 

SWIFT, 2009) também podem contribuir para o aparecimento 

da erosão, logo conclui-se que é uma doença multifatorial 

(VARGAS-FERREIRA; PRAETZEL; ARDENGHI, 2011; LUSSI; 

JAEGGI, 2008). Os fatores etiológicos relacionados foram 

classificados em extrínsecos (exposição ácida pela dieta) e 

intrínsecos (refluxos gástricos, anorexia e bulimia nervosa) 

(LUSSI; JAEGGI, 2008). 
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As consequências da erosão são variáveis, em virtude 

dos agentes etiológicos envolvidos, bem como da intensidade 

de sua presença, implicando desde a destruição coronária até 

a perda precoce do elemento dentário em casos mais severos.  

Essa situação pode, além disso, afetar o correto 

desenvolvimento das funções fonéticas e mastigatórias 

(WIEGAND et al., 2006), que podem estar associada ao 

desconforto e à sintomatologia dolorosa (LUO et al., 2005; 

LUSSI; SCHAFFNER; JAEGGI, 2007; SIVASITHAMPARAM et 

al., 2003), fratura de esmalte, sensibilidade dentária e 

alterações estéticas (KAZOULLIS et al., 2007), as quais podem 

impactar negativamente a autopercepção sobre saúde bucal e 

qualidade de vida dos indivíduos afetados (GHERUNPONG; 

TSAKOS; SHEIHAM, 2004; GHERUNPONG; TSAKOS; 

SHEIHAM, 2006; AL-OMIRI; LAMEV; CLIFFORD, 2006). 

A Organização Mundial de Saúde (OMS) define 

qualidade de vida como a percepção individual de vida num 

contexto de cultura e sistemas de valores em que se vive e o 

inter-relacionamento dos objetivos, expectativas, padrões e 

interesses. Trata-se de um contexto extenso, incorporando 

aspectos individuais de saúde física, estado psicológico, nível 

de dependência, relações sociais, crenças pessoais e sua 

relação e características de desenvolvimento. (WHO, 1995). 

Nas últimas décadas, inúmeras medidas foram 

desenvolvidas para avaliar o impacto das condições bucais na 

qualidade de vida (FERREIRA, 2009), a exemplo do Geriatric 

Oral Health Assessment Index (GOHAI) desenvolvido para 

serem aplicados somente em idosos. O índice OHIP-14 é um 

dos mais utilizados citados na literatura. E apresenta em sua 

estrutura domínios físicos, psicológicos e sociais (SLADE E 
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SPENCER, 1994). A escala OHIP possui originalmente 49 itens 

que abordam sete domínios: limitação funcional, dor física, 

desconforto psicológico, incapacidade física, incapacidade 

psicológica, incapacidade social e desvantagem social. Este 

índice tem como característica a sua estruturação a partir da 

abordagem de formas negativas do aspecto de saúde. De 

acordo com Slade (1997), uma forma reduzida desse 

instrumento foi validada com 14 itens, mantendo duas 

perguntas referentes a cada um dos sete domínios. Essa escala 

apresenta-se tanto em estudos com adultos e idosos, quanto 

em estudos com crianças de até 12 anos, como é o caso do 

Ferreira (2004). Diante do exposto, o presente estudo tem por 

objetivo avaliar a relação da erosão dentária com a qualidade 

de vida em escolares na cidade de Patos/Paraíba. 

 

2. MATERIAIS E MÉTODO 

 

Este estudo foi do tipo transversal e descritiva, de modo 

que os dados foram analisados para assim obter o resultado da 

pesquisa através do exame da cavidade oral e posteriormente 

foram aplicados questionários referentes à qualidade de vida. O 

período de realização deste estudo ocorreu entre o mês de 

agosto de 2015 e junho de 2016. 

O universo do estudo presente abrangeu os crianças da 

rede pública da cidade de Patos/PB, com faixa etária de 6-12 

anos, que tinham interesse em participar de modo voluntário e 

apresentou assinatura do responsável no termo de 

consentimento livre esclarecido. O estudo foi autorizado pela 

Secretaria de Educação do município. 
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A amostra foi do tipo por conveniência, onde foram 

avaliados 203 estudantes e a  partir dessa amostra foi feita a 

inferência dos resultados e levantamentos quantitativos. 

A cidade de Patos foi escolhida por ser a de maior porte 

populacional do Sertão Paraibano e a 3ª cidade-pólo do Estado 

da Paraíba, considerando sua importância socioeconômica.  

A cidade de Patos - Paraíba (PB) está localizado no 

sertão paraibano, distanciando-se da capital (João Pessoa) 298 

km e possuindo 100.732 habitantes. O município, por sua 

situação geográfica no interior da Paraíba, se constitui num 

centro polarizador de uma vasta região interiorana do Estado, 

em torno do qual gravitam 50 municípios, e para o qual 

convergem os interesses de uma parcela bastante significativa 

da população.  

Os participantes foram abordados nas escolas públicas, 

e receberam previamente, informações pertinentes à pesquisa. 

Foi feito o levantamento do perfil dos escolares através 

da avaliação clínica diagnosticada pelo índice O’Sullivan que 

avalia critérios como gravidade, extensão e localização da 

erosão. Esse índice avalia todas as faces do elemento dental 

sendo ele o mais indicado para esse tipo de avaliação. O exame 

clínico foi realizado nas escolas, seguindo às normas de 

biossegurança com o uso de gorro, máscara, luvas 

descartáveis, sob luz natural e com a criança sentada em uma 

carteira escolar. Após a presença confirmada da erosão 

dentária, foram aplicados questionários da escala OHIP que é 

composto por 14 questões, onde aborda os seguintes aspectos: 

limitação funcional, dor física, desconforto psicológico, 

incapacidade física, incapacidade psicológica, incapacidade 
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social e desvantagem social, apresentando escores que variam 

de 0-4.   

Todos os participantes apresentaram o termo de 

consentimento livre e esclarecido assinado pelos responsáveis, 

concordando com a participação no presente estudo. 

Os alunos foram escolhidos aleatoriamente e mediante a 

assinatura dos responsáveis no TCLE foram submetidos ao 

exame clínico. Aqueles que foram diagnosticados com erosão 

dentária através do índice O’Sullivan, responderam ao 

questionário referente à qualidade de vida- OHIP-14, cujo 

objetivo é saber se os escolares que apresentaram a condição 

de erosão dentária tiveram algum tipo de impacto na sua 

qualidade de vida. 

O pátio das escolas foi o local de escolha para ser feito 

o exame clínico, visto que apresenta luz natural, facilitando 

portanto no diagnóstico da erosão dentária. A luz artificial 

poderia ocasionar possíveis distorções no momento do 

diagnóstico.  

Os dados foram obtidos através de média simples com o 

auxílio do MicrosoftExcel. 

Por envolver seres humanos, este estudo adotou a 

Resolução 466/12 do CNS (CONSELHO NACIONAL DE 

SAÚDE, 2012) que regulamenta a pesquisa em humanos, 

seguindo os preceitos da bioética, sendo devidamente 

registrado no SISNEP (Sistema Nacional de Ética em Pesquisa) 

e submetido ao Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) via 

Plataforma Brasil, onde foi aprovado. Foi apresentado um termo 

de compromisso do pesquisador de acordo com essa resolução 

onde foram assumidas todas as responsabilidades e diretrizes 

regulamentadas Saúde/Ministério da Saúde. 
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3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Foram avaliados 203 participantes, dos quais 89 (43,8%) 

apresentaram algum grau de erosão dentária. A prevalência foi 

de 47 (52,8%) para o gênero feminino. A idade dos participantes 

variou de 06-12 anos. 

Para a análise e diagnóstico da erosão dentária foi 

utilizado o índice O’Sullivan. De acordo com este índice 89 

(43,8%) apresentaram erosão dentária categorizada em: alta 

severidade(5,61%)- código 4; média severidade (61,79%)-

código 2 e 3; e baixa severidade (32,6%)- código 1. No que diz 

respeito às faces atingidas: 68,5% apresentaram erosão 

apenas na face vestibular, 16,9% apenas na face lingual ou 

palatina e 14,6% na face vestibular e incisal/oclusal, 

representado pela figura 1. Cerca de 72% apresentaram menos 

da metade da área de superfície afetada. A faixa etária mais 

atingida pela erosão dentária foi compreendida entre 6-8 anos 

(76,4%). 
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Figura 1. Distribuição percentual de erosão dentária de acordo 
com as faces atingidas, índice O’Sullivan 

 

Fonte: PROPEX/UFCG. 

 

No presente estudo, a prevalência de erosão dentária foi 

de 43,8% podendo ser considerada elevada quando comparada 

ao estudo de Mangueira et al (2009) que apresentou 

prevalência de 21%, ao estudo de Truin et al (2005) com 24% 

e ao estudo de Peres et al (2005) com 13%. Estudos com 

prevalência maior que a encontrada neste estudo já foram 

relatadas por outros autores, como por exemplo, Murakami et 

al (2006) com 58% e Millward et al (1994) com 50%. 

Ainda de acordo com o índice O’Sullivan, o grau de 

severidade, cujas porcentagens encontram-se logo acima, foi 

categorizado em: esmalte alterado, mas sem perda de contorno 

(29); esmalte alterado com perda de contorno (49); perda de 
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esmalte com exposição de dentina (06) e perda de esmalte e 

dentina com exposição pulpar (05). 

Após o exame clínico, os escolares responderam ao 

questionário referente à qualidade de vida- OHIP-14. O mesmo 

é composto por 14 perguntas apresentando escores que variam 

do 0-4 para cada uma, distribuídos em 7 domínios. O escore 

zero é de menor impacto, e o escore quatro, o de maior. A 

avaliadora fez as perguntas individualmente, de maneira que 

nenhuma resposta fosse influenciada, adequando a linguagem 

para melhor compreensão de acordo com cada idade. 

A tabela 1 mostra a distribuição da frequência dos 

valores do OHIP-14 por item aplicada em escolares com faixa 

etária entre 6-12 anos na cidade de Patos,PB, 2016. 

 

Tabela 1. Distribuição da frequência dos valores do OHIP-14 por item 

Perguntas 

Nunca 
0 
 

n (%) 

Rarament
e 
1 

 
n(%) 

Ás vezes 
2 
 

n(%) 

Repetidament
e 
3 
 

n(%)  

Sempre 
4 
 

n(%) 

01 78(88,7) 3(3,37) 0(0,0) 7(7,8) 1(1,1) 

02 70(78,6) 4(4,5) 3(3,3) 11(12,3) 1(1,1) 

03 39(43,8) 11(12,3) 3(3,3) 34(38,2) 1(1,1) 

04 56(62,9) 10(11,2) 3(3,3) 17(19,1) 3(3,3) 

05 56(62,9) 10(11,2) 4(4,5) 11(12,3) 8(8,9) 

06 65(73,0) 6(6,7) 1(1,1) 15(16,8) 2(2,2) 

07 65(73,0) 4(4,5) 1(1,1) 18(20,2) 1(1,1) 

08 56(62,9) 7(7,8) 5(5,6) 21(23,5) 0(0,0) 

09 66(74,1) 3(3,3) 4(4,5) 14(15,7) 2(2,2) 

10 49(55,0) 9(10,1) 3(3,3) 19(21,3) 9(10,1) 

11 57(64,0) 4(4,5) 5(5,6) 13(14,6) 
11(12,3

) 
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12 65(73,0) 2(2,2) 1(1,1) 17(19,1) 4(4,5) 

13 71(79,7) 5(5,6) 2(2,2) 10(11,2) 1(1,1) 

14 69(77,5) 5(5,6) 2(2,2) 11(12,3) 2(2,2) 

Fonte: PROPEX/UFCG 

 

Os itens referentes aos números da tabela 

correspondem às perguntas do questionário OHIP-14. 

A primeira e a segunda pergunta fazem referência à 

limitação funcional, são elas: Você teve problemas para falar 

alguma palavra?; Você sentiu que o sabor dos alimentos 

mudou?; A terceira e quarta fazem referência à dor física, são 

elas: Você sentiu dores em sua boca e dentes?; Você se sentiu 

incomodado(a) ao comer?; A quinta e a sexta fazem referência 

ao desconforto psicológico, são: Você ficou preocupado(a)?; 

Você se sentiu estressado ?; A sétima e a oitava referem-se a 

incapacidade física: Sua alimentação ficou ficou prejudicada?; 

Você teve que parar suas refeições?; As perguntas de número 

9 e 10 referem-se  à incapacidade psicológica: Você encontrou 

dificuldades para relaxar?; Você se sentiu envergonhado(a)?; 

As de número 11 e 12 fazem referência à incapacidade social: 

Você ficou irritado com outras pessoas?; Você teve dificuldades 

para realizar suas atividades?; e por fim, as perguntas de 

número 13 e 14 referem-se à desvantagem social, são elas: 

Você sentiu que a vida ficou pior?; Você ficou totalmente 

incapaz de fazer suas atividades? 

Lembrando que todas as perguntas eram direcionadas 

ao quesito erosão dentária. 

A pergunta de número 3, foi a que apresentou maior 

porcentagem quando comparado a um escore que represente 

maior impacto.  
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A tabela 2 aponta a frequência do impacto do OHIP-14 

categorizado por domínios. 

 

Tabela 2. Frequência do impacto do OHIP-14 distribuído por domínios 

Domínios  
Impacto 

Frequência(%)  
 
 

 
 

 
 

Limitação Funcional 11,22 

Dor física 30,86 

Desconforto psicológico 20,21 

Incapacidade física 22,46 

Incapacidade psicológica 19,71 

Incapacidade social 25,27 

Desvantagem social 13,47  
 

Fonte: PROPEX/UFCG 

 

Quanto aos domínios que compõem o OHIP-14, a dor 

física foi a que apresentou maior impacto, quando comparado 

aos demais. Assim como também ocorreu na pesquisa de 

Marcias (2008). 

 

4. CONCLUSÕES  

 

Conclui-se que a erosão dentária possa influenciar 

negativamente na qualidade de vida das crianças. 
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RESUMO: Este trabalho teve como objetivo analisar as 
características queiloscópicas entre pares de gêmeos 
monozigóticos da cidade de João Pessoa/PB. Este estudo se 
classificou como cego e transversal, quantitativo, de abordagem 
indutiva e observação direta extensiva. Foram coletadas 46 
fichas queiloscópicas oriundas de 23 pares de gêmeos 
monozigóticos, sendo 14 duplas pertencentes ao sexo feminino 
e 9 ao masculino, com idades variando entre 18 e 28 anos. A 
análise queiloscópica avaliou a espessura, tipo comissural e 
sulcos labiais, sendo os últimos classificados em oito 
subquadrantes: I – Vertical completo; I’ – Vertical incompleto; II 
– Bifurcados; III – Entrecruzados; IV – Reticulares e V – 
Indefinidos. Como resultado, houve predomínio do tipo labial 
médio e grosso (p=0,036) para os componentes superior e 
inferior, respectivamente. O padrão comissural abaixado foi 
mais observado (60,9%), apresentando concordância de 91,3% 
entre os pares de gêmeos. Para o tipo sulcular, o modelo I foi o 
mais observado, enquanto que o subquadrante 6 mostrou-se 
como o de maior concordância entre os irmãos (91,3%). 
Conclui-se que, apesar dos gêmeos univitelinos carregarem o 
mesmo código genético, as estruturas que compõem a 
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impressão labial mesmo que muito semelhantes, são capazes 
de individualizar esses indivíduos e auxiliar no processo de 
identificação humana. 
 
Palavras-chave: Identificação humana. Odontologia legal. 
Gêmeos monozigóticos. 
 

1. NTRODUÇÃO 

 

O processo de identificação tem como base a comparação 

de características encontradas em dados previamente 

registrados com aqueles obtidos no presente, seja em vivo ou 

em morto. Dentre as técnicas científicas mais rápidas e seguras 

utilizadas neste processo estão a Datiloscopia, a análise dos 

arcos dentais e do DNA. No entanto, em certas ocasiões, 

quando o uso dessas técnicas não é viável, faz-se necessário 

a busca de outros meios eficazes para a individualização do ser 

humano. (ANÐELINOVIÆ et al., 2005; TORNAVOI; SILVA, 

2010). 

Segundo Marquez (2006), os gêmeos sempre despertaram 

interesses e, tal atração, se deve a questão do duplo e idêntico, 

externalizada por eles em evidente oposição ao único e 

individual. O aspecto interessante sobre estes gêmeos é que 

são, de fato, o mesmo indivíduo biológico, já que possuem a 

mesma formação genética. Mas, mesmo os gêmeos univitelinos 

possuem padrões diferentes de impressão labial, desta forma, 

os cientistas forenses têm mais uma possibilidade de diferenciá-

los, o que poderia ser dificultoso mesmo utilizando-se técnicas 

refinadas, como o DNA (AGGRAWAL, 2005; BINA, 2012; 

TORNAVOI; SILVA, 2010).  
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A Queiloscopia, como forma de identificação humana, pode 

ser interpretada em sentido amplo, como o estudo das 

características dos lábios, a exemplo da espessura, disposição 

das comissuras labiais e demais impressões. Do ponto de vista 

mais restrito, a Queiloscopia, fundamentada na obtenção do 

queilograma, refere-se ao registro e classificação da mucosa 

labial através dos pequenos padrões de marcas deixadas por 

ela. O fundamento científico está no fato de que o lábio mucoso 

apresenta-se recoberto por pequenos sulcos que denotam 

diferenças individuais por responderem a uma base genética 

(BARROS; SILVA; GALVÃO, 2006; HIRT; GOTTSCHE; 

GOEDDE, 1977; SAAVEDRA, 2005). 

As características técnicas da obtenção dos desenhos dos 

sulcos labiais, são realizados de forma fácil e simples 

(BARROS; SILVA; GALVÃO, 2006; CALDAS; MAGALHÃES; 

AFONSO, 2007). Segundo o modelo proposto por Suzuky e 

Tsuchihashi (1970), um dos mais utilizados até hoje pelos 

pesquisadores da área, toma-se por base seis elementos 

principais, baseados em diferentes formas e cursos que tomam 

os sulcos nas impressões labiais.  

Renaud (1973), por exemplo, examinando quatro mil 

impressões labiais, não encontrou nenhum registro igual, 

inclusive em gêmeos monozigóticos, onde as impressões 

labiais são praticamente idênticas, mas não iguais. Alguns 

pesquisadores estudaram as impressões labiais quanto à 

variabilidade e a base genética. Em uma amostra de 500 

pessoas, incluindo 176 famílias com 133 crianças, 22 gêmeos 

monozigóticos e 17 dizigóticos, Hirt, Gottsche e Goedde (1975) 

concluíram que existe uma base genética expressa no lábio. 



QUEILOSCOPIA COMO MÉTODO DE IDENTIFICAÇÃO DE GÊMEOS MONOZIGÓTIOS 

432 
 

Durante o processo de busca pela determinação da 

identidade humana, pesquisadores devem aliar os mais 

diversos meios de identificação forenses, baseando-se, 

sempre, na literatura científica sobre a temática. Não existe um 

método de identificação melhor do que o outro. O que há, na 

verdade, é uma somatória de metodologias, cada qual com 

suas particularidades e indicações, que torna possível a 

individualização do ser humano. Deste modo, este trabalho teve 

como objetivo realizar um estudo das características 

queiloscópicas entre irmãos gêmeos monozigóticos na cidade 

de João Pessoa-PB, a partir da obtenção de queilograma. 

 

2. MATERIAIS E MÉTODO 

 

Este estudo se classificou como cego e transversal, 

quantitativo, de abordagem indutiva e observação direta 

extensiva. A amostragem foi realizada por conveniência, na 

cidade de João Pessoa, Paraíba, Brasil. Foram coletadas  46 

fichas queiloscópicas oriundas de 23 pares de gêmeos 

monozigóticos, sendo 14 duplas pertencentes ao sexo feminino 

e 9 ao masculino, com idades variando entre 18 e 28 anos.  Este 

estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa do 

Centro de Ciências da Saúde da Universidade Federal da 

Paraíba, com CAAE número 45233115.3.0000.5188. 

A coleta dos dados foi realizada de acordo com a 

metodologia de Barros, Silva e Galvão (2006). Cada examinado 

teve seus lábios limpos com papel guardanapo e, uma vez 

limpos, foi utilizado um compasso odontológico de ponta seca 

(Compasso Ponta Seca, MK Life) e uma régua milimetrada 

(Escala de Hyzer-Krauss, adotada pelo American Board of 
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Forensic Odontology – ABFO nº2) para mensuração da 

espessura superior e inferior, individualmente, estando os 

lábios fechados e em repouso.  

Em seguida, com o uso de máquina fotográfica digital 

(SONY Cyber-Shot, DSC H50, 16 Mega Pixels), e sem 

utilização de flash, mas sim com a luz natural, foram realizadas 

duas tomadas fotográficas dos lábios, sendo uma aproximada 

e outra distanciada, a fim de visualizar a disposição das 

comissuras labiais. Para tanto, o participante foi posicionado 

com o plano de Frankfurt paralelo ao solo e com os lábios 

selados e em repouso.  

Por fim, para a obtenção da impressão labial foi utilizado, 

sobre os lábios secos, imóveis e fechados, batom individual 

(Batom cremoso Mary Kay, coloração Red Rouge). Em seguida, 

os lábios foram pressionados ligeiramente em movimento de 

“rolagem”, da esquerda para direita, contra uma cartolina 

branca apoiada sobre uma placa de vidro (Fig. 1). A impressão 

foi protegida com fita adesiva de cor transparente (3M® de cor 

transparente, largura de 48 mm). 

 

Figura 1. Sequência metodológica para a obtenção da 
impressão queiloscópica: A - compasso de ponta seca e régua 
milimetrada; B – Batom individual; C – Movimento de rolagem 
contra cartolina branca apoiada sobre placa de vidro.  

 
Fonte: Pesquisa direta, 2015/2016 
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 A analise da espessura labial seguiu a classificação de 

Utsuno e colaboradores (2005), onde os lábios são classificados 

em delgados (espessura inferior à 8mm), médios (mucosa mais 

arredondada, variando de 8 à 10mm de espessura), grossos ou 

muito grossos (avultados e muito volumosos, maiores que 

10mm, com o cordão labial muito marcado pela eversão da 

borda decorrente do músculo orbicular, formando linhas brancas 

onduladas) e mistos (com duas das diferentes classificações já 

citadas) (Fig. 2). 

 

Figura 2. Tipo de espessura labial de acordo com a classificação 
proposta por Utsuno e colaboradores: lábio delgado (A); médio 
(B); grosso ou muito grosso (C) e misto (D e E). 

 
Fonte: Pesquisa direta, 2015/2016. 

 

  A disposição das comissuras labiais foi classificada de 

acordo com Barros, Silva e Galvão (2006), em três tipos: 

horizontais (comissuras dispostas sobre a linha perpendicular a 

linha média labial, tangente ao tubérculo labial), elevadas 

(comissuras dispostas acima da referida linha) e abaixadas 

(comissuras dispostas abaixo do dito traçado) (Fig. 3). 
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Figura 3. Padrões comissurais: elevado (A), horizontal (B) e 
abaixado (C). 

 

Fonte: Pesquisa direta, 2015/2016. 

 

Por fim, após a divisão da impressão labial em oito 

subquadrantes, sendo quatro superiores e quatro inferiores 

(Fig. 4), a frequência dos tipos de sulco foi analisada através de 

uma lupa, de acordo com a metodologia de Suzuky e 

Tsuchihaschi (1970), na qual o tipo de sulco labial predominante 

no subquadrante foi registrado no queilograma.  

 

Figura 4. Demonstração do lábio dividido em oito 
subquadrantes, sendo 1 e 2 subquadrantes superiores direitos, 
3 e 4, subquadrantes superiores esquerdos, 5 e 6, 
subquadrantes inferiores esquerdos, e, 7 e 8, inferiores direitos. 

 

Fonte: OLIVEIRA; FERNANDES; RABELLO, 2012. 
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Os sulcos labiais foram classificados em seis tipos: Tipo 

I - Linhas verticais completas. São sulcos retos e bem definidos 

que correm verticalmente através do lábio e cobrem toda a sua 

extensão; Tipo I’ - Linhas verticais incompletas. São sulcos 

retos, que desaparecem, porém, no meio do curso, sem cobrir 

a extensão de todo o lábio; Tipo II – Linhas ramificadas ou 

bifurcadas. Os sulcos se bifurcam ao longo de seu trajeto; Tipo 

III - Linhas Entrecruzadas. São os sulcos que se entrecruzam 

em forma de aspas ou de “X”; Tipo IV - Linhas reticuladas. 

Produzem múltiplas cruzes que geram aspecto de um retículo; 

Tipo V - São consideradas linhas em outras formas. Neste caso 

estão os sulcos que não se pode classificar em nenhum dos 

casos anteriores (Fig. 5).  

 

Figura 5. Tipos de sulcos labiais. 

 
Fonte: OLIVEIRA; FERNANDES; RABELLO, 2012. 

 

Para análise dos dados foram obtidas distribuições 

absolutas, percentuais uni e bivariadas e as medidas 

estatísticas: média, mediana e desvio padrão (técnicas de 



QUEILOSCOPIA COMO MÉTODO DE IDENTIFICAÇÃO DE GÊMEOS MONOZIGÓTIOS 

437 
 

estatística descritiva) e foram utilizadas técnicas de estatística 

inferencial através dos testes t-Student pareado (para a 

comparação entre as variáveis numéricas) e Qui-quadrado de 

Mc-Nemar (para as variáveis categóricas). A margem de erro 

utilizada nas decisões dos testes estatísticos foi de 5%. O 

software utilizado para digitação dos dados e obtenção dos 

cálculos estatísticos foi o Statistical Package for the Social 

Sciences (SPSS), versão 20.0. 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Quanto à análise queiloscópicas, a Tabela 1 descreve da 

largura máxima do lábio superior e inferior, por gêmeo e pelo 

grupo total. Observa-se que a média do lábio inferior (10,34mm) 

é maior do que o componente superior (8,31mm), classificando-

se como padrões grosso ou muito grosso e médio, 

respectivamente. É possível verificar que a largura máxima tanto 

do lábio inferior (12,0mm) como do superior (10,0mm) teve 

mesmo valor entre os irmãos, porém, as médias da largura 

máxima no lábio inferior apresentaram-se diferentes 

estatisticamente entre os irmãos (p=0,036). 

 
Tabela 1. Estatísticas da máxima largura do lábio superior e 
inferior segundo o grupo. João Pessoa, Paraíba, Brasil, 2016. 
     

Variável Estatísticas 
Gêmeo 

1 
Gêmeo 

2 
Grupo 
Total 

Valor 
de p 

      

 Máxima largura do 

lábio superior 
Média 

8,33 8,30 8,31 
p(1) = 
0,907 

 Mediana 8,50 8,50 8,50  
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Desvio 
padrão 

1,30 1,05 1,17 
 

 Mínimo 6,00 7,00 6,00  
 Máximo 10,00 10,00 10,00  
 Máxima largura do 

lábio inferior 
Média 

10,17 10,50 10,34 
p(1) = 

0,036* 

 Mediana 10,00 10,50 10,00  

 
Desvio 
padrão 

1,18 1,12 1,15 
 

 Mínimo 8,00 8,00 8,00  
 Máximo 12,00 12,00 12,00  
      

1): Através do teste t-Student pareado. 
*Diferença estatisticamente significante. 
Fonte: Pesquisa direta, 2015/2016 
 

 
 Analisando os resultados inerentes à largura labial, 

constataram-se diferenças na média das máximas larguras 

superior e inferior, o que por sua vez, gerou um maior 

percentual de lábios mistos (69,3%). Dentre os lábios mistos, os 

superiores mostraram-se mais sobre o padrão grosso ou muito 

grosso (43,5%), enquanto que os inferiores foram médios 

(37%). Para o padrão comissural, a maior parte dos 

pesquisados (60,9%) apresentaram comissura labial abaixada, 

seguida do tipo horizontal (30,4%) e elevado (8,7%) (Tabela 2).  

 

Tabela 2. Avaliação da espessura labial, mistos superiores, 
inferiores e comissura labial entre os gêmeos. João Pessoa, 
Paraíba, Brasil, 2016. 
    

Variável Gêmeo 1 Gêmeo 2 
Grupo 
Total 

Valor de 
p 

 N % N % N %  

TOTAL 23 100,0 23 100,0 46 100,0  
 Espessura labial        
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Lábios médios 8 34,8 5 21,7 13 28,3 ** 
Lábios grossos ou muito 
grossos 

1 4,3 - - 1 2,1 
 

Lábios mistos 14 60,9 18 78,3 32 69,6  
 Mistos superiores 

       
Lábios médios 7 30,4 5 21,7 12 26,1 p(1) = 

0,172 
Lábios grossos ou muito 
grossos 

7 30,4 13 56,5 20 43,5 
 

Não mistos 9 39,1 5 21,7 14 30,4  
 Mistos inferiores 

       
Lábios delgados 7 30,4 8 34,8 15 32,6  
Lábios médios 7 30,4 10 43,5 17 37,0 p(1) = 

0,446 
Não mistos 9 39,1 5 21,7 14 30,4  
 Comissura labial 

       
Horizontal 8 34,8 6 26,1 14 30,4 p(1) = 

0,157 
Elevada 2 8,7 2 8,7 4 8,7  
Abaixada 13 56,5 15 65,2 28 60,9  
        

(**): Não foi possível determinar devido a ausência de categorias. 
(1): Através do teste McNemar. 
Fonte: Pesquisa direta, 2015/2016. 

 

 A Tabela 3 mostra o percentual de concordância quanto 

à espessura e às comissuras labiais, sendo para esta a 

semelhança de 91,3% entre os pares de irmãos gêmeos 

univitelinos. 

  

Tabela 3. Avaliação da concordância entre os pares de gêmeos 
nas variáveis: espessura labial, mistos superiores, inferiores e 
comissura labial. João Pessoa, Paraíba, Brasil, 2016.  
   

Variável Concordância observada 
 N % 

 Espessura labial 13 56,5 
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 Mistos superiores 10 
43,5 

 Mistos inferiores 12 
52,2 

 Comissura labial 21 
91,3 

   

Fonte: Pesquisa direta, 2015/2016. 

 

 Na análise do tipo de sulco labial por subquadrante, o 

padrão entrecruzado (Tipo III) foi o mais observado nos 

subquadrantes 1, 2 e 3 (41,3%, 34,2% e 34,8% 

respectivamente). No quarto subquadrante houve maior 

expressão do tipo sulcular I (32,6%), seguido pelos tipos II e III 

(30,4%). A prevalência do sulco Tipo II (aqueles que sofrem 

bifurcação) foi notada nos subquadrantes 5 (50%) e 8 (54,3%). 

Por fim, no subquadrante 7, 82,7% dos indivíduos 

apresentavam padrão sulcular tipo I (linhas verticais completas) 

(Tabela 4). 

 

Tabela 4. Avaliação do tipo de sulco labial por quadrante 
segundo o grupo. João Pessoa, Paraíba, Brasil, 2016. 
    

Tipo de sulco labial Gêmeo 1 Gêmeo 2 
Grupo 
Total 

Valor de 
p(1) 

 N % n % n %  

TOTAL 23 100,0 23 100,0 46 100,0  
 Subquadrante 1        

Tipo I 8 34,8 9 39,1 17 37,0 ** 
Tipo I' 1 4,3 - - 1 2,2  
Tipo II 4 17,4 3 13,0 7 15,2  
Tipo III 9 39,1 10 43,5 19 41,3  
Tipo IV 1 4,3 - - 1 2,2  
Tipo V - - 1 4,3 1 2,2  
 Subquadrante 2        

Tipo I 4 17,4 4 17,4 8 17,4 ** 
Tipo I' 5 21,7 2 8,7 7 15,2  
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Tipo II 1 4,3 1 4,3 2 4,3  
Tipo III 8 34,8 8 34,8 16 34,2  
Tipo IV 5 21,7 7 30,4 12 26,1  
Tipo V - - 1 4,3 1 2,2  
 Subquadrante 3        

Tipo I 5 21,7 4 17,4 9 19,3 ** 
Tipo I' 3 13,0 3 13,0 6 13,0  
Tipo II 1 4,3 1 4,3 2 4,3  
Tipo III 9 39,1 7 30,4 16 34,8  
Tipo IV 5 21,7 7 30,4 12 26,1  
Tipo V - - 1 4,3 1 2,2  
 Subquadrante 4        

Tipo I 7 30,4 8 34,8 15 32,6 ** 
Tipo I' 1 4,3 - - 1 2,2  
Tipo II 8 34,8 6 26,1 14 30,4  
Tipo III 6 26,1 8 34,8 14 30,4  
Tipo V 1 4,3 1 4,3 2 4,3  
 Subquadrante 5        

Tipo I 5 21,7 5 21,7 10 21,7 ** 
Tipo I' 1 4,3 - - 1 2,2  
Tipo II 12 52,2 11 47,8 23 50,0  
Tipo III 5 21,7 7 30,4 12 26,1  
 Subquadrante 6        

Tipo I 19 82,6 19 82,6 38 82,6 ** 
Tipo I' - - 1 4,3 1 2,2  
Tipo III 1 4,3 1 4,3 2 4,3  
Tipo V 3 13,0 2 8,7 5 10,9  
 Subquadrante 7        

Tipo I 19 82,6 19 82,6 38 82,6 ** 
Tipo I' 1 4,3 - - 1 2,2  
Tipo III - - 1 4,3 1 2,2  
Tipo V 3 13,0 3 13,0 6 13,0  
 Subquadrante 8        

Tipo I 2 8,7 2 8,7 4 8,7 ** 
Tipo I' 1 4,3 - - 1 2,2  
Tipo II 11 47,8 14 60,9 25 54,3  
Tipo III 9 39,1 7 30,4 16 34,8  
        

(**): Não foi possível determinar devido à ausência de categorias. 
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(1): Através do teste McNemar. 
Fonte: Pesquisa direta, 2015/2016. 

 

 A Tabela 5 mostra a avaliação da concordância do sulco 

labial por subquadrante. Constatou-se que os subquadrantes 

inferiores apresentam maior nível de concordância entre os 

pares de irmão monozigóticos, sendo o sexto subquadrante o 

de maior concordância (91,3%). 

 

Tabela 5. Avaliação da concordância entre os gêmeos do sulco 
labial por subquadrante. João Pessoa, Paraíba, Brasil, 2016.  
 Concordância observada 
Tipo de sulco labial N % 
   

 Subquadrante 1 17 73,9 

 Subquadrante 2 16 69,6 

 Subquadrante 3 16 69,6 

 Subquadrante 4 14 60,6 

 Subquadrante 5 20 86,9 

 Subquadrante 6 21 91,3 

 Subquadrante 7 20 86,9 

 Subquadrante 8 20 86,9 

   

Fonte: Pesquisa direta, 2015/2016. 

 

O aspecto interessante sobre estes gêmeos é que são, 

de fato, o mesmo indivíduo biológico, já que possuem a mesma 

formação genética. Mas, mesmo os gêmeos monozigóticos 

possuem padrões diferentes de impressão labial, desta forma, 

os cientistas forenses têm mais uma possibilidade de 

diferenciá-los, o que poderia ser dificultoso mesmo utilizando-
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se técnicas refinadas, como o DNA (AGGRAWAL, 2005; BINA, 

2012; TORNAVOI; SILVA, 2010). 

 Os resultados aqui observados quanto à espessura labial 

divergem aos estudos de Barros, Silva e Galvão (2006) e 

Oliveira, Fernandes e Rabello (2012), os quais afirmaram que 

os lábios superiores apareceram mais vezes sob o tipo delgado, 

e que, contrariamente a essa tendência, os inferiores 

expressaram-se preponderantemente sob o padrão grosso 

quando comparados a seus oponentes. Além disso, no segundo 

estudo acima mencionado, 58,7% do grupo total apresentaram 

as comissuras labiais dispostas horizontalmente, também 

divergindo da pesquisa atual (padrão abaixado). 

 Para o presente estudo, o tipo sulcular mais prevalente 

foi o Tipo I (linhas verticais completas), seguido do tipo III 

(padrão entrecruzado). Em estudo realizado na Índia (SNEHA 

et al., 2014) foi observado que os tipos IV e II foram os mais 

expressivos na amostra masculina e feminina, respectivamente.  

 O requisito biológico da unicidade é fundamental para um 

bom método de identificação, uma vez que garante a 

individualidade de cada indivíduo humano. Os resultados 

extraídos desta pesquisa assemelham-se aos encontrados por 

Hirt, Gottsche e Goedde (1975). Estes, estudando uma amostra 

de 500 pessoas, incluindo 176 famílias com 133 crianças, 22 

gêmeos monozigóticos e 17 dizigóticos, concluíram que existe 

uma base genética expressa no lábio.  

 Hirt, Gottsche e Goedde (1975) observaram que os 

sulcos labiais podem sofrer influência da hereditariedade e que 

os desenhos de linhas encontrados em irmãos, incluindo 

gêmeos monozigóticos, são semelhantes aos desenhos 

encontrados em um dos pais. No entanto, devido ao fenótipo de 
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irmãos gêmeos sofrerem a forte influência da carga genotípica 

conferida pelo mesmo DNA, as marcas labiais seriam 

detentoras de um grau considerável de semelhanças, porém 

não o suficiente para tornarem-se iguais. 

As impressões labiais, assim como as digitais 

encontrados em locais de crime podem estar em sua forma 

visível, latente ou plástica. No entanto, todas as cópias são 

importantes, mesmo que não sejam visíveis. O processo de 

investigação de impressões latentes (não visíveis) é possível 

uma vez que as superfícies digitais e labiais possuem glândulas 

salivares menores e glândulas sebáceas que, associados ao 

efeito lubrificante da língua, no caso do lábio, possibilita a 

existência de impressões invisíveis ou latentes (CORDEIRO, 

2003; PONCE et al., 2003).  

Estudo realizado com impressões labiais latentes na 

Espanha teve como resultado que estas podem ser analisadas 

utilizando técnicas semelhantes às preconizadas nas 

impressões digitais, ou seja, com o uso de corantes 

fluorescentes, tornando possível, assim, a resolução de um 

crime pela análise desse corpo de delito (CASTELLÓ; SEGUÍ; 

VERDÚ, 2005; SEGUÍ; FEUCHT; PONCE, 2000; WEBB; 

EGAN; TURBETT, 2001). Diante do exposto, o estudo das 

impressões labiais podem elucidar crimes, identificando 

infratores que nevorsos podem deixam as marcas dos lábios 

em copos ao beber água, ou mesmo, identificar vítimas que 

deixam marcas de batons em espelhos, fornecendo assim, mais 

um dado para responder questionamentos a justiça e a 

sociedade. 
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4. CONCLUSÕES  

 

Pode-se concluir que para a característica espessura labial, o 

lábio superior tende a ser maior do que o componente inferior, 

havendo prevalência do padrão misto. A maioria dos indivíduos 

analisados apresentou a comissura labial abaixada, mostrando 

alto grau de concordância. 

Os padrões sulculares do tipo linhas entrecruzadas (Tipo III) e 

verticais completas (Tipo I) foram os mais prevalentes e os 

subquadrantes inferiores, sobretudo o sexto, foram os que 

apresentam maior semelhança. 

Apesar dos gêmeos univitelinos carregarem o mesmo código 

genético, as estruturas que compõem a impressão labial 

mesmo que muito semelhantes, são capazes de individualizar 

esses indivíduos e auxiliar no processo de identificação 

humana. 
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RESUMO: A cirurgia ortognática tem por objetivo principal o 

tratamento das deformidades dento-faciais, as quais são 

desordens de crescimento dos ossos gnáticos. Tal cirurgia 

considera tanto os parâmetros funcionais, quanto os estéticos, 

para poder harmonizar a posição dos maxilares na face. No pós 

operatório, os pacientes sofrem de inconvenientes inerentes ao 

procedimento, como dificuldades de alimentação e ingestão de 

alimentos, entre outros. Assim, certos indivíduos podem sofrer 

perda de peso e até deficiência nutricional, justamente no 

período de convalescença. Neste período, o paciente 

submetido a cirurgia deve ser acompanhado com relação ao 

seu estado nutricional e fisiológico, visto que a importância de 

uma nutrição adequada faz parte do sucesso do tratamento 

cirúrgico, pois as possibilidades de um quadro de 

desestabilidadeno sistema imunológico poderiam levar a sérias 

complicações. Ao se prescrever a dieta, deve-se levar em 

consideração que as exigências alimentares de cada indivíduo 

apresentam-se bastante distintas de acordo com as 

características orgânicas e situação biológica dos mesmos. 

Desta forma, compreendendo as necessidades básicas do 
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organismo e considerando os nutrientes que precisam ser 

repostos,  é possível então planejar uma dieta adequada tanto 

em relação ao seu conteúdo nutricional, quanto frequência, 

consistência e forma de administração. Portanto, atenção 

especial deverá ser dada à nutrição destes pacientes para que 

possam se recuperar da cirurgia em condições ideais, 

diminuindo as chances de complicações pós-cirúrgicas. 

Palavras-chave:Cirurgia Ortognática. Estado Nutricional. 
Registro de Dieta. 
 

1. INTRODUÇÃO 

 

Cirurgia ortognática é primariamente conduzida para 

tratamento de deformidades dentofaciais congênitas ou 

adquiridas “fig. (1)” e visa restaurar oclusão dental adequada e 

harmonia facial. Existe uma variedade de técnicas e opções de 

movimentos (avanço, recuo e rotações) que permitem modificar 

o posicionamento das bases ósseas e segmentos dento-

alveolares da maxila e da mandíbula (ARAUJO; GABRIELLI; 

MEDEIROS, 2007). 

De acordo com Miloro et al. (2004), as deformidades 

dentofaciais em adultos e adolescentes requerem tratamento 

combinado entre a cirurgia ortognática e a ortodontia, onde os 

principais objetivos desta união são: satisfazer as queixas do 

paciente, estabelecer resultados funcionais ótimos, e promover 

bons resultados estéticos. 
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Figura 1: Exemplos de Deformidades dento-faciais. A: Face longa, 
excesso vertical de maxila e retrognatismo. B: Assimetria. C: 
Prognatismo mandibular severo. 

 
 

O diagnóstico dessas deformidades deve ser realizado 

em etapas, onde o exame clínico bem detalhado avalie 

intrabucal com ênfase na oclusão dentária e a Articulação 

Têmporo Mandibular (ATM). A análise de modelos das arcadas 

dentárias, a avaliação das radiografias, e a queixa do paciente 

também fazem parte do diagnóstico no qual o conjunto levará a 

uma conclusão sobre o caso do paciente (ARAUJO; 

GABRIELLI; MEDEIROS, 2007).  

É necessário um bom diagnóstico e planejamento do 

tratamento, isto é, organização e estratégia correta no pré, trans 

e pós-operatório. Esta cirurgia, executada na face, complica a 

alimentação oral direta, por isso requer uma maior atenção e 

orientação da situação nutricional do paciente pós-operado. 

Por muitos anos a odontologia vem avançando em 

melhorias de técnica e construindo novos ideais com vista na 

saúde e bem-estar funcional, psicossocial e estético do 

paciente. Não obstante, há um perceptível progresso com 

relação ao tratamento nutricional após o processo operatório, o 

qual tem responsabilidade de grande valia para o bom resultado 

cirúrgico e também para o conforto do paciente em um 

momento bastante custoso do seguimento operatório. 
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Tendo em vista que a cirurgia ortognática é um 

procedimento eletivo, a avaliação nutricional deve fazer parte 

da avaliação clínica geral pré-operatória. Anamnese detalhada 

sobre os hábitos alimentares e exames laboratoriais com 

quantificação de hemácias auxilia neste processo. O cirurgião 

assistente deve estar atento a estes aspectos e, de preferência, 

solicitar acompanhamento de nutricionista. 

O tempo pós-operatório entende-se entre o final da 

cirurgia até a recuperação do paciente com relação as 

alterações do ato cirúrgico sem depender da evolução do 

estado mórbido inicial (NOGUEIRA et al, 2006). Na concepção 

de Marzola (1995), o fim da cirurgia não se dá com a sutura e 

sim com a orientação pós-operatória coerente e esclarecida ao 

paciente e com a eliminação das suturas. Neste sentido, a 

importância de uma nutrição adequada durante o pós-

operatório retrata boa parte do sucesso cirúrgico, pois em um 

apropriado estado nutricional as possibilidades de um quadro 

de desestabilidade, que poderiam levar a complicações após a 

cirurgia, decaem. Dentre as recomendações pós-operatórias 

como: evitar esforço físico e a indicação de repouso, a dieta 

adequada tem se posicionado de forma fundamental neste 

período, devendo ser abertamente instruída pelos cirurgiões-

dentistas, para que desta maneira as complicações sejam 

mínimas e a cicatrização mais favorável (FIGUEIREDO, 2013). 

Cada organismo demonstra diferentes tipos de 

demandas nutricionais, segundo suas características biológicas 

e orgânicas, porém entende-se bem que o alimento de forma 

geral é o combustível para o trabalho exercido pelo corpo 

humano. Segundo Rodrigues (2006), a dieta correta deve 

ofertar adequação para todos os casos e equilíbrio entre seus 

constituintes.  Partindo deste princípio foram estabelecidas 

regras constantes e invariáveis denominadas leis fundamentais 
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da alimentação, as quais são: lei da quantidade, lei da 

qualidade, lei da harmonia e a lei da adequação. Estas serão 

abordadas com maiores detalhes adiante com foco nos 

pacientes pós-operados em cirurgia ortognática 

(MANGANELLO-SOUZA; LUZ, 2006). 

Na literatura temos trabalhos de descrições de dietas 

experimentadas para o melhor desempenho do pós-operatório, 

onde tais estudos reforçam a necessidade do cirurgião-dentista 

conhecer bem o conceito de dieta e suas indicações com 

correto apoio interprofissional do nutricionista (LOVAT; FERON; 

CONDE, 2015).  

O objetivo deste trabalho é tratar sobre a nutrição dos 

pacientes operados e apresentar dietas indicadas no pós-

operatório e seus benefícios, como também expor a importância 

do acompanhamento nutricional neste tempo operatório nas 

cirurgias ortognáticas. 

 

2. MATERIAIS E MÉTODO 

 

Este estudo é do tipo revisão de literatura, a qual foi 

desenvolvida a partir de uma revisão bibliográfica de livros e 

trabalhos publicados em bibliotecas virtuais e bancos de dados 

como: BIREME, LILACS, SCIELO, MEDLINE e PUBMED.  

Quanto a pesquisa virtual usou-se a ferramenta de busca onde 

inserimos as “palavras-chave”,  nos idiomas inglês e português, 

como: Cirurgia Ortognática,  Estado Nutricional e  Registro de 

Dieta. Esta revisão literária utilizou como critério de inclusão de 

artigos aqueles que contemplaram os seguintes assuntos ou 

tópicos: dietas pós-operatorias em cirurgia ortognática e 

nutrição de pacientes operados em face.  

Os textos foram selecionados de acordo com a sua 

relevância ao tema por meio de leitura exploratória e analítica, 
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de forma que esta revisão seja compreensível e alcance os 

objetivos de apontar os resultados de vários estudos e 

estabelecer entendimento entre autor e literatura. 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Segundo Hammond (2015), após a cirurgia ortognática 

os pacientes relatam dificuldades em sua vida cotidiana 

causada por alteração da função facial tanto pelo uso do 

bloqueio intermaxilar quando devido ao edema acentuado “fig. 

2”. Por consequência, isto afeta a mastigação e, portanto, a 

ingestão de alimentos. Verifica-se que neste período os 

pacientes perdem em média 4,96kg, uma perda de 3,07% de 

gordura corporal. Desta forma, compreende-se os graves 

problemas da deficiência proteica calórica pelos quais os 

pacientes submetidos ao tratamento cirúrgico  passam.  Neste 

devido tempo do pós-operatório imediato,  o qual dura em torno 

de 1 à 2 meses, o cirurgião-dentista acompanha o paciente e 

somente o encaminha para as próximas fases do tratamento 

facial quando o mesmo estiver em condições de prosseguir 

(ARAUJO, 2000). 
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Figura 2: Incovenientes que dificultam a alimentação no pós-
operatório. A: Paciente em pós-operatório recente evidenciando 
acentuado edema facial, resultando em trismo severo. B: Elásticos 
intermaxilares utilizados no pós-operatório para guiar a oclusão são 
barreiras a mais a passagem dos alimentos. 

 

 
 

Existem vários métodos de avaliação nutricional que 

podem ser utilizados para identificar o estado de nutrição em 

que o paciente se encontra no pós-operatório. Não existe um 

método de avaliação nutricional ideal e exclusivo. Normalmente 

a avaliação mais utilizada por ter caráter prático, de baixo custo, 

de grande utilização e bastante indicado por vários autores é o 

Índice de Massa Corporal (IMC), o qual se relaciona 

diretamente com a gordura do corpo (FIGUEIREDO, 2013). 

Antonio (2006) e Figueiredo (2013) citando Ament, 

relatam que pacientes mal nutridos apresentam maiores índices 

de infecção e, quando existe alteração da imunidade, a 

resposta do sistema responsável pela defesa do organismo 

diminui. Portanto, se as necessidades nutricionais do paciente 

não forem satisfeitas e bem adaptadas dentro de 48 horas 

ocorre então catabolismo e hipermetabolização frequente  

(HAMMOND, 2015). 

Ao ser prescrita uma dieta ao paciente operado deve-se 

levar em consideração seus requerimentos nutricionais, os 

quais são caracterizados pelos nutrientes que deverão ser 

necessariamente preenchidos no organismo através de 
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recomendações diárias destes nutrientes a seres consumidos. 

A reposição deste requerimento nutricional é feita avaliando os 

nutrientes encontrados nos alimentos.  

As proteínas da dieta são composta por aminoácidos, 

todos com a mesma estrutura que se compões de um átomo 

central de carbono com hidrogênio, um grupo amina, um grupo 

ácido e um grupo lateral. O corpo pode sintetizar muitos 

aminoácidos, mas há um grupo que o corpo não sintetiza, os 

quais são chamados de aminoácidos essenciais: são a 

histidina, leucina, isoleucina, lisina, metionina, fenilananina, 

triptofano e valina. As principais funções das proteínas está na 

construção, reparo e recolocação de tecidos corpóreos 

(ANTONIO, 2006). São normalmente encontradas em 

alimentos de origem vegetal e animal, observando-se em um 

individuo adulto, taxas de ingestão de 56g/dia no sexo 

masculino e 44g/dia no sexo feminino como bases diárias. 

Nota-se, segundo a literatura, que há um menor consumo de 

proteínas com o passar da idade. Dietas carentes de proteínas 

podem predispor algumas pessoas a desenvolverem 

imunodeficiências, aumento no tempo de cura e infecções orais 

(MANGANELLO-SOUZA; LUZ, 2006).  Vitaminas e minerais 

são considerados nutrientes bastante importantes na 

cicatrização das feridas cirúrgicas. As vitaminas estão 

presentes em diversos alimentos, algumas chegando até certo 

ponto de serem formadas no trato intestinal sendo este 

nutriente de necessidade essencialmente diária, demonstrando 

taxas de base diária de ingestão individualizada para cada 

vitamina especifica (ANTONIO, 2006). “tab. (1)”.  É interessante 

destacar algumas vitaminas por sua atuação no organismo a 

favor de um bom pós-operatório, como por exemplo a vitamina 

A, a qual tem demonstrado a atuação em reverter o efeito de 

inibição dos glicocorticoides na fase inflamatória da 
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cicatrização. A vitamina D e o cálcio são essenciais para a 

correta cicatrização de tecidos duros, e a deficiência de um 

deles pode contribuir para uma reparação ruím da fratura. A 

vitamina E atua como um antioxidante lipossolúvel, onde este 

tem função de reduzir os danos causados por radicais livres de 

oxigênio o quais são reduzidos durante a cicatrização das 

feridas cirúrgicas (BADWAL, 2003).  Os minerais mantém a 

necessidade constante de reposição mesmo em idade 

avançada no ser humano, por isso também merecem boa 

atenção, principalmente o cálcio como agente de prevenção a 

osteoporose, de forma que este mineral ingerido 

deficitáriamente provocaria, além de osteoporose a longo 

prazo, acidez gástrica, insuficiência hepática, entre outros. A 

taxa de ingestão base de mineirais é de 1,5 a 4mg/dia, sendo o 

cálcio considerado a parte por sua maior necessidade, cujo 

valor da taxa seria de 800mg/dia (MANGANELLO-SOUZA; 

LUZ, 2006). 

 

Tabela 1. Requerimento nutricional diário das vitaminas 
Vitaminas Homens 

de 23 à 50 
anos 

Mulheres de 23 
à 50 anos 

Vitamina A (μg) 1.000 800 

Vitamina D (μg) 5 5 

Vitamina E (mg) 10 8 

Vitamina C (mg) 60 60 

Vitamina B1 (mg) 1,4 1 

Vitamina B2 (mg) 1,6 1,2 

Vitamina B6 (mg) 2,2 2 

Vitamina B12 (μg) 3 3 

Fonte: (adaptado) MANGANELLO-SOUZA, Luíz Carlos; LUZ, João 
Gualberto de Cerqueira. Tratamento Cirúrgico do Trauma Bucomaxilofacial. 
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In: RODRIGUES, Márcia Maria. Nutrição em pacientes com traumatismo da 

face. 3. Ed. São Paulo: Editora Roca, 2006, cap. 1, p. 28. 

  Compreendendo as necessidades básicas do 

organismo é possível então planejar uma dieta adequada para 

o paciente pós-operado por cirurgia ortognática, pois de fato 

entende-se o significado de nutrição, onde nada mais é que a 

ciência de como o corpo utiliza a comida para encontrar os 

requisitos para o desenvolvimento, crescimento, reparo e 

manutenção. Portanto, desta maneira, estar bem nutrido indica 

que há provisão de nutrientes para o corpo de forma que este 

possa sintetizá-lo e assim obter substratos necessários para 

atuar no crescimento, desenvolvimento e manutenção 

(ANTONIO, 2006). 

 A ideia da dieta após a cirurgia ortognática primeiro deve 

levar em conta se houve utilização do bloqueio intermaxilar, 

pois nestes casos a dieta se apresenta apenas de forma líquida 

sem flexibilidades, mudando somente depois da retirada do 

bloqueio. Portanto a partir de então,  visto cada caso, cada tipo 

de cirurgia e técnica utilizada, são sugeridas e debatidas formas 

de dietas juntamente com o paciente.  

 Na literatura são encontradas 5 tipos de dietas e suas 

variações indicadas para cirurgias em face. Sendo as mais 

utilizadas nos quadros de pós-operatório de cirurgia ortognática 

as dietas líquida e pastosa. A dieta apenas na forma líquida é 

mais completa em termos de nutrientes. Esta dieta é ótima para 

aqueles pacientes que não conseguem mastigar ou engolir bem 

os alimentos. Normalmente a dieta apenas líquida consistem 

em alimentos compostos de leite e derivados. O consumo de 

produtos derivados do leite requera presença de lactase no 

organismo. Todavia, a deficiência desta impossibilita a 

ocorrência dehidrólise e a absorção de lactose no interior do 

intestino delgado. No entanto, a deficiência retro mencionada 
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causa, a título de consequências, cólicas abdominais, inchaço, 

flatulências, náuseas e diarréia. O dentista deve estar ciente de 

que há uma porcentagem da população que tem deficiência em 

lactase, e para repor os nutrientes será necessário uso de um 

suplemento a base de soja na dieta recomendada (BADWAL, 

2003). 

Clemente et al. (2005) relata que a dieta líquida deve ser 

indicada com o objetivo de minimizar o esforço dos processos 

de mastigação, deglutição, e além disso evitar o acúmulo de 

resíduos na região operada evitando portanto a proliferação 

bacteriana e favorecendo o repouso do local. Esta dieta não 

deve ser empregada por um tempo prolongado já que 

demonstra repercussões no estado nutricional do paciente, e 

normalmente deverá ser acompanhada de um suplemento 

nutritivo já que apenas sua composição por si so não atende 

aos requisitos nutricionais necessários (KENDELL, 1982). Na 

dieta pastosa são utilizados alimentos fracionados, amassados 

ou moidos em pequenos pedaços até que sua consistência se 

torne amolecida (LOVAT; FERON; CONDE, 2015). 

As exigências alimentares de cada individuo apresetam-

se distintas de acordo com as características orgânicas e 

situação biológica. Três leis foram estabelecidas como 

“fundamentais para a alimentação”.  Estas regras são 

totalmente aplicáveis a todos os casos e importantíssimas para 

a correta dieta.  

A primeira das leis chama-se lei da quantidade, a qual 

trata da condição de alimentação de forma que esta seja 

suficiente para cobrir as exigências energéticas do organismo 

para seu equilíbrio. Nesta lei percebem-se dois fatores, o fator 

referente ao requerimento energético que os alimentos devem 

suprir, e o outro fator referente ao equilíbrio das substancias 
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que compõem a estrutura tecidual. Este equilíbrio deve ser 

considerado normal quando possibilita manutenção de saúde.  

A segunda lei é a da qualidade, esta caracteriza-se pelo 

princípio de que toda refeição deve ser completa de forma a 

oferecer as substâncias necessárias ao organismo, ou seja, a 

dieta deve ser rica em nutrientes de forma completa.  

A terceira lei é da harmonia, onde os nutrientes da dieta 

devem ser proporcionais entre eles. Neste caso entende-se o 

sentido de que não é apenas a condição de ingerir todos os 

nutrientes e sim ingerí-los em quantidades determinadas para 

que o corpo do paciente que irá receber a dieta os utilize 

adequadamente. Um grande exemplo desta lei é o cálcio.  

A quarta e ultima lei trata-se da lei da adequação. Esta 

lei caracteriza-se por um aconselhamento que se dá ao 

cirurgião-dentista que ao prescrever uma dieta o profissional 

entenda qual a finalidade para tal. É importante conhecer bem 

esta lei, pois a adequação de uma dieta varia de caso para 

caso, por exemplo, para um indivíduo saudável o objetivo de 

uma prescrição dietética seria manter a saúde. Já em um 

indivíduo debilitado o objetivo seria de restituir, sarar ou curar a 

saúde deste. Portanto é necessário considerar bem estes 

quatro pontos ao prescrever uma dieta, pois ao empregar estas 

leis a prescrição dietética se torna concordante e positiva para 

o pós-operado debilitado nutricional (MANGANELLO-SOUZA; 

LUZ, 2006). 

 Segundo Ziccardi (1993) nas cirurgias oral e maxilofacial 

torna-se difícil o indivíduo receber uma nutrição adequada. 

Portanto como princípios gerais para uma correta prescrição 

dietética ao pós-operado por cirurgia ortognática deve-se 

observar: a prescrição de uma dieta que proporcione os devidos 

nutrientes de forma completa até o ponto que a enfermidade 

permita, a dieta especial deve ter flexibilidade, ou seja, 
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considerar ainda que pouco os hábitos alimentares do paciente, 

sua situação econômica e sua religião (normas relacionadas a 

alimentação),  a preferência de gosto do paciente, os alimentos 

naturais devem predominar e toda prescrição dietética deve ser 

bem explicada ao paciente e aos familiares, a dieta deve se 

adequar ao horário do paciente (trabalho e exercício) e a 

alimentação oral deverá ser sempre o método preferido. 

 

4. CONCLUSÕES  

Ao realizar este estudo, verificamos a escassez de 

produções científicas a cerca dos cuidados nutricionais aos 

pacientes submentidos a cirurgia ortognática. Esta falta de 

conteúdo científico dificulta a atuação do profissional neste 

momento crítico do pós-cirúrgico. Com este trabalho temos o 

desejo de contribuir para que estudantes e profissionais da área 

possam ter melhor embassamento científico para tratar deste 

período de atenção ao paciente. 

 A nutrição é definida como a ciência de como o corpo 

utiliza a comida para encontrar os requisitos para 

desenvolvimento, crescimento, reparo e manutenção. Neste 

contexto, nota-se que a deficiencia nutricional é um dos mais 

graves problemas que afetam os pacientes submetidos a 

cirugia ortognática. ou a outros tratamentos cirúrgicos em 

ambiente hospitalar em geral (FIGUEIREDO, 2013). O estado 

de nutrição é um fator que, além de atuar no contexto pós-

cirúrgico, age condicionando a qualidade de vida e a 

longevidade do ser humano (ANTONIO, 2006).  O estado de 

nutrição do paciente guarda estreita relação com o ato cirúrgico 

e o período de recuperação ou pós-operatório. Portanto a 

finalidade da dietoterapia é repor as perdas e promover 

cicatrização, fazendo com que o objetivo do tratamento seja 

alcançado com sucesso (ANTONIO, 2006).  
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A deficiência de nutrientes faz com que ocorra debilidade 

no sistema imunológico do paciente levando a um pós-

operatório complicado e com riscos a saúde. 

Se faz necessário, depois de realizada a cirurgia 

ortognática, um acompanhamento e apoio psicológico e 

dietético bem observados principalmente em pacientes com 

baixo IMC ou peso abaixo do normal. Este acompanhamento 

deve ser otimizado e personalizado para cada paciente, feito 

sob medida para uma correta suplementação nutricional para 

que então seja reduzido potencialmente a drástica perda de 

peso prevista (HAMMOND, 2015). 

Avanços recentes nas técnicas cirúrgicas ortognáticas, 

particularmente a utilização de fixação interna rígida, tem 

mostrado redução dos problemas associados a perda de peso 

pós-cirúrgica nestes pacientes. 

Citando Figueiredo (2013): “A terapia nutricional 

associada a adição de suplementação alimentar, apenas no 

período pós-operatório, em pacientes submetidos a cirurgia 

ortognática considerados nutricionalmente eutróficos, foram 

suficientes em ajudar a reduzir a perda de massa corporal e a 

manter os índices biológicos nutricionais próximos aos 

encontrados no período pré-operatório, favorecendo a 

homeostasia desses indivíduos”.  

Portanto, como foi exibido neste trabalho, é 

imprescindível ao profissional o conhecimento sobre os 

nutrientes e suas funções, assim como entender o significado 

de tratar cada paciente de forma individual levando em conta 

suas necessidades nutricionais e fisiológicas. Também o 

correto acompanhamento corrigindo os vícios com relação a 

alimentação que podem ser ruins ao prognóstico, para que 

assim o paciente possa seguir o pós-operatório de maneira 

saudável.  
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Cada caso merece atenção diferenciada pois cada 

organismo atua de forma independente, com suas 

características nutricionais variadas e em constante mudança 

devido as condições biológica do organismo. 
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RESUMO: A radiação laser é uma potente fonte de energia 
eletromagnética, utilizada pela medicina moderna para as mais 
variadas finalidades terapêuticas. O principal critério de 
classificação dos lasers se remete ao nível de excitabilidade 
que ele pode provocar no tecido biológico. Dessa forma, podem 
ser subdivididos em lasers de alta e baixa intensidade. Portanto, 
a escolha do tipo de equipamento que será utilizado dependerá 
da finalidade e da característica geral do tecido. A ação dos 
lasers de alta intensidade propicia um efeito fototérmico capaz 
de romper ligações químicas ou mesmo remover elétrons, 
resultando no rompimento do tecido alvo. Dessa forma, esses 
aparelhos têm grande utilidade em procedimentos cirúrgicos, 
embora seu uso seja empregado nas mais diversas 
especialidades da Odontologia. O presente estudo objetivou 
realizar uma revisão de literatura sobre as principais 
aplicabilidades dos lasers de alta intensidade na Odontologia. 
Realizou-se uma revisão de literatura, baseada em livros e 
artigos científicos completos publicados entre os anos 2000 e 
2016. Além dos capítulos editoriais pesquisados, os artigos 
utilizados foram disponibilizados pela biblioteca virtual do Portal 
de Periódicos CAPES e nas bases de dados LILACS, SCIELO 
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e PUBMED. Conclúi-se que a laseterapia de alta intensidade é 
um recurso tecnológico inovador, capaz de transformar 
procedimentos convencionais dolorosos em procedimentos 
assintomáticos, rápidos e poucos invasivos. 
Palavras-chave: Terapia a laser; Procedimentos cirúrgicos 

bucais; Laser de alta intensidade. 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

A radiação eletromagnética denominada pelo acrônimo 

laser conceitua-se como uma excepcional fonte de energia, 

utilizada pela medicina moderna para as mais variadas 

finalidades terapêuticas (NEVES et al, 2005).  

A busca etimológica da palavra laser encerra-se na 

expressão inglesa “Light Amplification of Stimulated Emission of 

Radiation”, que, na língua portuguesa, significa Amplificação da 

Luz por Emissão Estimulada de Radiação (BRUGNERA et al, 

2003; PAIVA et al, 2007). 

Os equipamentos emissores dessa radiação podem ser 

empregados em tratamentos coadjuvantes de métodos 

convencionais ou, de modo isolado. Nesse último caso, a 

laseterapia desempenha a função da própria terapêutica, sendo 

o único recurso utilizado no processo de cura (NEVES et al, 

2005). 

Historicamente, têm-se evidências que o primeiro uso do 

laser como recurso medicinal ocorreu no período de transição 

para século XX. Em 1916, por meio dos estudos sobre Física 

Quântica, o cientista Albert Einstein criou a teoria que 

esclareceria a forma de transmissão da radiação laser, idéia 

esta aceita até os dias atuais. Para ele, a energia poderia ser 

emitida e concentrada em pequenos pacotes, chamados de 

fótons. Dessa forma, a colisão de um fóton com um elétron 
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liberaria outro fóton, que amplificaria a emissão inicial por meio 

de uma cascata sucessivas de colisões (BRUGNERA et al, 

2003; JORGE; CASSONI; RODRIGUES, 2010). 

Em menos de 50 anos, as propriedades da radiação 

laser já estavam consolidadas pela opinião científica, e 

equipamentos emissores sendo comercializados. As primeiras 

aplicações dos lasers na Odontologia foram como instrumentos 

cirúrgicos de corte, para realização de preparos cavitários e 

como bioestimulantes (NEVES et al, 2005; COSTA et al, 2016). 

A luz laser diferencia-se de outras fontes de energia por 

três propriedades particulares. A monocromaticidade, que se 

refere a composição da radiação, define que a emissão de 

energia é realizada apenas com fótons de mesmo comprimento 

de onda. Esse atributo é o principal fator que define a 

capacidade de penetração da energia emitida por um laser em 

uma determinada superfície. A coerência revela o modo 

ordenado e congruente que as ondas se movimentam no tempo 

e espaço. Já a colimação, também chamada de 

unidirecionalidade, refere-se à propriedade que os fótons 

possuem de se propagarem paralelamente ao eixo do tubo que 

produz essa energia, divergindo, por exemplo, da luz emitida 

por uma lâmpada comum. Dessa maneira, entende-se a 

radiação laser como um fluxo luminoso altamente colimado, 

ordenado, concentrado e energético (MELO; MELO, 2001; 

JORGE; CASSONI; RODRIGUES, 2010). 

De acordo com o comprimento de onda emitido, os lasers 

apresentam especificidades relacionadas à sua interação com 

o tecido biológico. Os fenômenos possivelmente ocorridos são 

absorção, reflexão, transmissão e espalhamento. Destas, a 

absorção é sem dúvida a mais desejada e intrinsecamente 

relacionada com a eficiência da laserterapia aplicada (JORGE; 

CASSONI; RODRIGUES, 2010). 
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O principal critério de classificação dos lasers remete-se 

ao nível de excitabilidade que ele pode provocar no tecido 

biológico. Dessa forma, podem ser subdivididos em lasers de 

alta e baixa intensidade. A escolha pelo tipo de equipamento 

dependerá, portanto, da finalidade e da característica geral do 

tecido, ou seja, se ele apresenta aspectos de tecido mole ou 

duro (PAIVA et al, 2007; COSTA et al, 2016). 

Os lasers de alta intensidade (HILT, High Intensity Laser 

Therapy), são também denominados de lasers duros, lasers 

quentes, hard lasers ou de lasers cirúrgicos. Esses 

equipamentos emitem radiações de alta potência com grande 

ação fototérmica, capazes de romper ligações químicas ou 

mesmo remover elétrons, resultando no rompimento do tecido 

alvo. Essas modificações permanentes ocasionadas nos 

tecidos são decorrentes dos efeitos de corte, ablação, 

vaporização, coagulação e esterilidade dos meios produzidos 

pelos lasers de alta intensidade  (LIZARELLI, 2010; COSTA et 

al, 2016).   

A nomenclatura dos aparelhos dependerá diretamente 

do seu próprio meio ativo, podendo ser do tipo sólido, gasoso 

ou líquido. Tratando-se especificamente dos lasers de alta 

intensidade, os mais utilizados são o Excimer, Argônio, Kripton, 

Dye, Rubi, YAG (ítrio-alumínio-granada), Érbio e CO2. (COSTA 

et al, 2016).   

A energia transmitida por um aparelho de laser sobre a 

área de uma superfície é clinicamente conhecida como dose ou 

densidade de energia. Portanto, será a variação dessa 

dosimetria aliada ao tempo de exposição que determinará o 

protocolo mais indicado para cada caso e os resultados que 

podem ser esperados (NEVES et al, 2005). 

Uma das recomendações que deve ser preconizada 

antes da irradiação é a necessidade de medir a lesão com 
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exatidão, para obter dados que possibilitem uma dosimetria 

correta. Quanto a angulação de incidência sobre o tecido, 

indica-se que a aplicação seja o mais perpendicular possível, 

de modo que evite a retração da luz e a perda da energia que 

deveria ser absorvida. 

Algumas medidas de segurança devem ser cumpridas 

para a proteção dos profissionais que estão manipulando o 

aparelho, bem como para os paciente que estão recebendo a 

radiação. Os olhos e a pele apresentam maior suscetibilidade a 

danos, com a possibilidade de provocar alterações visuais 

irreversíveis. Dessa forma, os óculos de proteção são 

obrigatórios para todos os envolvidos no procedimento, e o 

acesso ao consultório deve ser restrito no momento da 

aplicação dos lasers de alta intensidade (NEVES et al, 2005). 

A recente popularização dos lasers é consequência da 

comprovação sucessiva de seu efeito terapêutico, sendo 

necessário inserir os profissionais de saúde nessa realidade 

tecnológica. Dessa maneira, o presente estudo propôs realizar 

uma revisão de literatura sobre as principais aplicabilidades dos 

lasers de alta intensidade na Odontologia.  

 

2. MATERIAIS E MÉTODO 

 

Realizou-se uma revisão de literatura, baseada em livros 

e artigos científicos completos publicados entre os anos 2001 e 

2016. Além dos capítulos editoriais pesquisados, os artigos 

utilizados foram disponibilizados pela biblioteca virtual do Portal 

de Periódicos CAPES e nas bases de dados LILACS, SCIELO 

e PUBMED.  

Para a realização da pesquisa nas bases de dados, 

aplicou-se a ferramenta de busca existente no próprio ambiente 

virtual, empregando os seguintes descritores: lasers; terapia a 
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laser; procedimentos cirúrgicos bucais; laser de alta 

intensidade. Os títulos e resumos que correspondiam aos 

critérios de elegibilidade, perante aos descritores escolhidos, 

foram selecionados para apreciação.  

Constituiu-se como base de informação deste trabalho 

os estudos bibliográficos, as pesquisas experimentais e os 

ensaios clínicos relacionados ao uso dos lasers de alta 

intensidade existente nos portais anteriormente mencionados. 

A seleção dos textos e artigos foi realizada de acordo com sua 

relevância, por meio de leituras exploratórias e seletivas do 

material, contribuindo para o processo de síntese e análise dos 

resultados. Considerando as referências bibliográficas dos 

artigos estudados, foi feita uma busca cruzada paralela, 

procurando a fonte de informações primária dos dados . 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

A laserterapia possibilita grandes alterações nos 

procedimentos tradicionais da Odontologia. Sua aplicabilidade 

pode ser desenvolvida nas mais diversas especialidades, desde 

que o profissional seja capacitado para o uso desses aparelhos. 

É fundamental que o mesmo tenha o domínio das informações 

sobre os efeitos produzidos pela radiação no organismo e os 

protocolos mais adequado para cada caso específico (CATÃO, 

2012). 

Os lasers de alta intensidade têm grande possibilidade 

de uso em qualquer procedimento odontológico invasivo. Esses 

equipamentos são utilizados principalmente em procedimentos 

cirúrgicos que envolvem excisões de lesões, tratamento de 

neoplasias malignas e benignas, osteotomia em exodontias, 

frenoplastias labiais e osteoplastias em exostoses (PAIVA et al, 

2007; EDUARDO, 2010).  
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Os lasers de alta intensidade também podem ser 

chamados de lasers cirúrgicos. Isso se dá pela capacidade de 

aumento de temperatura e fotoablação dos tecidos que ele 

proporciona. Este procedimento caracteriza-se pelo processo 

de remoção do tecido por vaporização, ocorrendo o 

superaquecimento dos fluidos tissulares e, assim, a hemostasia 

do tecido irradiado (VARANDAS; GENOVESE, 2000).  

As principais vantagens da utilização de aparelhos de 

alta intensidade em procedimentos cirúrgicos são a coagulação 

otimizada, sutura não obrigatória em regiões de difícil acesso, 

reparação por segunda intenção e menor desconforto pós-

operatório para o paciente (VARANDAS; GENOVESE, 2000). 

Como em outras áreas da Odontologia, a laserterapia 

tem percorrido seus primeiros passos de aplicabilidade na 

Implantodontia. Os recentes estudos nesse campo indicam o 

uso dos lasers de alta intensidade nos procedimentos de 

descontaminação pré-cirúrgica do sítio e na remoção dos 

tecidos moles e duros. 

A redução microbiana anterior à fixação do implante tem 

a finalidade de eliminar micro-organismos de todas as áreas da 

infecção, visando à adequação do meio bucal para a realização 

do procedimento invasivo em condições assépticas. Podem ser 

empregados nesses casos lasers de alta intensidade como o 

diodo, neodímio e érbio (EDUARDO, 2010). 

O preparo do sítio de fixação é tradicionalmente 

realizado com brocas de baixíssima rotação, para o posterior 

uso de brocas cilíndricas progressivas. Os lasers de alta 

intensidade, como os de Er:YAG e Er;Cr:YSGG, são capazes 

de ablacionar tecidos ósseos com facilidade. Em condições de 

refrigeração adequada, os equipamentos de laser de alta 

intensidade realizam a preparação dos sítios dos implantes de 

maneira menos traumática que as técnicas convencionais, além 
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de acelerar a reparação tecidual e diminuir o tempo de 

osseointegração. A única contraindicação na abertura de sítios 

em Implantodontia está no uso de lasers de érbio, pois o padrão 

irregular de ablação prejudica a estabilidade primária do 

implante e, assim, danifica a formação do osso em contato com 

a superfície de titânio (EDUARDO, 2010; PINHEIRO; 

BRUGNERA – JÚNIOR; ZANIN, 2010).  

Em situações que exijam a reabertura de implantes, os 

lasers de alta intensidade podem ser utilizados com resultados 

bastante positivos. A técnica de dois tempos caracteriza-se pela 

submersão do implante na mucosa durante os meses de 

osseointegração, podendo ser reabertos por lasers de alta 

intensidade que promovem a vaporização da mucosa com 

baixos níveis de sangramento, menor tempo clínico, 

minimização dos quadros dolorosos pós-cirúrgicos, além de 

possibilitar a moldagem do sistema na mesma sessão. Nesses 

casos, os lasers de CO2 são os mais indicados devido a sua 

reflexão máxima na superfície do titânio, impedindo qualquer 

alteração do implante (EDUARDO, 2010).  

As aplicações da laserapia de alta intensidade no campo 

da Estomatologia está intrinsecamente relacionada à 

capacidade de corte dos equipamentos de diodo e CO2. Assim, 

procedimentos cirúrgicos para o tratamento de neoplasias 

benignas, processos proliferativos, degenerações linfo-

hemangiomatosas e desordens com potencial de malignização 

podem ser realizadas com essa irradiação (JHAM; FREITAS, 

2006). É importante ressaltar que os lasers de diodo de alta 

intensidade possuem maior afinidade a tecidos pigmentados 

que o CO2 (ANDRADE; MICHELI; FEIST, 2007). 

Os aparelhos de alta intensidade são ferramentas 

adjuntas que também potencializam o sucesso das técnicas 

endodônticas tradicionais. Sua ação pode promover uma maior 



APLICAÇÃO DOS LASERS DE ALTA INTENSIDADE EM ODONTOLOGIA 

472 
 

permeabilidade da dentina, redução microbiana no sistema 

radicular, bem como assegurar uma maior taxa de êxito das 

pulpotomias e tratamentos endodônticos conservadores. 

Em qualquer técnica aplicada na Endodontia, a remoção 

efetiva da Smear Layer é condição impreterível para o aumento 

da permeabilidade dentinária, e dessa forma, promover uma 

maior penetração da medicação intracanal nos túbulos 

dentinários e, o selamento hermético da obturação. Esse 

substrato é composto basicamente por restos de polpa, dentina 

e micro-organismos, que obliteram as entradas dos túbulos 

dentinários e são habitualmente removidos pelo ácido 

etilenodiamino tetra-acético (EDTA) (WASKIEVICZ, 2013). 

Apesar da grande eficiência do ETDA na limpeza dos terços 

médio e cervical dos canais, o mesmo não apresenta 

desempenho semelhante no terço apical, justificando assim a 

aplicação dos lasers de alta intensidade.  

Os equipamentos de Er:YAG e Er,Cr: YSGG promovem, 

na área apical do canal radicular, a ablação da Smear layer por 

microexploções, aumentando em até 29% a permeabilidade 

desse terço em relação aos resultados encontrados com o uso 

exclusivo do EDTA (SHOJI; HARIU; HORIUCHi, 2000; 

EDUARDO, 2010). Embora Mazeki et al (2003) e Paiva et al 

(2007) tenham ratificado o melhor desempenho do laser de alta 

intensidade na limpeza dos canais radiculares em relação as 

terapias convencionais, os autores consideram-no um 

tratamento complementar, não indicando seu uso isolado.  

O capeamento pulpar indireto é um tratamento 

conservador endodôntico que visa à manutenção da vitalidade 

pulpar e a esterilidade do canal em casos de exposição pulpar 

iatrogênica ou traumas. Para atingir esses benefícios, a indução 

da dentina reacional deve ser estimulada pelo uso clínico do pó 

e da pasta de hidróxido de cálcio (Ca(OH)2). Diversos estudos 
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concluem que a associação desse material com a radiação 

laser de CO2 ou Nd:YAG potencializam o efeito bactericida 

esperado. Dentes com vitalidade pulpar após serem 

submetidos a laserterapia, precedendo o capeamento pulpar 

indireto convencional, apresentam uma taxa de sucesso de 89 

a 93%, visto que o uso isolado de Ca(OH)2 resulta em apenas 

68% dos dentes com vitalidade (LIU et al 2000; PAIVA et al, 

2007; EDUARDO, 2010). 

Da mesma maneira, a utilização de lasers de alta 

intensidade, como o Neodímio (Nd: YAG) e o Érbio (Er: YAG), 

podem favorecer os resultados de pulpotomias. Nesses 

procedimentos, os lasers são utilizados para o corte e remoção 

da polpa coronária infectada, apresentando, aproximadamente, 

15% mais êxito que as técnicas manuais que utilizam curetas 

para essa finalidade (LIU et al 2000; PAIVA et al, 2007; 

EDUARDO, 2010).   

A complexidade anatômica dos sistemas de canais e as 

diferentes susceptibilidades dos patógenos às soluções 

antimicrobianas, tornam o processo de desinfecção dos canais 

uma tarefa extremamente difícil (PAIVA et al, 2007). A redução 

microbiana dos canais radiculares podem ser otimizadas com o 

uso do laser de Diodo e Neodímio (Nd: YAG), chegando a 

eliminar 50% da microbiota nos estudos de Folwanczny et al 

(2002). A aplicação dos lasers, precedendo à medicação 

intracanal com hidróxido de cálcio com paramonoclorofenol 

(PMCC), pode reduzir em até 100% a presença do 

Enterococcus faecalis. Essa microbiota é habitualmente 

persistente aos procedimentos químicos-mecânicos, levando 

muitas vezes à necessidade de retratamento dos canais 

radiculares (EDUARDO, 2010; GARCEZ et al, 2010).  

Atualmente, alguns trabalhos preconizaram a utilização 

do laser em cirurgias periapicais, justificando sua escolha pela 



APLICAÇÃO DOS LASERS DE ALTA INTENSIDADE EM ODONTOLOGIA 

474 
 

melhor hemostasia, coagulação, modificação das paredes 

dentinárias, menor trauma, desinfecção dos tecidos e redução 

das sintomas dolorosos relatados pelos pacientes após os 

procedimentos cirúrgicos (PAIVA et al, 2007). 

A maioria das pesquisas publicadas sobre o uso de 

lasers de alta intensidade na Dentística propõe analisar a 

potencialidade da irradiação na remoção de tecidos cariados e 

materiais restauradores, como também na realização de 

preparos cavitário. Os lasers de Er:YAG atuam na remoção da 

cárie por meio da absorção de energia pela água presente no 

tecido. Esse aquecimento local atinge a temperatura de 

vaporização e promove a ablação da lesão. É válido ressaltar 

que essa variação térmica não causa riscos à saúde pulpar, já 

que a refrigeração dos sistemas é constante durante todo o 

procedimento (GABRIEL et al, 2006). 

A diferença de umidade entre o tecido hígido e o cariado 

torna seletiva a atividade da irradiação, atingindo 

consideravelmente apenas a região infectada (GABRIEL et al, 

2006). Embora os atributos financeiros para aquisição dos 

aparelhos de alta intensidade sejam elevados e o tempo clínico 

seja maior para a realização do preparo cavitário, as vantagens 

dessa técnica, como a ausência de ruído, dor e preservação do 

tecido sadio, tornam-na uma alternativa solidamente superior 

aos preparos realizados por rotação, podendo estes ser 

futuramente ultrapassada pela mesma. 

Quanto ao pré-tratamento das superfícies, os testes de 

resistência adesiva demonstram que o tratamento com laser de 

alta intensidade proporciona resultados inferiores àqueles 

obtidos pelo método convencional de condicionamento, que 

utilizam o ácido fosfórico.(ODA, 2001; GABRIEL, 2016). 

A utilização do laser Er:YG na remoção de materiais 

restauradores, como a resina composta e o cimento de 
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ionômero de vidro, tem sido apontado como procedimentos 

indicados e seguros. No entanto, a remoção do amálgama por 

radiação é contraindicada na maioria dos estudos, alegando 

que a grande quantidade de fragmentos ejetados pela 

microexplosões e a emissão de vapores de mercúrio são 

prejudiciais à saúde (ODA, 2001; GABRIEL, 2016).  

A hipersensibilidade dentinária é uma das problemática 

agudas mais relatadas nas consultas de rotina. Ela se 

caracteriza como uma dor súbita e de curta duração em 

resposta a estímulos térmicos, táteis ou químicos. Seu 

tratamento habitual é realizado com dentifrícios específicos, 

adesivos dentários, restaurações cervicais e cirurgias muco-

gengivais. A aplicação de lasers de Nd: YAG e CO2 tem sido 

uma alternativa eficaz no tratamento das hipersensibilidades 

dentinárias, cuja ação promove a fusão e posterior obliteração 

dos túbulos dentinários. Em relação às terapêuticas 

tradicionais, a vantagem da laserterapia é o caráter duradouro 

do seu efeito, controlando a dor durante meses, mesmo após a 

finalização do tratamento (SHINTOME et al, 2007; MATIAS et 

al, 2010). 

Dentre a variabilidade de lasers utilizados em 

procedimentos periodontais, os de alta intensidade são 

empregados de acordo com a especificidade de cada caso 

clínico. O laser de CO2, Nd:YAG e Diodos de alta intensidade 

são indicados em pequenas cirurgias de mucosa e em 

curetagens subgengivais. Além dessas aplicabilidades, os 

Diodos de alta intensidade também podem ser empregados em 

procedimentos que exijam uma coagulação mais profunda, 

como o clareamento gengival, ulectomias e frenectomias. O 

Érbio, por sua vez, é usado em circunstâncias que necessitem 

de uma ampla ação bactericida e, em cirurgias estéticas para o 

recobrimento de recessões com enxerto subepitelial 
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(PINHEIRO; BRUGNERA - JÚNIOR; ZANIN, 2010; GARCEZ; 

RIBEIRO; NÚÑES, 2012). 

Além das vantagens relacionadas á prática cirúrgica, os 

lasers de alta intensidade também são indicados em 

procedimentos periodontais por não necessitarem de cimento 

cirúrgico e de suturas para a finalização do procedimento 

PINHEIRO; BRUGNERA - JÚNIOR; ZANIN, 2010; GARCEZ; 

RIBEIRO; NÚÑES, 2012). Considerando o conforto dos 

pacientes, as melhores condições de repação tecidual são 

vinculadas a tratamentos cirúrgicos realizados com laserterapia 

de alta intensidade (JORGE; CASSONI; RODRIGUES, 2010; 

BARBOSA, 2014). 

Especificamente sobre os lasers de alta intensidade, eles 

se apresentam como os mais caros do mercado. Este fato 

embasa a falta de popularidade que esse equipamento possui 

em países subdesenvolvidos ou em desenvolvimento, como no 

caso o Brasil, quando comparado a outros territórios como 

países da Europa e Estados Unidos. No entanto, a veiculação 

dos pontos positivos e o alto índice de sucesso que a 

laserterapia tem apresentado já iniciou a mudança desse 

patamar, sendo a expectativa de que utilização futura seja mais 

comum e a tecnologia mais amplamente conhecida. 

 

4. CONCLUSÕES  

 

De fato, a laseterapia estrutura-se como um recurso 

tecnológico inovador na Odontologia. Nas mais diversas 

aplicabilidades dos lasers de alta intensidade, há o objetivo 

constante de transformar os tradicionais tratamentos curativos 

e dolorosos em procedimentos rápidos e poucos invasivos. 

Dessa forma, a satisfação do paciente é mensurada não 

apenas pela efetividade do tratamento submetido, mas também 
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pelo conforto possibilitado pela laserterapia durante o 

procedimento.  
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RESUMO: A doença periodontal é causada por microrganismos 
que colonizam a superfície dentária acometendo os tecidos de 
proteção e sustentação. Para contê-la, medidas devem ser 
realizadas, tais como: orientações de higiene, controle do 
biofilme, remoção de fatores de ricos, e procedimentos de 
raspagem e alisamento radicular (RAR). Porém, a eficácia do 
tratamento convencional isolado tem sido analisada devido às 
limitações de acesso às áreas infectadas, bem como a 
persistência de periodontopatógenos. Nesse contexto,a 
laserterapia, associada a terapia convencional, é capaz de 
promover um efeito biomodulador, anti-inflamatório, analgésico 
e antibacteriano (PDT – terapia fotodinâmica). Este estudo 
avaliou o conhecimento dos periodontistas atuantes no 
município de João Pessoa-PB frente ao uso do laser na terapia 
periodontal. A amostra foi composta por 34 periodontistas 
inscritos no CRO-PB atuantes em João Pessoa, e para coleta 
de dados foi elaborado um questionário com 10 questões de 
múltipla escolha. Os resultados mostraram que 65% dos 
periodontistas não receberam informações sobre a laserterapia 
durante a vida acadêmica; em contrapartida, 97% alegaram ter 
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conhecimento sobre esta terapia na odontologia. Contudo, 
apenas 56% afirmaram possuir o equipamento de laser, dentre 
os quais, 37% relataram subutilizartal equipamento. No tocante 
à PDT, apenas 32% confirmaram ter conhecimento sobre esta 
modalidae terapêutica. Com o advento da laserterapia, há uma 
tendência da inserção desse novo segmento terapêutico na 
prática clínica. Quanto aos periodontistas, estesparecem ter 
ciência sobre os benefícios desta terapia;no entanto, evidencia-
se a falta de conhecimento mais específico quanto ao seu uso 
bem como aausência na literatura de protocolos terapêuticos 
que possam otimizar o uso da laserterapia na periodontia. 
Palavras-chave:Doença Periodontal. Lasers. Terapia 
fotodinâmica. 
 

1. INTRODUÇÃO 

 

Todos os dias os cirurgiões dentistas tomam decisões 

sobre os cuidados clínicos que deverão ter com os seus 

pacientes. Muitos estudos vêm sendo conduzidos na área da 

periodontia com o objetivo de se empregar, de forma eficaz e 

segura, alternativas adjuvantes de tratamento, entre as quais, a 

terapia a laser (NEWMAN et al., 2012). 

Com o avanço das pesquisas sobre a etiologia das doenças 

periodontais, tem sido questionada a eficácia do tratamento 

convencional isolado devido às limitações de acesso às áreas 

a serem tratadas em virtude da complexidade anatômica de 

algumas regiões bem como a persistência de 

periodontopatógenos, mesmo com a antibioticoterapia 

sistêmica (BALATA et al., 2010). 

Apesar de muitos microrganismos orais receberem a 

definição de periodontopatógenos, apenas um número reduzido 

de bactérias é responsável pela infecção dos tecidos 
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periodontais. As diferentes composições do biofilme, mostram 

que agentes específicos estão relacionados à etiologia e à 

severidade das diferentes doenças periodontais (CORTELLI; 

CORTELLI, 2003). 

De acordo com Lins et al. (2010) e Cavalcanti et al. 

(2011), o laser é uma fonte de luz com vários comprimentos de 

onda que lhe conferem propriedades terapêuticas, desde: ação 

anti-inflamatória, analgésica e bioestimulante.  

Segundo Santos et al. (2007) existem vários tipos de 

lasers que, de acordo com suas características, irão agir de 

maneira diferente nos tecidos. Tal dispositivo pode ser 

classificado em duas categorias: lasers de alta potência, 

atuando em procedimentos cirúrgicos e restauradores; e lasers 

de baixa potência que atuam a nível celular e intracelular 

(SANTOS et al., 2007; MAROTTI et al., 2008). Além desses 

tipos, uma outra forma de terapia a laser é a terapia 

fotodinâmica (PDT) que visa potencializar os efeitos de redução 

microbiana das técnicas convencionais (LINS et al., 2010; 

NÚÑEZ; RIBEIRO; GARCEZ, 2013). 

Para que essas condutas sejam bem-sucedidas é 

importante que os profissionais estejam informados sobre as 

evidências científicas atuais. As bases biológicas do tratamento 

periodontal continuam as mesmas, porém reforços adjuvantes 

podem trazer benefícios adicionais ao tratamento 

convencional.Com base no exposto, o presente estudo tem por 

objetivo avaliar o conhecimento dos periodontistas atuantes no 

município de João Pessoa frente ao uso do laser na terapia 

periodontal, bem como a sua conduta clínica e a importância da 
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contribuição desse método terapêutico adjuvante para a 

Odontologia. 

 

2. MATERIAIS E MÉTODO 

 

A presente pesquisa foi aprovada peloComitêde Ética em 

Pesquisa do Centro Universitário de João Pessoa - UNIPÊ,sob 

protocolo do CEP nº 733/2015, CAAE: 50801115.0000.5176 e 

Parecer: 1.332.209. O universo da pesquisa contou com os 83 

periodontistas inscritos no CRO-PB (Conselho Regional de 

Odontologia da Paraíba). Por sua vez,a amostra probabilística 

por conveniência correspondeu aos 61 periodontistas inscritos 

no CRO-PB atuantes no município de João Pessoa. 

Os participantes do estudo tiveram a sua participação 

aceita mediante a assinatura do Termo de Consentimento Livre 

e Esclarecido. A pesquisa foi realizada em consultórios/clínicas 

particulares localizadas em João Pessoa, com a aplicação um 

questionário com 10 questões de múltipla escolha.  

Inicialmente, foi realizado um estudo piloto com 10% da 

amostra para adequação do questionário. Cada participante foi 

questionado individualmente e teve o tempo que achou 

necessário para respondê-lo em um lugar reservado de sua 

escolha. O questionário foi depositado pelo próprio participante 

em um envelope lacrado, para assegurar o maior sigilo das 

informações. 

Foi utilizada a estatística descritiva e após a análise dos 

dados, estes foram apresentados em gráficos e tabelas. A 

digitação dos dados e os cálculos estatísticos foram realizados 

no Microsoft Excel 2013. 



CONHECIMENTO DOS PERIODONTISTAS QUANTO AO USO DO LASER 
 

483 
 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

A amostra do estudo foi composta pelos periodontistas 

inscritos no CRO-PB atuantes no município de João Pessoa 

abrangendo um total de 61 profissionais inscritos. Após a 

adequação dos critérios de inclusão e exclusão e calculadas as 

perdas Tab. (1), participaram da pesquisa 34 periodontistas 

devidamente inscritos no CRO-PB (Conselho Regional de 

Odontologia da Paraíba). 

 

Tabela 1.Critérios para seleção da amostra. João Pessoa, 
2016. 

Fonte: Pesquisa própria, 2016. 

Muitos estudos vêm sendo conduzidos na área da 

periodontia com o objetivo de se empregar, de forma eficaz e 

segura, alternativas adjuvantes de tratamento, e para que essas 

condutas sejam bem-sucedidas é importante que os 

profissionais estejam informados sobre as evidências científicas 

atuais. Observando a Fig. (1), percebe-se que 65% dos 

especialistas não receberam informações sobre a laserterapia 

quando acadêmicos. Os dados mostram que a maioria destes 

AMOSTRA INICIAL 61 

Periodontistas que não estejam exercendo a profissão 3 

     Não atuam mais na especialidade 2 
     Atuam apenas no serviço público 2 

     Não atuantes no município de João Pessoa-PB  5 

     Participaram do estudo piloto 4 

     Não quiseram participar  3 

     Não localizados   8 

AMOSTRA 34 
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profissionais passaram por instituições de ensino sem receber 

qualquer tipo de informação sobre a laserterapia. 

 

Figura 1. Distribuição do percentualdos periodontistas quanto 
asinformações recebidas sobre alaserterapia durante a 
atividade acadêmica. João Pessoa, 2016. 
 

 

Fonte: Pesquisa própria, 2016. 

 

De acordo com as Diretrizes Curriculares Nacionais do 

curso de graduação em Odontologia aprovadas pela Resolução 

CNE/CES3/2002 de 19/02/2002, o cirurgião-dentista deverá ter 

formação generalista, para atuar em todos os níveis de atenção 

à saúde, com base no rigor técnico e científico, além de 

acompanhar e incorporarinovações tecnológicas (informática, 

novos materiais, biotecnologia) no exercício da profissão 

(CONSELHO NACIONAL DE EDUCAÇÃO, 2002). 

Entre as novas disciplinas propostas pelo projeto de 

"Diretrizes Curriculares" e pelo "Instrumento de verificação das 

condições de oferta dos cursos de graduação em Odontologia", 

estão inseridas a implantodontia, pacientes com necessidades 

especiais, bioética, biossegurança, biomateriais e odontologia 

ocupacional (GOMES et al., 2013).Dessa forma, a introdução 

35%

65%

SIM

NÃO
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da laserterapia em unidades curriculares, poderia ampliar a 

visão do aluno e proporcionar novos métodos de tratamento.  

Embora 65% dos entrevistados tenham afirmado não ter 

recebido informações sobre a laserterapia, quando 

questionados sobre o uso dessa prática na odontologia, na Fig. 

(2), observamos que 97% relataram possuir tal conhecimento.  

 

Figura 2. Distribuição do percentual dos periodontistas quanto 
ao conhecimento sobre o uso do laser na prática odontológica. 
João Pessoa, 2016. 
 

Fonte: Pesquisa própria, 2016. 

Esse fato pode sugerir que a maior parte dos 

profissionais questionados, foi em busca de novos 

conhecimentos em atividades complementares, demonstrando 

seu interesse por formas alternativas de tratamento 

odontológico. Além disso, conforme a Fig. (3), 62% dos 

periodontistas entrevistados já realizaram algum procedimento 

utilizando o laser em alguma de suas diversas aplicabilidades. 

  

97%

3%

 SIM

NÃO
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Figura 3. Distribuição do percentualdos periodontistassobre a 

realização de procedimentos odontológicos utilizando o laser. 

João Pessoa, 2016. 

 

 

 

 

 

Fonte: Pesquisa própria, 2016. 

 

 Pode-se classificar o laser em dois tipos: laseres de alta 

e laseres de baixa intensidade, diferenciando-ospelo seu modo 

de atuação e efeito, sendo os de alta utilizados em cirurgias com 

a capacidade de coagulação, corte, vaporização; e os de baixa, 

atuando a nível celular, com efeito biomodulador, anti-

inflamatório e analgésico acelerando a cicatrização (SANTOS 

et al., 2007; MAROTTI et al., 2008; LINS et al., 2010). Ainda 

dentre os efeitos da terapia de baixa intensidade, Nuñez, 

Ribeiro e Garcez (2013), acrescentam a terapia fotodinâmica 

como método para potencializar os efeitos de redução 

microbiana.  

Foi questionado aos participantes se os mesmos 

possuíam o equipamento laser no ambiente de trabalho.  De 

acordo com a Fig. (4), 56% dos profissionais afirmaram possuir 

o equipamento no consultório. A utilização do laser, 

principalmente os de baixa potência, tem crescido devido a 

diminuição do seu custo, além das pesquisas que se 

intensificaram mostrando a eficácia do seu emprego na prática 

clínica diária.  

 

62%

38%
 SIM

 NÃO
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Figura 4. Distribuição percentual dos periodontistas sobre a 

obtenção do laser no ambiente de trabalho. João Pessoa, 2016. 

Fonte: Pesquisa própria, 2016. 

Em todo o país, existem cerca de 190 profissionais 

habilitados para o uso do laser em exercício da profissão, 

estando distribuídos pelas cinco regiões do país, com o Sudeste 

abrangendo 70,52%. Até a conclusão deste trabalho, não foi 

encontrado nenhum curso de habilitação vigente no Nordeste, 

apesar desta região conter 9,47% do total de profissionais 

habilitados para o uso da terapia a laser (GOMES et al., 2013).  

Tal fato pode ser refletido na Fig. (5), que demonstra uma 

falta de conhecimento mais específico, quanto ao uso da 

laserterapia de modo a subutilizar o equipamento de trabalho, 

pois dos 56% que possuem o laser, 63% o utilizam em sua 

rotina de trabalho e 37% possuem o equipamento, mas não o 

utilizam. 

 

Figura 5.  Distribuição percentualdos periodontistas sobre a 

utilização do laser na rotina de trabalho. João Pessoa, 2016. 

Fonte: Pesquisa própria, 2016.  

56%

44% SIM

NÃO

63%

37%
SIM

NÃO
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A utilização do laser como terapia adjuvante exige do 

profissional conhecimentos mais específicos sobre esta terapia, 

tais como, a energia liberada pelo aparelho de laser sobre os 

tecidos, os efeitos que esta luz pode produzir no organismo, 

além da utilização de um protocolo para cada diagnóstico. 

Dessa forma, a não utilização do equipamento de laser pelos 

37% dos entrevistados pode ser resultadodo conhecimento 

insuficiente sobre a terapia a ser empregada. 

No tocante ao conhecimento mais específico sobre a 

laserterapia entre os entrevistados, na Fig. (6), observamos que 

97% dos periodontistas afirmaram ter conhecimento sobre o 

uso do laser na periodontia. Este é um fato relevante, pois o 

conhecimento sobre essa técnica adjuvante pode proporcionar 

tratamentos rápidos, conservadores e mais confortáveis para os 

pacientes.  

 

Figura 6. Distribuição do percentual dos periodontistas quanto 

ao conhecimento sobre o uso do laser na periodontia. João 

Pessoa, 2016. 
Fonte: Pesquisa própria, 2016. 

Na periodontia, os laseres, principalmente os de baixa 

potência, vem sendo utilizados como modalidade terapêutica 

em várias condições patológicas com o objetivo de acelerar a 

cicatrização, promover a regeneração tecidual, diminuir a 

inflamação e aliviar a dor (LINS et al., 2010; ABREU et al., 2011; 

97%

3%

A) SIM

B) NÃO
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CAVALCANTI et al., 2012). Assim, sugere-se que a utilização 

da laserterapia na periodontia pode ser capaz de beneficiar a 

reparação tecidual em processos cirúrgicos ou após a terapia 

convencional. 

Este processo de reparação constitui uma reação 

dinâmica onde os principais efeitos gerados pelo laser de baixa 

potência nesses tecidos são de natureza estimulatória, 

causando aumento do metabolismo celular, quimiotaxia e 

vascularização; promovendo a síntese de fibroblastos; 

facilitando o retorno venoso linfático, em face da ação 

vasodilatadora dos capilares, além de estimular a liberação de 

endorfinas (analgesia), proporcionando um meio com 

condições favoráveis para o processo de reparo (LINS et al., 

2010). 

Avaliando o efeito da terapia a laser nos tecidos, Garcia 

et al.(2000), submeteram 64 ratos a exodontia do incisivo 

superior do lado direito e observaram uma organização mais 

rápida do coágulo sanguíneo, intensa proliferação fibroblástica, 

formação óssea mais precoce e intensa, além do fechamento 

mais rápido da ferida cirúrgica. Em adição, Camelo (2007) 

avaliou clinicamente, em humanos, o efeito da irradiação pós-

operatória do laser de baixa intensidade no processo de reparo 

gengival após gengivoplastia. O autor concluiu que a aplicação 

do laser trouxe melhoras clínicas pós operatórias após 15 dias 

do procedimento cirúrgico. Os referidos estudos contribuem 

para a afirmação do laser como terapia adjuvante na prática 

clínica periodontal por influenciar clinicamente na aceleração do 

processo de reparo após procedimentos cirúrgicos.  

Quando questionados sobre as situações nas quais os 

profissionais entrevistados utilizariam a terapia a laser Fig. (7), 

a maioria dos entrevistados (73%) afirmou que utilizaria o laser 



CONHECIMENTO DOS PERIODONTISTAS QUANTO AO USO DO LASER 
 

490 
 

para reparação de feridas cirúrgicas corroborando com os 

estudos supracitados, além de outros (LINS et al., 2010; 

ABREU et al., 2011; CAVALCANTI et al., 2012)que relatam o 

efeito biomodulador do laser sobre os tecidos periodontais. 

 

Figura 7. Distribuição do percentual dos periodontistas quanto 

ao conhecimento sobre o uso do laser na periodontia. 

JoãoPessoa, 2016. 

Fonte: Pesquisa própria, 2016. 

 

Ainda conforme o Fig. (7), 67% dos periodontistas 

utilizariam o laser para finalidades cirúrgicas. O equipamento de 

laser de alta intensidade apresenta como principais benefícios 

a redução do sangramento no ato operatório, otimizando a 

visualização do sítio cirúrgico e realizando a cauterização da 

ferida devido à sua ação fototérmica, propiciando assim, um 

pós-operatório com menor intensidade de inflamação e edema 

(PEDRON et al., 2007; SANTOS et al., 2007). 

Sabendo-se que a doença periodontal é capaz de 

desencadear inflamações aos tecidos de suporte e conhecendo 

os efeitos biomoduladores do laser, apenas 45% dos 

entrevistados afirmaram que utilizariam o laser no tratamento 

de inflamações moderada e severa Fig. (7). De forma inversa, 

ao serem questionados sobre o uso do laser na terapia 

42%
61%

45%
67% 73%

15%

(A) Analgesia(B) Tratamento de bolsas profundas(C) Inflamações de moderada a severa(D) Cirurgias periodontais(E) Reparo de feridas cirúrgicas(F) Controle e manutenção
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periodontal básica, 68% dos participantes responderam que 

fariam o seu uso Fig. (8). 

Figura 8. Distribuição do percentualdos periodontistas quanto a 

utilização do laser para o tratamento básico periodontal. João 

Pessoa, 2016. 
Fonte: Pesquisa própria, 2016. 

A literatura demonstra que a remoção mecânica dos 

agentes contaminantes via raspagem e alisamento radicular 

(RAR) é o método usual para tratar a doença periodontal 

(MOREIRA; MONTEIRO; RIOS, 2011).  

De acordo com Grisi et al. (2011), essa terapia mecânica 

(RAR) consiste na remoção de biofilme, endotoxinas, cálculo, 

entre outros fatores de retenção,a partir do uso meticuloso de 

instrumentos manuais e/ou ultrassônicos e rotatórios, 

alcançando ótimos resultados no controle da maioria das 

infecções periodontais. 

Conforme Balata et al. (2010), Grisi et al. (2011) e Silva 

e Villalpando (2011), o laser pode ser utilizado tanto nos 

processos de raspagem (alta intensidade) quanto no pós 

raspagem para promover uma melhor reparação tecidual em 

áreas inflamadas bem como no processo de redução de bolsas 

periodontais. Seria relevante o aprofundamento de tais 

conhecimentos a partir de cursos de atualização ou capacitação 

para que protocolos de tratamento fossem desenvolvidos e 

32%

68%

A)SIM

B)NÃO
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aplicados a fim de tornar mais rotineira a prática da laserterapia 

com finalidade periodontal nos consultórios odontológicos. 

Outra modalidade do uso dos lasers de baixa potência é 

a terapia fotodinâmica (PDT), que se caracteriza 

essencialmente pela associação de uma fonte de luz e um 

agente fotossensibilizante que,a partir da síntese de uma 

molécula de oxigênio reativa (oxigênio singleto), promove uma 

ação antibacteriana, apresentando bons resultados, sobretudo 

em bolsas profundas e biofilmes complexos (CAVALCANTE et 

al., 2011; NÚÑEZ; RIBEIRO; GARCEZ, 2013;). 

No tocante à PDT, conforme a Fig. (9), apenas 32% dos 

participantes afirmaram ter conhecimento sobre esta técnica, 

embora, de acordo com o Fig. (6), 61% dos entrevistados 

tenham afirmado que utilizariam o laser no tratamento de bolsas 

profundas.  

 

Figura 9. Distribuição do percentualdos periodontistasquanto 

ao conhecimento sobre a terapia fotodinâmica (PDT). João 

Pessoa, 2016. 
Fonte: Pesquisa própria, 2016 

Ainda na Fig. (7), 61% dos periodontistas afirmaram que 

utilizariam o laser para o tratamento de bolsa profundas. 

Entretanto, tendo em vista o principal objetivo da PDT na 

periodontia, que é a redução microbiana, especialmente, em 

bolsas profundas, apenas 32% confirmaram que utilizaram o 

32%

68%

A)SIM

B)NÃO
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laser para este fim. Os resultados mostram que os 

periodontistas possuem um certo conhecimento sobre a sua 

indicação, mas não possuem conhecimento específico sobre o 

assunto.  

De acordo com Núñez, Ribeiro e Garcez (2013), a PDT 

promove uma destruição celular local, causando a morte celular 

dos agentes infectantes, desempenhando um importante papel 

na atividade antimicrobiana, eliminando principalmente, as 

bactérias localizadas no biofilme subgengival, encontrados 

comumente em bolsas profundas. Dessa maneira, e 

conhecendo-se a natureza microbiana da doença periodontal, 

a PDT se revela uma promissora terapia adjuvante devendo, a 

curto prazo, ser inserida no protocolo de tratamento periodontal, 

sendo importante a sua divulgação. 

Silva e Villalpando (2011) avaliaram a resposta à RAR 

associada a terapia fotodinâmica em pacientes com 

periodontite crônica avançada comparando 3 grupos: a PDT, 

como um tratamento independente; como terapia adjuvante a 

RAR; e um grupo controle apenas com RAR. Os autores 

concluíram que a PDT, como um tratamento independente ou 

como coadjuvante ao RAR, não demonstrou resultados 

significantes ao tratamento controle de RAR.  

Outro estudo clínico comparou a eficácia da PDT em 

relação ao tratamento convencional periodontal isolado por 

raspagem e alisamento radicular. Os autores concluíram que o 

tratamento da doença periodontal mostrou-se mais eficaz 

quando a PDT foi associada à técnica convencional (YILMAZ et 

al., 2002).  

Balata et al. (2010) realizaram um estudo com vinte e 

dois pacientes com pelo menos uma bolsa periodontal com uma 

profundidade de sondagem ≥7 mm e com bolsas ≥5 mm e 
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sangramento à sondagem. O grupo controle foi submetido a 

“fullmouthdisinfection” e o grupo teste recebeu o mesmo 

tratamento associado a PDT que foi realizada em apenas um 

lado da boca. Os resultados mostraram que houve melhorias 

clínicas significativas, porém no grupo que recebeu a PDT, não 

foram observados benefícios adicionais expressivos.  

Pode-se observar que, devido à falta de padronização 

nos protocolos, existe uma grande variação nos parâmetros de 

tratamento. Entretanto, dentro dos limites apresentados, 

sugere-se que o tratamento de RAR, ou seja o tratamento 

básico periodontal, é insubstituível independentemente da 

técnica adjuvante escolhida sendo a PDT uma alternativa viável 

no combate às infecções do periodonto. 

Conforme os dados deste estudo e de acordo com a Fig. 

(10), 91% dos participantes que afirmaram conhecer a PDT, 

utilizariam a referida técnica para o tratamento de bolsas 

periodontais profundas corroborando com os estudos acima 

mencionados (YILMAZ et al., 2002; SILVA; VILLALPANDO, 

2011).  

 

Figura 10. Distribuição do percentual dos periodontistas quanto 

às ocasiões em que utilizariam o laser para terapia 

fotodinâmica. João Pessoa, 2016. 

Fonte: Pesquisa própria, 2016  
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Considerando que o principal propósito da PDT é a 

redução microbiana, especialmente, em bolsas profundas, 

apenas 32% dos participantes afirmaram ter conhecimento 

sobre esta técnica. Contudo destes 32%, a maioria utilizaria 

para este fim, evidenciando que os poucos que conhecem a 

PDT conhecem a sua principal indicação clínica. 

Contudo, 68% Fig. (9) dos entrevistados evidenciaram 

não possuir conhecimento sobre a PDT podendo-se supor que 

os profissionais participantes deste estudo possuem 

conhecimentos limitados acerca deste potencial terapêutico 

desconhecendo a sua aplicabilidade, assim como seu uso em 

situações comuns na rotina clínica periodontal. 

 

4. CONCLUSÃO 

 

Os periodontistas tinham conhecimento sobre o uso 

do laser e seus benefícios,entretanto apresentaram 

conhecimentos específicos limitados e apenas um número 

razoável possuiamo equipamento e otimizavam a sua 

utilização.  

Há uma possibilidade de inserção desse novo 

segmento na prática clínica com o objetivo de otimizar a 

terapia periodontal. Entretanto, se faz necessário a 

realização de novos estudos com metodologia adequada a 

fim de se estabelecer protocolos terapêuticos para as 

diferentes situações clinicas. 
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RESUMO: O Clareamento dental está fortemente atrelado a 
necessidade estética dos pacientes tratados ortodonticamente. 
Diante deste fato, objetivou-se investigar em qual momento do 
tratamento os ortodontistas indicam o clareamento dental para 
pacientes ortodônticos. Para tanto, após a aprovação do Comitê 
de Ética em Pesquisa, um questionário foi aplicado á 46 
ortodontistas que atuam na cidade de João Pesso –PB. Obteve-
se que a técnica clareadora é muito procurada pelos pacientes 
em tratamento ortodôntico (82,5%) e que em  95,7% dos casos, 
os ortodontistas indicam o clareamento dental após a 
finalização do tratamento ortodôntico, podendo essa decisão 
está pautada em embasamento científico (50%), no senso 
comum (37%), representante de vendas (6,5%) e em 
embasamento científico e representante de vendas (6,5%). 
Apenas 30% dos ortodontistas relataram acreditar que o 
clareamento deve ser realizado após o tratamento ortodôntico 
pelo motivo correto. Caso o paciente insista em fazer o 
clareamento antes do tratamento ortodôntico, 54,3% dos 
ortodontistas afirmaram convencer o paciente a realizar o 
clareamento após a remoção do aparelho ortodôntico, 34,8% o 
fazem se o paciente insistir e 10,9% realizam o segundo a 
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solicitação do paciente. Concluiu-se que a procura pelo 
clareamento dental é alta entre os pacientes ortodônticos e que 
a maioria dos ortodontistas indicam o clareamento dentário 
após a conclusão do tratamento ortodôntico embora essa 
atitude não esteja baseada em evidências científicas. 
Palavras-chave: Clareamento Dental. Ortodontia. Ortodontia 

Corretiva. 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

Desde os anos 90, as técnicas de clareamento são 

utilizadas e atualmente estão cada vez mais acessíveis. Por sua 

grande utilização, estes produtos já foram extensivamente 

estudados, sofrendo modificações ao longo do tempo, que vão 

desde o tipo de agente clareador até a sua forma de ativação 

(PORTOLANI JUNIOR; CANDIDO, 2005). 

As técnicas clareadoras estão destinadas a solucionar 

alterações de cor das unidades dentais (ARAÚJO et al., 2009). 

No entanto, além do sucesso do clareamento dental depender 

de um adequado diagnóstico e da seleção da técnica, o 

resultado satisfatório está relacionado às orientações dadas ao 

paciente e sua colaboração com tratamento (KARAMOUZOS et 

al. 2010). 

Devido a sua finalidade estética, a técnica clareadora 

está fortemente relacionada ao padrão de beleza almejado 

pelos paciente que desejam fazer ou fazem tratamento 

ortodôntico. Esse público visa, além do alinhamento dos dentes, 

também os benefícios do branqueamento para se obter um 

sorriso mais agradável (PORTOLANI JUNIOR; CANDIDO, 

2005). 



A INDICAÇÃO DO CLAREAMENTO DENTAL PARA PACIENTES ORTODÔNTICOS 

500 
 

No entanto, com a imensa popularidade assumida pelos 

tratamentos clareadores e a fácil disponibilidade destes 

produtos, pacientes e profissionais muitas vezes fazem uso 

desta tecnologia de forma indiscriminada, o que pode trazer 

questionamentos no que diz respeito à segurança e a eficácia 

do uso e sua repercussão sobre as estruturas dentárias 

(AGOSTINHO; GUIMARÃES; SILVA, 2003). Quando o 

clareamento dental for aplicado associado ao tratamento 

ortodôntico, pode-se ter um questionamento ainda mais 

pronunciado: Em que momento da terapia o ortodontista poderá 

realizar o clareamento para se obter maior eficácia? Antes, 

durante ou depois do tratamento ortodôntico (CONSOLARO et 

al., 2008).  

 Esse questionamento necessita ser respondido pautado em 

comprovação científica. Identificar qual o melhor momento para 

se realizar o clareamento trará uma maior segurança para o 

ortodontista, assim como também para o paciente, uma vez que 

ambos já saberão quais as repercussões deste procedimento à 

depender do momento em que será realizado, facilitando o 

trabalho dos cirurgiões-dentistas especializados em Ortodontia.  

Baseado neste pressuposto, este trabalho visa investigar 

qual a frequência de procura do clareamento dental por 

pacientes em tratamento ortodôntico e qual momento os 

ortodontistas indicam o clareamento para esses pacientes. 

 
2. MATERIAIS E MÉTODO 

 

Esta pesquisa foi submetida e aprovada pelo Comitê de 

Ética em Pesquisa do Centro Universitário de João Pessoa 

(UNIPÊ) sob parecer consubstanciado 1095.433 atendendo às 

normas do Ministério da Saúde (BRASIL, 2013).  
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A amostra foi composta de 46 ortodontistas que atuam 

na cidade de João Pessoa –PB, selecionados aleatoriamente a 

partir da lista de especialistas em ortodontia inscritos no CRO, 

sessão Paraiba e que aceitaram participar voluntariamente, 

após a assinatura o Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido (TCLE) .  

A coleta de dados foi realizada através de um questionário 

previamente elaborado, contendo perguntas objetivas sobre a 

prática da técnica clareadora indicada para pacientes 

vinculados ao tratamento ortodôntico.  

Após serem aplicados todos os questionários, os dados 

coletados foram tabulados, e posteriormente analisados 

através de uma estatística descritiva por meio do programa 

Statistical Package for the Social Sciences - SPSS versão 20.0, 

com intervalo de confiança de 95% (p<0,5) e os mesmo estão 

demonstrados nas formas de tabelas e gráficos  abaixo para a 

melhor visualização dos resultados. 

 
3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

A busca de tratamento odontológico com objetivos 

cosméticos tem levado o ortodontista preocupar-se com a 

grande demanda de pacientes ortodônticos que procuram os 

procedimentos clareadores a fim de obter uma maior satisfação 

estética (MATTA, 2005). A grande maioria dos pacientes deseja 

dentes brancos, incluindo aqueles sob tratamento ortodôntico, 

que muitas vezes solicitam o clareamento mesmo antes da 

remoção dos acessórios ortodônticos. Além disso, pesquisas 

demonstraram uma alteração da cor natural dos dentes após o 

tratamento ortodôntico (KARAMOUZOS et al., 2010), ainda não 

bem esclarecida mas que podem levar a uma procura ainda 

maior  por esse procedimento. 
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Participaram desta pesquisa 46 ortodontistas, sendo 

41,3% (n=19) homens e 58,7% (n=27) mulheres, com idade que 

variou de 23 a 60 anos e média de 32 anos. A maioria dos 

participantes 43,5% (n=20) concluiu o curso de graduação e de 

especialização 76,1% (n=35) a menos de 5 anos (Tabela 1). 

A participação em cursos de atualização após a 

conclusão do curso de especialização se deu para 40 

ortodontistas (87%) dos ortodontistas (Gráfico 2), sendo que os 

6 (13%) que não participaram de nenhum curso de atualização, 

concluíram a especialização recentemente, entre 2014 e 2015. 

 
Tabela 1- Frequência dos dados quanto ao ano de conclusão 
de curso de graduação e de especialização. 

 Conclusão da 
Graduação 

Conclusão da 
Especialização 

Até 5 anos  20 43,5% 35 76,1% 

6 a 10 anos  10 21,7% 5 10,9% 

11 a 15 anos 8 17,4% 4 8,7% 

Mais de 15 
anos 

8 17,4% 2 4,3% 

Fonte: Próprio Autor. 
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 Gráfico 1- Dados quanto a participação dos Ortodontistas em 
curso de atualização pós-especialização. 

Fonte:Próprio Autor. 

 
De acordo com os ortodontistas, a frequência clínica de 

procura pelo clareamento dental pelos pacientes ortodônticos é 

bastante relevante (Tabela 2). Dos ortodontistas consultados, 

56,5% (n=26) relatou que é alta a procura pelo clareamento 

dentário pelos pacientes e moderada em 26% (n=12).  

 
Tabela 2- Procura pelo clareamento dental pelos pacientes em 
tratamento  ortodôntico segundo os ortodontistas. 

Procura pelo Clareamento                  n                                  % 

Rara procura  2 4,3 

Baixa Procura  6 13,0 

Moderada Procura  12 26,1 

Alta Procura  26 56,5 

Fonte:Próprio Autor. 

 
 
Este estudo mostrou que 95,7% (n=44) dos ortodontistas 

indicam predominantemente o clareamento dental após a 

finalização do tratamento ortodôntico (Gráfico 3), o que está de 
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acordo com Consolaro, Consolaro e Francischone (2013). Após 

o fim do tratamento ortodôntico, a realização do procedimento 

de clareamento dentário pode ser determinante para satisfação 

do paciente. Também foi observado que nenhum dos 

profissionais costuma indicar o clareamento durante o 

tratamento ortodôntico. 

 
Figura 3- Quantidade de indicações ao clareamento dentário 
em diferentes momentos do tratamento ortodôntico. 

 
Fonte:Próprio Autor. 

 
De acordo com o observado na tabela 3, para 50% 

(n=22) dos ortodontistas consultados, a indicação do momento 

de se realizar o clareamento dental em pacientes ortodônticos 

é baseada na literatura científica, seguida de 37% (n=17) 

baseada no senso comum. 
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Tabela 3- Fontes de embasamento para indicação do 
clareamento dental. 

Indicação 
Senso 

Comum 
Base 

Científico 
Representant
e de vendas 

Base Científico 
e representante 

de vendas 

Após terapia 

Ortodôntica 
17 37% 22 45,7% 3 6,5% 3 6,5% 

Antes terapia 
Ortodôntica 

0 0% 2 4,3% 0 0% 0 0% 

Fonte:Próprio Autor. 

 

Embora os ortodontistas estejam certos quando ao 

momento de indicar o clareamento para pacientes em terapia 

ortodôntica, 50% o fazem sem ter como base a evidência  

científica, fato preocupante já que toda prática clínica deve ser 

baseada em estudos que atestem sua eficiência e ausência de 

danos. Para Formicola (1991), a grande falha na odontologia é 

resultante da crença de que este não pode ser cientificamente 

embasado e socialmente científico ao mesmo tempo. 

 Para Consolaro, Consolaro e Francischone (2013), o 

clareamento dental deve ser realizado após a remoção do 

aparelho ortodôntico, já que após o término do tratamento 

ortodôntico, não haverá mais apinhamento, todas as superfícies 

coronárias estarão posicionadas adequadamente, com a face 

vestibular totalmente exposta, o que possibilita aos agentes 

clareadores atinjirem de forma igualitária as superfícies 

dentárias, já que os dentes estarão nivelados no arco dentário.  

Embora a maioria dos ortodontistas consultados (95,7%) 

atendem  essa premissa, apenas 30% deles acreditam que o 

clareamento deve ser indicado após a terapia ortodôntica por 

esse motivo, como demonstrado na Tabela 4, sugerindo mais 

uma vez que a indicação da técnica clareadora associada ao 
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tratamento ortodôntico não esteja sendo indicada sugundo o 

conhecimento  científico, embora afirmem o contrário. 

 

Tabela 4- Dados quanto ao ponto de vista dos profissionais 

para indicar o clareamento dentário. 

            PONTO DE VISTA Percentual 

Os acessórios irão camuflar o efeito do 

clareamento 
8,7% 

Efeito estético mais evidente 47,8% 

Posicionamento correto dos dentes 30,4% 

Outros 13% 

Fonte:Próprio Autor. 

 

 Quando questionados se tiveram alguma orientação no 

curso de especialização em ortodontia sobre o melhor momento 

para indicar o clareamento dental, 72% (n=33) responderam 

que não, enquanto que 28% (n=13) responderam que 

receberam. Dos 28% que receberam orientação, apenas um 

ortodontista (2%) respondeu que a orientação recebida foi a de 

realizar o clareamento durante o tratamento ortodôntico e 26% 

(n=12) foram orientados a fazê-lo após a remoção do aparelho 

ortodôntico, enquanto nenhum participante respondeu que este 

procedimento deveria ser realizado antes do clareamento 

(Figura 3). 
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Figura 3- Respostas dos ortodontistas quanto a orientação 
para execução do clareamento em pacientes ortodônticos 
durante o curso de especialização em ortodontia.  

Fonte:Próprio Autor. 

 

 No no curso de especialização em ortodontia, 80% dos 

ortodontistas (n=37) não tiveram aula específica sobre o 

clareamento dentário, enquanto que 20% (n=9) não a tiveram 

como mostra a figura 4. 

  

Figura 4- Relato da existência de aula específica sobre 
clareamento dental durante o curso de especialização em 
ortodontia. 

Fonte:Próprio Autor. 

 

 Na literatura não há muitos estudos que relacionam a 

técnica clareadora ao tratamento ortodôntico, nem estabelece 

protocolos para sua execução (CONSOLARO; CONSOLARO; 

FRANCISCHONE, 2013) o que poderia explicar parcialmente a 

72%
0%

2%

26%

Não houve
orientação

Sim, Antes do
tratamento

Sim, durante o
tratamento

20%

80%
SIM NÃO
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falta de embasamento dos especialistas em ortodontia. Porém, 

diante da grande demanda clínica de pacientes com interesse 

em realizar o procedimento de clareamento apontada pelos 

próprios ortodontistas (82,6%) torna evidente a necessidade de 

atualização destes profissionais (KRUG; GREEN, 2008) e da 

necessidade de maior oferta de instrução  a partir dos cursos 

de especialização em ortodontia.   

O clareamento dental realizado durante o tratamento é 

uma técnica nova utilizada graças à fabricação de agentes 

clareadores específicos para utilização nos dentes ainda com 

os braquetes ortodônticos. Nenhum ortodontista relata indicar o 

clareamento dental durante o tratamento ortodôntico, porém 

80,4% afirmou não conhecer a técnica e dos 19,6% que 

conhecem, 15,2% nunca utilizaram (Gráfico 5), portanto, não 

indicam porque não conhecem ou porque optam não indicar?  

(CONSOLARO et al., 2013; JADAD et al., 2011; 

BITTENCOURT, 2014).  

Esse questionamento pode ser pertinente visto que o 

clareamento dental, além de ser uma terapia odontológica, 

também é configurado como um produto comercial e como tal, 

tem por finalidade lograr lucro ao profissional. Apesar da 

maioria dos ortodontistas (54,3%) afirmarem que convencem o 

paciente a fazer o clareamento após a remoção do aparelho 

ortodôntico, quando este insistir em realiza-lo antes ou durante 

o tratamento ortodôntico, 34,8% mostram as vantagens de fazer 

depois, mas se o paciente ainda insistir, então o clareamento é 

realizado e 10,9% realiza o tratamento segundo a solicitação do 

paciente (TABELA 4), demonstrando que a prática mercantilista 

supera a expectativa da eficácia do procedimento (MOYSÉS, 

2003). 
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Figura: Existência de agentes clareadores fabricados para uso 
durante o tratamento ortodôntico. 
Fonte:Próprio Autor. 

 
Tabela 4: Postura dos ortodontistas frente à pacientes que irão 
iniciar o tratamento ortodôntico e que desejam realizar o 
clareamento dentário. 

 N % 

Realiza o clareamento 5 10,9 

Mostra as vantagens de fazer depois, mas se ele 

ainda quiser, realiza o clareamento 

16 34,8 

Convence o paciente de fazer após o tratamento 25 54,3 

Fonte:Próprio Autor. 

 
4. CONCLUSÕES  

 

De acordo com os resultados encontrados e tendo em 

vista as limitações deste estudo, concluiu-se que a procura pelo 

clareamento dentário é alta entre os pacientes ortodônticos e 

que a maioria dos ortodontistas indicam o clareamento dental 

80,40%

4,30%

15,20%

Não Conheço

Conheço e já usei

Conheço mas nunca usei
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após a conclusão do tratamento ortodôntico embora essa 

atitude não esteja baseada em evidências científicas. 
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RESUMO: Atualmente, situações clínicas nas quais temos 
alterações do padrão estético, vêm sendo intensamente 
abordadas nas pesquisas Odontológicas, principalmente 
quando se refere à diversidade de cor, aliado ao incessante 
desenvolvimento de novos materiais que ofereçam melhor 
qualidade no seu emprego, visando excelência restauradora. 
Desta forma, esse trabalho teve como objetivo avaliar a 
alteração cromática das resinas FiltekTM Z350XT e TetricTM 

EvoCeram Bulk Fill quando submetidas à imersão nas soluções 
de clorexidina a 0,12% Periogard®, Periotrat® e Perioplak®. 
Foram confeccionados 80 corpos de prova e estes distribuídos 
em seis grupos experimentais (n=10) e dois controles (n=10). 
Os corpos de prova tiveram inicialmente a sua cor avaliada e, 
após, foram imersos nas diferentes soluções, cujas leituras se 
deram nos intervalos de 24 horas, 7, 15 e 30 dias, através da 
espectrofotometria. Os dados obtidos foram tabulados e 
analisados no SPSS 21 (Statistical Package for the Social 
Sciences). De acordo com os resultados obtidos, foi possível 
observar que as duas resinas avaliadas sofreram alterações 
cromáticas, que a resina composta FiltekTM Z350XT apresentou 

mailto:wanessa_casimiro12@hotmail.com
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maiores alterações cromáticas (p<0,005), quando comparada a 
TetricTMEvoCeram Bulk Fill para as diferentes soluções 
testadas, tendo valores de ΔE aumentando com o tempo e,  
ainda, que dentre os três colutórios estudados, o Perioplak® 
apresentou maior influência na alteração cromática das resinas 
testadas. 
Palavras- chave: Resina Composta. Espectrofotometria. 

Clorexidina. 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

A era da odontologia estética surgiu com o 
desenvolvimento do condicionamento ácido do esmalte em 
1955 por Buonocore, sendo seguido pela resina composta, em 
1963 que, por sua vez, também desenvolveu o BIS-GMA, matriz 
orgânica com partículas de carga com peso molecular maior e 
menor contração de polimerização, que permitiu os avanços 
nos estudos de resinas compostas desde então. O 
aprimoramento dos materiais restauradores permitiu que 
surgissem as resinas fotopolimerizáveis e sistemas adesivos 
mais eficazes. Infelizmente, até os dias atuais, problemas 
referentes à contração de polimerização e sua ação prejudicial 
ao vedamento marginal ainda existem e pesquisas têm sido 
desenvolvidas buscando superar essa problemática (NUNES et 
al., 2010). 

 
Resinas compostas podem sofrer alterações cromáticas 

devido à ação de fatores intrínsecos e extrínecos. Os 
intrínsecos estão relacionados a alterações envolvendo o 
próprio material, como modificações da matriz resinosa e a 
interface matriz e carga. Além disso, esses materiais podem ter 
sua coloração intrínseca alterada quando submetidos a 
diferentes condições físico-químicas, a exemplo de alterações 
térmicas e de umidade. Fatores extrínsecos envolvem a 
absorção ou adsorção de corantes, quando expostos a líquidos 
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com alto grau de pigmentação, como a clorexidina (NAHSAN et 
al., 2009). 

 
A odontologia têm abordado maneiras de promover 

prevenção, além de promover abordagens restauradoras e 
estéticas aos pacientes. A espectrofotometria tem sido utilizada 
em trabalhos in vitro visando analisar a susceptibilidade à 
alteração cromática de materiais, de forma quantitativa, 
contribuindo, dessa forma, para o desenvolvimento de 
alternativas que possam suprir as necessidades dos pacientes 
(BITTENCOURT et al., 2011). Dessa maneira, os cuidados com 
a saúde estão relacionados aos cuidados com a estética. Hoje 
no mercado, existem vários colutórios à base de clorexidina. Ela 
é uma opção quando se busca prevenção na redução do 
biofilme bacteriano, além de promover diminuição de doenças 
e de períodos de cicatrização após cirurgias orais ou 
periodontais. Seu efeito sobre a placa ocorre através de sua 
ação antisséptica unida à propriedade de adsorção (capacidade 
de ficar retida na cavidade oral e ser liberada lentamente) 
(HORTENSE et al., 2010).  

 
Contudo, o uso indiscriminado de colutórios tem gerado 

efeitos indesejados na cavidade bucal. No caso da clorexidina, 
alterações no paladar, reações de hipersensibilidade, 
descoloração dos dentes e pigmentação extrínseca dentária 
são comuns após o seu uso sem as devidas orientações 
(TAVARES; MARTINEZ; GISSONI, 2008). 

 
Desse modo, após observar a escassez de literatura 

sobre o referido tema, e sendo este, absolutamente inerente à 

rotina na prática da Odontologia clínica moderna, justifica-se a 

realização da presente pesquisa, cujo objetivo foi avaliar, 

através da espectrofotometria, a possibilidade de alteração 

cromática de duas resinas compostas expostas à ação de 

colutórios à base de clorexidina, a fim de colaborar, com 
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evidência científica, para prática de uma Odontologia mais 

segura, resolutiva e esteticamente mais favorável. 

 

2 MATERIAIS E MÉTODO  

 

Trata-se de um estudo experimental comparativo com 

análises in vitro, que se propôs avaliar possíveis alterações 

cromáticas através da espectrofotometria, duas resinas 

compostas, sendo uma nanoparticulada  e uma nanohíbrida, 

que foram submetidas à ação de três tipos de colutórios bucais 

à base de clorexidina a 0,12% por um período de um mês, 

subdividido em quatro tempos (inicial, 24 horas, 7 dias, 15 dias 

e 30 dias). Para a análise colorimétrica foi utilizada a 

espectrofotometria. 

 A presente pesquisa foi desenvolvida na Clínica de 
Dentística II, do Departamento de Clínica e Odontologia Social, 
da Universidade Federal da Paraíba (UFPB). 

 
Para a realização da espectrofotometria, utilizou-se o 

Laboratório Integrado de Biomateriais da Universidade Federal 
da Paraíba– UFPB.  

 
Foram utilizadas de 02 (duas) marcas comerciais de 

resinas compostas de uso universal, sendo uma 

nanoparticulada (FiltekTM Z350XT) na cor A2 e uma nanohíbrida 

(TetricTM EvoCeram Bulk Fill) (figura 1), que foram submetidas 

à ação de 03 (três) tipos de colutórios (figura 2) à base de 

clorexidina a 0,12% (Periogard®, Perioplak® e Periotrat®). 

 

Figura 1: Resinas compostas utilizadas. A) 
TetricTMEvoCeram Bulk Fill; B) FiltekTM Z350XT 
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Fonte: Acervo próprio. 2016 

 

 

Figura 2: Soluções de clorexidina a 0,12%. A) Periogard® B) 
Perioplak® C) Periotrat® 

 
Fonte: Acervo próprio. 2016 

 

Para a realização do experimento, foram confeccionados 

80 corpos de prova a partir de 02 (duas) resinas compostas, a 

nanoparticulada FiltekTM Z350XTe a nanohíbrida de único 

incremento TetricTM EvoCeram Bulk Fill. A confecção dos 

corpos de prova ocorreu através do uso de uma matriz metálica, 

com diâmetro interno de 5mm e 2mm de altura, seguindo a 

especificação nº 27 da ADA - American Dental Association 

(1993). (Figura 3) 

 

Figura 3: Matriz de latão utilizada na confecção dos corpos 
de prova 
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Fonte: Acervo próprio. 2016 

 

A princípio, os orifícios das matrizes foram vaselinados, 

com a finalidade de impedir a aderência da resina à matriz, 

objetivando facilitar a posterior remoção dos corpos de prova.  

 

Através do uso de uma tira de poliéster, sua base foi 
forrada para também evitar a aderência da resina na mesma. 
Na sequência, a matriz foi fechada para iniciar o processo de 
inserção da resina.  

 
A inserção da resina na matriz obedeceu as 

especificações do produtos, com incrementos únicos e, 
utilizando uma espátula Thompsom (Miltex®, Tuttlingen, 
Alemanha). Após a manipulação do último incremento de resina 
composta no interior da matriz, foi colocada uma tira de poliéster 
na superfície da resina, buscando deixá-la uniforme, lisa, livre 
de bolhas, irregularidades e excessos (Figura 4). 
  
Figura 4: Uso da tira de poliéster. A)Corte; B)Adaptação da 
tira de poliéster na matriz; C)Fechamento das matrizes 

 
Fonte: Acervo próprio. 2016 

 



AVALIAÇÃO ESPECTROFOTOMÉTRICA DE DUAS RESINAS COMPOSTAS EXPOSTAS À AÇÃO DE COLUTÓRIOS À 

BASE DE CLOREXIDINA 

517 
 

Com fotopolimerizador (Kondortech®, Brasil), foi 

realizada a fotopolimerização dos materiais seguindo as 

especificações dos fabricantes, sendo 20 segundos para a 

Tetric TM EvoCeram Bulk Fill e 40 segundos para a FiltekTM 

Z350XT . 
 

Após esse processo, os corpos de prova foram 
removidos do interior da matriz de latão e colocados em 20ml 
de água destilada em potes tampados e identificados. Foi feito 
o armazenamento deles à temperatura ambiente até o início do 
experimento propriamente dito.  

 
Iniciados os experimentos, os corpos de prova do grupo 

controle ficaram armazenados em água destilada e os corpos 

de prova dos demais grupos ficaram armazenados nos seus 

respectivos colutórios, utilizando 5ml de cada solução (Figura 

5). Os frascos contendo os corpos de prova permaneceram 

armazenados, durante toda a fase experimental, em isopor 

opaco e fechado (NAHSAN, 2009). 

 

Figura 5: Armazenamento dos corpos de prova em frascos. 
A) Grupo de fracos;B) Frasco individual 

 
 Fonte: Acervo próprio. 2016  

 

A amostra foi composta por 08 (oito) grupos 
experimentais (n=80) da resina composta. Cada grupo foi 
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constituído de acordo com o colutório avaliado. Destes, 06 
(seis) foram imersos nos colutórios e 02 (dois) no grupo controle 
(saliva artificial).  
 

Os grupos foram distribuídos da seguinte maneira: G1- 

FiltekTM Z350XT / Periogard®;; G2- FiltekTM Z350XT / Periotrat®; 

G3- FiltekTM Z350XT /  Perioplak®;  G4-FiltekTM Z350XT / Água 

destilada®; G5- TetricTM EvoCeram Bulk Fill® / Periogard®; G6- 

TetricTM EvoCeram Bulk Fill / Periotrat®; G7- FiltekTM Z350XT / 

Perioplak®; G8-  TetricTM EvoCeram Bulk Fill / Água destilada 

(Quadro 1). 

 

Quadro 1 – Distribuição das amostras em grupos segundo 
a resina composta utilizada e o meio de imersão 

 
Fonte: Pesquisa direta. 2016 

Antes de submergir os corpos de prova nos colutórios 
testados, foi realizada a espectrofotometria inicial de todas as 
resinas, imersas em água destilada, para tomar os valores 
como padrão de comparação de todos os períodos de imersão. 
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Foi utilizado o aparelho fotopolimerizador Kondortech - 

Brasil (Figura 6) e o Espectrofotômetro Easyshade Advance 

VITA- Alemanha (Figura 7). 

 

Figura 6: Aparelho fotopolimerizador Kondortech- Brasil  

 
Fonte: Acervo próprio. 2016 

 

Figura 7: Espectrofotômetro EasyshadeAdvance VITA – 
Alemanha 

             
Fonte: Acervo próprio. 2016 

 
O espectrofotômetro foi calibrado no padrão branco, 

antes do início da avaliação. Além disso, a leitura dos corpos de 
prova foi realizada em cima de uma superfície branca, a fim de 
que não houvesse influência da coloração de outras superfícies 
durante a obtenção dos resultados. 

  
Antes de serem imersos, os corpos de prova foram 

levados ao espectrofotômetro para avaliação inicial da cor 
(GUIMARÃES, 2006). A figura 8 mostra os corpos de prova 
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antes de sua imersão nas soluções estudadas. Após a imersão, 
antes de cada leitura, eles foram imersos em 20ml de água 
destilada e deixados em repouso durante 01 (um) minuto, 
objetivando a remoção do excesso de colutório testado. 

 
Após esta etapa, removemos os corpos de prova da 

água destilada, seguida de uma segunda lavagem também 
utilizando água destilada corrente(GUIMARÃES, 2006 
modificada). 

 
As análises espectrofotométricas foram realizadas nos 

seguintes tempos: 24 (vinte e quatro) horas após a imersão, 07 
(sete), 15 (quinze) e 30 (trinta) dias após a submersão nos 
colutórios (BERNARDINO, 2013 modificada; LEAL, 2012).  
 

Figura 8: Corpos de prova utilizados para a análise 
espectrofotomética inicial 

 
Fonte: Acervo próprio. 2016 

A análise dos dados foi realizada através de variações 

expressas em Delta E (∆E) utilizando o software SPSS 21 

(Statistical Package for the Social Sciences). Para 

estabelecimento da normalidade dos dados, utilizou-se o teste 

de Levene e constatou-se que a variância dos dados não é 

homogênea (p = 0,04), além disso, os dados são pareados, indo 

contra o princípio de independência dos dados normais. Desta 

forma, optou-se pelo teste não paramétrico do Wilcoxon para 

análise dos dados pareados dentro de um grupo. O teste não 
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paramétrico de Kruskal Wallis foi a escolha para análise entre 

os grupos. 

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Os quadros 2 e 3 mostram dados referentes à 

comparação entre os grupos relacionados. Eles apresentam 

comparações das soluções de clorexidina Periogard®, 

Periotrat® e Perioplak® entre si e os tempos de imersão das 

resinas FiltekTM Z350XT e EvoCeram Bulk Fill. 

 

Quadro 2 - Comparação estatística entre os tempos de 
imersão da resina composta FiltekTM Z350XT nas três 
diferentes marcas comerciais de clorexidina (α=5%)  

 
Fonte: Pesquisa direta. 2016 

 

De acordo com o quadro 2, quando a resina FiltekTM 
Z350XT foi avaliada para cada solução corante, verificou-se 
que:  
-Na resina FiltekTM Z350XT, houve diferença significativa no ΔE 
para todas as soluções de clorexidina testadas.  
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-A solução Perioplak® causou mais manchamento no menor 

intervalo de tempo de 24horas(p = 0), seguida da solução de 

Periogard®, de 7 dias (p ˂  0,001) e Periotrat®, de 15 dias (p ˂  

0,001). As alterações nos valores de ΔE foram progressivas 

com o passar do tempo. 

 

Quadro 3 - Comparação estatística entre os tempos de 
imersão da resina composta TetricTMEvoCeram Bulk Fill 
nas diferentes marcas comerciais de clorexidina (α=5%) 

 
Fonte: Pesquisa direta. 2016 

 

De acordo com o quadro 3, quando a resina 
TetricTMEvoCeram Bulk Fill foi avaliada para cada solução 
corante, verificou-se que:  
-Na resina TetricTMEvoCeram Bulk Fill, a solução de Periotrat® 
causou mais manchamento, em um menor intervalo de tempo, 
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em 7 dias  (p ˂  0,002), mas sem diferença significante durante 
do restante do período experimental. 
-A solução de Periogard®, em 15 dias apresentou alteração 
cromática (p ˂ 0,004), aumentando com o passar do 
experimento. 
-Não houve alteração de cor estatisticamente significante para 

a solução Perioplak®. 

 
O gráfico 1 mostra as comparações entre os grupos. 

Analisa-se a partir dele que os resultados confirmam o 
verificado nos quadros 2 e 3, pois observa-se maior alteração 
cromática em menor tempo na resina FiltekTM Z350XT para 
todos os grupos testados, quando comparada à resina TetricTM 
EvoCeram Bulk Fill. 

Quando leva-se em consideração a comparação entre os 
grupos pareados, percebe-se que: 
-A solução de Perioplak® apresentou os maiores níveis de 
manchamento para as duas resinas compostas testadas. 
-Para a solução de Periotrat®, as resinas compostas se 
comportaram de maneira semelhante, sem grandes variações 
no ΔE. Observa-se que não houve diferenças estatisticamente 
significantes entre o grupo controle e esta solução. 
-A resina FiltekTM Z350XT apresentou alterações cromáticas 
maiores que a TetricTM EvoCeram Bulk Fill, com maiores 
valores de ΔE para todas as soluções testadas. 
-Após 24 horas, as soluções de Periotrat® e Perioplak® tiveram 
maior potencial de manchamento, mas sem diferenças 
significativas entre eles para a resina ResinaFiltekTM Z350XT. 
Contudo, ao comparar a alteração cromática promovida pelo 
Perioplak® e o Periogard®, o primeiro obteve maior alteração 
cromática (p ˂ 0,005) 
-Após 24 horas de imersão das resinas nas soluções de 
clorexidina, a resina FiltekTM Z350XT (G1) apresentou maior 
alteração cromática, quando comparada à TetricTM EvoCeram 
Bulk Fill na mesma solução de Periogard®, G5 (p ˂0,001). 
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-Após 15 e 30 dias de imersão das resinas nas soluções de 
clorexidina, a resina FiltekTM Z350XT (G3) apresentou maior 
alteração cromática, quando comparada à TetricTM EvoCeram 
Bulk Fill na mesma soluçao de Perioplak®, G7 (p = 0). 
 

Pode-se enfatizar que as alterações cromáticas tais 
como o manchamento de restaurações estéticas têm sido, 
atualmente, amplamente estudadas e discutidas por diversos 
autores, buscando-se sempre melhores resultados destas 
restaurações, tanto na longevidade quanto na qualidade.  
Sendo assim, a pesquisa ora discutida, analisou e comparou a 
influência de três colutórios à base de clorexidina a 0,12% 
(Periogard®, Periotrat®, Perioplak®) e água destilada como 
grupo controle, na alteração cromática de duas resinas 
compostas dentais, uma nanohíbrida de inserção em 
incremento único, aTetricTMEvoCeram Bulk Fill, e a 
nanoparticuladaFiltekTMZ350XT. Foram  
realizadas análises espectrofotométricas em cinco tempos: 
inicial, 24 horas, 7, 15 e 30 dias. 

 
Estudos realizados por FONTES et al., 2009; NASIM et 

al., 2010; BARROS, 2013; SALVEGO, DIAS e FIGUEIREDO 
2013; BEZERRA, 2014 mostram que o espectrofotômetro é um 
instrumento utilizado de maneira eficiente para avaliar 
alterações cromáticas em resinas compostas. A diferença de 
cor dos corpos de prova foi avaliada em diferentes momentos 
através do ΔE, obtido através da equação: [(ΔL*)2+ (Δa*)2 + 
(Δb*)2]1/2). Para um ΔE≤3,3, considera-se uma variação 
clinicamente aceitável, visto que é considerado visualmente 
imperceptível (RUYTER; NILNER; MOLLER, 1987).  

 
As características e a estrutura das partículas das 

resinas compostas influenciam diretamente na lisura superficial, 
juntamente com o acabamento e polimento, porque quanto 
menor a presença de irregularidades na superfície da resina, 
menor a quantidade de poros presentes e, consequentemente, 
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obtém-se um material restaurador menos susceptível à 
pigmentação extrínseca.  (TURKUN; TURKUN, 2004).  No 
presente estudo, foi utilizada a tira de poliéster, quando da 
confecção dos corpos de prova, com a finalidade de promover 
a citada lisura superficial, tentando proporcionar similaridade a 
um polimento.  

 
Os resultados deste estudo exibem que as marcas 

testadas apresentaram alterações significativas na coloração, 
após exposição aos três colutórios de clorexidina a 0,12%, 
sendo que o manchamento foi menos nítido para a resina 
TetricTM EvoCeram Bulk Fill (nanohíbrida), quando comparada 
à FiltekTM Z350XT (nanoparticulada), levando em consideração 
todas as soluções avaliadas. Esses dados vão de encontro aos 
mencionados por Mendes et al. (2012), nos quais o compósito 
nanohíbrido apresentou maior potencial de manchamento, 
quando comparado ao nanoparticulado. 

 
Considerando os tempos de imersão, analisou-se que a 

sorção de líquido pelo material restaurador foi diretamente 
proporcional ao tempo de imersão. Isso pode ser constado 
nesse estudo, pois foi possível avaliar o aumento da alteração 
cromática com o passar do tempo, visto que, a resina FiltekTM 
Z350XT apresentou diferença na alteração de cor para as 
soluções testadas em um menor intervalo de tempo, onde a 
partir de 24 horas de imersão, já houve alterações cromáticas 
significantes para a solução de Perioplak®, seguida do 
Periogard® em 7 dias e Periotrat® em 15 dias, tendo aumento 
do nível de pigmentação ao longo do tempo. Essa característica 
também foi aplicada para a resina TetricTM EvoCeram Bulk Fill, 
que apresentou alterações cromáticas progressivas para a 
solução de Perioplak®. Corroborando assim, o trabalho de Lima 
(2013), onde o tempo de imersão das resinas compostas foi 
diretamente proporcional ao potencial de manchamento das 
resinas compostas testadas. 
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No presente estudo, houve maior alteração cromática na 
resina com maior percentual de carga, no caso a 
nanoparticulada, com 63,3% (segundo dados fornecidos pelo 
fabricante), indo de encontro com estudo realizado por Gomes 
(2010), onde foi observado que houve relação entre o 
percentual de carga inorgânica com a estabilidade de cor das 
resinas compostas testadas (duas resinas nanohíbridas, uma 
nanoparticulada e uma microhíbrida), visto que uma maior 
quantidade de carga inorgânica proporcionou um menor 
coeficiente de expansão térmico e uma menor contração de 
polimerização, ou seja, melhores condições físicas e resistência 
às alterações cromáticas. 
 

Em relação às soluções de clorexidina a 0,12%, todas as 
resinas comportaram-se com alterações de coloração quando 
imersas nas diferentes marcas da substância. As soluções de 
Periotrat® e Periogard® proporcionaram altas alterações no ΔE. 
Apesar de não ter sido alvo de investigação desse trabalho, 
uma razão para essa maior tendência ao manchamento das 
resinas por essas soluções, pode ter sido relacionada aos 
corantes nelas presentes como sendo os agentes centrais para 
desencadear essa alteração, visto que na solução de Periotrat® 
não há presença de corante, assim como observado em estudo 
realizado por Bernardino (2013), no qual foram avaliados dois 
tipos de resinas imersos em dois colutórios (Periogard® e uma 
solução manipulada à base de clorexidina e sem corante, onde 
ambos eram soluções de clorexidina a 0,12% e com álcool), 
onde o Periogard® apresentou maior manchamento. Esse fato 
podendo estar relacionado à presença de corante no colutório. 
 

Neste estudo, foram observadas alterações cromáticas 
significantes para a solução de Periogard® nas duas resinas 
compostas testadas, divergindo do estudo de Nahsan et al. 
(2009), onde a solução de Periogard, quando comparada ao 
grupo controle (água destilada), não apresentou variação na 
coloração significante para a resina micro-híbrida testada. Já 
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em estudo realizado por Bezerra (2014), a ação do Periogard®, 
associado à refrigerantes, não potencializou a alteração de cor 
da resina FiltekTMZ350XT. 

 
A literatura é escassa quando se busca associação entre 

os materiais aqui estudados, tais como o Periotrat®, Perioplak® 

e, principamente, a resina TetricTM EvoCeram Bulk Fill, (por se 

tratar de um material relativamente novo no mercado 

odontológico), especialmente quando  relacionados às 

alterações cromáticas. Por se tratar de um estudo in vitro, que 

visa simular as reações existentes na cavidade oral, limitações 

podem ser encontradas. A importância clínica de pesquisas 

como esta, se traduz na busca do aprimoramento dos materiais 

restauradores, principalmente  estéticos, visando sempre 

resolutividade e excelência na qualidade final, baseados em 

evidências científicas.  Devido a isso, novos estudos, com 

diferentes abordagens sobre o tema e utilizando os materiais 

aqui estudados devem ser realizados, a fim de enriquecer o 

conhecimento na área e propiciar mais e melhores ofertas na 

sua aplicabilidade. 

 
 

4 CONCLUSÕES 

 
Tomando-se por base os objetivos e a análise estatística 

dos dados obtidos, e considerando os métodos empregados na 
presente pesquisa, pode-se concluir que: 

 

 Houve alteração cromática para as duas resinas 
compostas avaliadas após a imersão nas três  
diferentes soluções de clorexidina testadas. 

 Dentre as duas marcas comerciais das resinas 
compostas, a FiltekTM Z350XT apresentou maior 



AVALIAÇÃO ESPECTROFOTOMÉTRICA DE DUAS RESINAS COMPOSTAS EXPOSTAS À AÇÃO DE COLUTÓRIOS À 

BASE DE CLOREXIDINA 

528 
 

pigmentação, quando comparada a 
TetricTMEvoCeram Bulk Fill. 

 Dentre as três marcas comerciais de clorexidina a 
0,12%, o Perioplak® apresentou maior influência na 
alteração cromática nas resinas testadas. 

 O tempo de imersão nos colutórios influenciou 

diretamente na alteração das resinas compostas 

testadas. 
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CONGRESSO NACIONAL DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE 

Os desafios da interdisciplinaridade nos ciclos da vida humana: 

evoluindo com saúde 

 

O CONGRESSO NACIONAL DE SAÚDE MEIO AMBIENTE está 

destinado a estudantes e profissionais da área saúde (nutrição, farmácia, 

enfermagem, fisioterapia, educação física) e áreas afins e tem como 

objetivo de proporcionar, por meio de um conjunto de palestras, mesa 

redonda e apresentações de trabalhos, subsídios para que os 

participantes tenham acesso às novas exigências do mercado e da 

educação no contexto atual. E ao mesmo tempo, reiterar o intuito 

Educacional, Biológico e Ambiental de inserir todos que formam a 

Comunidade Acadêmica para uma Educação sócio-ambiental para a 

Vida.   

Foram abordados diversos temas durante o evento, entre eles: Os 

desafios da interdisciplinaridade nos ciclos da vida humana: COMO 

PROMOVER O BEM-ESTAR; Promoção da saúde e alimentação 

adequada e saudável; Promoção da saúde e alimentação adequada e 

saudável” ; Doenças no adulto com raízes na criança; Atuação da 

estética no processo de envelhecimento nos ciclos da vida; A fisioterapia 

no processo de amadurecimento humano: uma abordagem prospectiva; 

Impactos na saúde e no envelhecimento causados por substâncias 

químicas:disruptores endógenos; Interdisciplinaridades: as ciências da 

saúde e as engenharias sanitárias e ambiental permitindo o homem viver 

com saúde em ambientes saudáveis; Aspectos multiprofissionais do 

cuidado em saúde da criança e o adolescente; Cuidar do outro é o 

reflexo do meu cuidado por mim;  Exercício superestimado: Adinâmica 

utilizada pelo nosso corpo para sabotar seu emagrecimento, 

Diante da grandiosa contribuição dos artigos aprovados, os livros 

frutos desse Evento: SAÚDE E MEIO AMBIENTE: os desafios da 

interdisciplinaridade nos ciclos da vida humana, NUTRIÇÃO E SAÚDE: 

os desafios da interdisciplinaridade nos ciclos da vida humana  e 

tecnologia e ODONTOLOGIA: os desafios da interdisciplinaridade  

contribuirão para o conhecimento dos alunos da área de Ciencias 

biológicas e Saúde. 
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