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PREFÁCIO 
 

O CINASAMA é um evento que tem como objetivo 

proporcionar subsídios para que os participantes tenham 

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

mesmo tempo, reiterar o intuito Educacional, Biológico, na 

Saúde, Nutricional e Ambiental de direcionar todos que 

formam a Comunidade acadêmica para uma Saúde Humana 

e Educação socioambiental para a Vida. 

O livro “Odontologia: os desafios do novo cenário 

1M” tem conteúdo interdisciplinar, contribuindo para o 

aprendizado e compreensão de varias temáticas dentro da 

área em estudo. Os eixos temáticos abordados como Cirurgia 

Oral Menor, Dentística, Endodontia, Estomatologia e 

Harmonização Orafacial garantem uma ampla discussão, 

incentivando, promovendo e apoiando a pesquisa. 

Esta obra é uma coletânea de pesquisas de campo e 

bibliográfica, fruto dos trabalhos apresentados no Congresso 

Internacional de Saúde e Meio Ambiente realizado em 

Dezembro de 2021. 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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RESUMO: A orientação adequada do tratamento farmacológico 
de pacientes submetidos a procedimentos odontológicos deve 
ser uma condição imprescindível para uma boa recuperação e 
retorno as atividades com segurança do mesmo. Em primeiro 
plano, deve-se destacar que a automedicação é uma prática 
bastante normalizada na população, ainda que perigosa e 
errada, esta prática traz riscos para a saúde, pode agravar e até 
esconder os verdadeiros sintomas, de acordo com o Ministério 
de Saúde nos últimos cinco anos há registros de cerca de 60 
mil casos de internação por automedicação no Brasil. É 
bastante comum que a sociedade utilize informações pelo meio 
virtual e não siga as orientações corretas do profissional de 
saúde, tal como não obedecer aos horários indicados, as doses 
prescritas e o tempo receitados naquele momento. A orientação 
do uso racional de medicamentos é uma estratégia relevante 
para amenizar essa situação, que é tão recorrente e pode ser 
até fatal. O objetivo do estudo é promover um relato do projeto 
de extensão: Uso racional de medicamentos: ferramentas 
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digitais como suporte para usuários de fármacos. Refere-se a 
uma análise descritiva sobre a elaboração de materiais 
produzidos pelo grupo extensionista que oferecem aos usuários 
ferramentas de informações sobre o tema em consonância com 
as necessidades retratadas neste estudo. 
 Palavras-chave: Acesso à Informação de Saúde. Acesso a 
Medicamentos. Uso de Medicamentos. 
 

INTRODUÇÃO 

 

De acordo com a Política Nacional de Medicamentos 

(PNM) do Brasil, o uso racional de medicamentos é definido 

como o processo que compreende a prescrição apropriada; a 

disponibilidade oportuna e a preços acessíveis; a dispensação 

em condições adequadas; e o consumo nas doses indicadas, 

nos intervalos definidos e no período de tempo indicado de 

medicamentos eficazes, seguros e de qualidade e sua 

promoção faz parte de uma das diretrizes prioritárias (ESHER e 

COUTINHO, 2017). 

A Organização Mundial de Saúde retrata que o termo uso 

racional de medicamentos é considerado como a compreensão 

do uso do fármaco de forma correta, segundo a sua condição 

clínica, levando em consideração a posologia, necessidades 

individuais do paciente, tendo em vista o período de tratamento 

e intervalos das doses conforme a prescrição médica, e que 

apresente o menor custo possível, sendo acessível a ele e sua 

comunidade (HASENCLEVER et al., 2017). 

No Brasil e no mundo tem-se evidenciado nos últimos 

anos o crescimento científico-tecnológico da indústria 

farmacêutica aliado ao aumento do crescimento populacional. 

Consequentemente, houve uma elevação significativo no 

consumo de medicamentos (BARATA-SILVA rt sl., 2017). 
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Medicamentos são considerados importantes bens 

sociais, pois apresentam um papel central na terapêutica 

contemporânea e, em razão disto, são utilizados pela 

população em larga escala. A importância terapêutica dada por 

estes insumos é inerente as suas propriedades, pois possuem 

finalidade profilática, curativa, paliativa e/ou para fins de 

diagnóstico exercendo assim uma função importante na 

prestação de cuidados e no impacto a saúde e, por esta razão, 

o acesso e a qualidade do consumo de medicamentos no Brasil 

foram alvos de inúmeras políticas públicas ao longo dos últimos 

anos (BRASIL, 2008; ARRAIS, 2016; MONTEIRO, 2016; 

BALEN, 2017). 

No entanto, apesar das inúmeras políticas para garantia 

da segurança do paciente e atuação mais efetiva do 

farmacêutico clínico, a realidade se apresenta bem divergente. 

É comum que a sociedade utilize informações pelo meio virtual 

e não siga as orientações do profissional de saúde, tal como 

não obedecer aos horários, as doses e tempo receitados 

naquele momento. A orientação do uso racional de 

medicamentos é uma estratégia relevante para amenizar essa 

situação, que é tão recorrente e além do vicio, pode ser até fatal. 

Medicamentos controlados ou os que tenham algum tipo 

de controle especial, são substâncias cuja ação se dá no 

sistema nervoso central e podem deixar o usuário dependente 

tanto física como quimicamente, razão esta para que recaia 

sobre os mesmos um controle mais rigoroso do que para 

substâncias comuns (BRASIL, 2019).É valido ressaltar que 

para um correto uso de medicamentos, é necessário, 

inicialmente, estabelecer a real necessidade desse 

medicamento e a correta prescrição pelo profissional de saúde. 
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Entretanto é fato que na realidade o uso dos medicamentos é 

utilizado de forma irracional. 

O uso de medicamentos não é desenfreado apenas por 

necessidades básicas de saúde. Diariamente a sociedade 

desenvolve práticas errôneas quanto a utilização dos fármacos, 

usufruindo irracionalmente dos medicamentos. É válido 

ressaltar que a popularização e o alcance de determinado 

fármaco dependem da sua interação com a sociedade, 

derrubando pressões culturais e ganhando espaço no mercado. 

A automedicação é praticada independente da classe 

social e econômica do indivíduo, no entanto alguns estudos 

demonstram que ela tem sido recorrente em pessoas que 

possuem maior nível de informação. Esse poder de 

conhecimento, principalmente entre os universitários, 

proporciona maior confiança em se automedicarem (SOUSA; 

SENA, 2017). 

Na prática a oferta de medicamentos é ilimitada, variando 

apenas quanto a medicamentos novos, similares ou genéricos, 

sendo prescritos apenas conforme a preferência do profissional. 

De tal forma, ocasionando o uso desenfreado da população, 

cada vez em maior da quantidade e maior potência desses 

medicamentos. 

A automedicação entre universitários tem sido 

amplamente estudada em países da Europa, Ásia e América do 

Norte. Contudo, no Brasil, ainda há poucos estudos sobre a 

temática. Visto que a avaliação do consumo de medicamentos 

sem prescrição médica contribui para a aplicação e 

desenvolvimento de futuros estudos de intervenções, torna-se 

extremamente necessário difundir discussões sobre o hábito de 

se automedicar, enfatizando uma compreensão mais ampla da 

prática junto aos profissionais da saúde, já que os mesmos 
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podem interferir nesse processo, aliando-se aos pacientes e 

comunidades (TARLEY ET AL. 2018; SOUZA ET AL. 2020). 

No curso de Odontologia da Universidade Federal da 

Paraíba (UFPB), os conteúdos de farmacologia são ministrados 

por meio de duas disciplinas, a primeira Farmacologia Geral e 

em seguida Farmacologia Aplicada, com intuito de aprofundar o 

conhecimento na presente área, complementando o estudo do 

aluno e utilizar desse conhecimento para ajudar a comunidade, 

no ano de 2014 criou o projeto de extensão ‘’Uso Racional de 

Medicamentos’’. 

Segundo Falcão (2014), a extensão é a área acadêmica 

mais dinâmica e viva, capaz de oxigenar a produção de 

conhecimento e de fazer valer a missão social da universidade, 

a partir da qual a preocupação não está apenas em formar 

profissionais técnicos, mas participar da construção da 

cidadania. 

Dessa forma, essa revisão narrativa tem como objetivo 

relatar a importância do Projeto Extensão, assim como discutir 

o déficit de informação populacional de pacientes do 

CRAS/UFPB, discentes e demais servidores da instituição, 

quanto ao uso racional de medicamentos. Retratando as 

maiores dificuldades enfrentadas por esse grupo, suas dúvidas 

e os erros mais persistentes. 

 

MATERIAIS E MÉTODO 

 

O projeto iniciou em 2014 com o objetivo de aprofundar o 

conhecimento do discente na área de farmacologia e 

proporcionar a contribuição para comunidade uma efetiva 

implementação de uma conduta terapêutica racionalizada 
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baseada em resultados e orientações de protocolos na literatura 

de referência. 

Em primeiro plano, o projeto era voltado ao Centro de 

Especialidades Odontológicas em Guarabira – PB, em que se 

avaliava o perfil de atendimentos desse centro quanto a correta 

implementação das políticas de uso racional de medicamentos 

usados na odontologia, disponibilizando aos usuários dos 

serviços ofertados, ferramentas de informações sobre o tema 

em questão, colaborando para o aprofundamento do estudo do 

discente e para o bem estar da comunidade. 

No ano de 2020 ocorreu uma mudança e o projeto esteve 

desde então focado no Centro de Referência e Atenção à 

Saúde – CRAS/UFPB; as atividades foram realizadas pelos 

alunos do curso de Odontologia da UFPB com auxílio do 

coordenador e também professor de farmacologia, assim como 

outros dois professores colaboradores, para participação no 

projeto foi exigido dos discentes a contemplação da disciplina 

de farmacologia geral. 

No decorrer da extensão foi produzido banners e cartilhas 

educativas, antes da pandemia do Covid-19 era realizado 

semanalmente visitas ao CRAS-UFPB, em que os banners 

eram expostos e narrados para comunidade e entregava-se as 

cartilhas, em seguida os alunos colocavam-se a disposição 

para dúvidas. 

Após a pandemia, a abordagem passou a ser realizada por 

meio das plataformas digitais, as ferramentas educativas eram 

expostas nessas mídias, assim como também foi exposto vídeo 

explicativos, da mesma maneira era disposto nesses canais os 

contatos dos discentes para demais dúvidas. 

O levantamento foi produzido por meio de enquetes 

disponibilizadas nessas plataformas e gerado o processo de 



 
IMPORTÂNCIA DA EXTENSÃO USO RACIONAL DE MEDICAMENTOS PARA 

ALUNOS DE ODONTOLOGIA E COMUNIDADE 

20 
 

análise dessa comunidade baseado no antes e depois das 

informações ofertadas. O público alvo estudado estava entre 

discentes e servidores da UFPB, maiores de 18 anos de ambos 

os sexos que utilizem medicamentos prescritos pela 

odontologia e/ou apresentem dúvidas sobre o uso de 

medicamentos. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

A partir da análise dos relatos dos alunos foi possível 

entender que por meio da extensão é encontra-se o resultado 

do envolvimento do acadêmico com o extramuros ao passo que 

aquiesce sua relação com a população. Com intuito de levar 

saúde a todos, partindo do ponto que o uso de fármacos no 

consultório odontológico tem requerido orientações mais 

acessíveis aos pacientes que são submetidos a procedimentos 

cirúrgicos, com a utilização de recursos que apresentem 

linguagem compatível com o nível de instrução dos usuários. 

Tais medidas são fundamentais para permitir ao paciente um 

retorno mais rápido ao convívio social, diminuindo o período de 

ausência laboral, acadêmico ou em outras esferas de atuação 

deste. Os discentes relataram ainda que tal experiencia é de 

grande relevância para o seu futuro profissional, permitindo o 

contato humanizado com o paciente e ter uma ideia de como 

deve ocorrer a didática para com estes. 

Severino (2017, p.25) enfatiza que: a extensão se torna 

exigência intrínseca do ensino superior em decorrência dos 

compromissos do conhecimento e da educação com a 

sociedade, uma vez que tais processos só se legitimam, 

inclusive adquirindo sua chancela ética, se expressarem 



 
IMPORTÂNCIA DA EXTENSÃO USO RACIONAL DE MEDICAMENTOS PARA 

ALUNOS DE ODONTOLOGIA E COMUNIDADE 

21 
 

envolvimento com os interesses objetivos da população como 

um todo. 

De acordo com Emmi et al. (2016), a realização de projetos 

extensionistas favorece a formação de discentes com 

experiências e conhecimentos acerca da humanização; 

qualificados para desenvolver ações de educação em saúde, 

com objetivo de reduzir os fatores de risco da população; 

comprometidos com a autonomia, corresponsabilização e bem-

estar do paciente. 

Rios, Sousa e Caputo (2019) destacaram que a extensão 

pode ser um importante instrumento de transformação social e 

cidadã. Segundo a Resolução n. 7, de 18 de dezembro de 2018, 

do Ministério da Educação, que estabelece as Diretrizes para a 

Extensão na Educação Superior Brasileira e institui que “as 

atividades de extensão devem compor, no mínimo, 10% (dez 

por cento) do total da carga horária curricular estudantil dos 

cursos de graduação, as quais deverão fazer parte da 

matriz curricular dos cursos” (BRASIL, 2018). 

A avalição da pesquisa foi realizada por meio de enquetes 

na plataforma Instagram e a interação ocorria com os 164 

usuários que acompanhavam o perfil da extensão, o público 

alvo contido entre discentes, docentes e demais servidores da 

UFPB. Foi realizado uma pesquisa online com intuito de gerar 

dados a respeito do uso racional de medicamentos, a 

abordagem escolhida foi o método mais viável frente a atual 

situação de pandemia, que permitiu continuar as ações do 

projeto e pesquisa. Entre os questionamentos realizados, de 

início perguntava se os usuários possuíam algum conhecimento 

sobre o uso de medicamentos, o gráfico abaixo relata que 98% 

dos usuários informaram que possuíam conhecimento e apenas 

2% informaram que não possuíam conhecimento: 
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Ademais, questionou-se se o usuário estava tomando 

alguma medicação, se a resposta fosse sim perguntava-se se 

ele sabia para que servia aquela medicação. O gráfico 2 mostra 

que 85% dos indivíduos estavam tomando alguma medicação 

e como mostra no gráfico 3, dentre esses apenas 50% sabiam 

para que servia a medicação: 

 

Figura 1: Conhecimento dos usuários sobre uso de 

medicamentos. 

 
Fonte: Dados da Pesquisa, 2021. 

 

  

98

2

sim não
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Figura 2: Porcentagem de usuários tomando algum 

medicamento. 

 

 
Fonte: Dados da Pesquisa, 2021. 

Figura 3: Nível de usuários que sabem para que serve a 

medicação. 

Fonte: Dados da Pesquisa, 2021. 
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A partir do gráfico 3 foi possível visualizar já de início a 

carência de informação daquele público, metade do seu 

percentual estavam tomando uma medicação sem ao menos 

saber a necessidade daquele fármaco e se realmente ele 

haveria algum resultado para o seu problema. 

No gráfico 4 foi avaliado se os indivíduos sabiam que os 

medicamentos devem ser guardados em locais específicos, 

apenas 25% dos usuários responderam que sim. Destacando 

mais uma vez o uso irracional desses medicamentos, cada 

medicamento tem um local específico para ser armazenado, há 

medicamentos que devem estar em temperaturas frias, outros 

em temperaturas ambiente, que não sejam quentes e úmidos, 

devem permanecer em suas embalagens, para que assim seja 

conservado suas características físico-químicas. E sempre 

devem estar longe do alcance de crianças, o perigo desses 

menores realizarem o uso dessas medicações é gigante, são 

seres irracionais e não conseguem muitas vezes distinguir a 

diferença de um doce, por exemplo, e não imaginam quanto ao 

perigo do uso indevido. 
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Figura 4: Medicamentos guardados em locais específicos 

 

Fonte: Dados da Pesquisa, 2021 

 

Em semelhança ao gráfico acima, se encontra o gráfico 

5, avaliando se o público sabia como descartar os 

medicamentos, nesse caso apenas 20% dos usuários relataram 

saber o devido descarte. O resultado deste gráfico possibilita a 

preocupação com outro foco, o descarte inviável desses 

medicamentos pode ocasionar uma serie de efeitos nocivos 

para sociedade. Deve-se levar em conta o alto risco à saúde de 

pessoas que frequentam aterros sanitários e que porventura 

possam reutilizar os medicamentos descartados no lixo comum, 

intencional ou acidentalmente, devido principalmente a fatores 

sociais. Tal prática pode levar ao surgimento de reações 

adversas ao medicamento ingerido, como intoxicações 

medicamentosas (ANVISA, 2011) 

  

25

75

sim não
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Figura 5: Descarte dos medicamentos. 

 
Fonte: Dados da Pesquisa, 2021. 

 

Um ponto bastante relevante era perguntado também, se 

os usuários tinham conhecimento que o uso de bebida 

alcoólicas pode interferir nos medicamentos. O gráfico 6 traz o 

resultado que apenas 25% dos usuários sabiam desse efeito, 

esse resultado mostra como o uso inconsciente dessa mistura 

acontece, podendo ocasionar uma serie de efeitos adversos, 

além do próprio corte da medicação. 
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Fonte: Dados da Pesquisa, 2021. 

 

No fim abordava-se o questionamento se o usuário sabia o 

que fazer caso esquecesse de tomar uma medicação, é 

importante pontuar o uso inconsciente de medicamentos nesse 

aspecto, contendo usuários que tomam doses extremas por 

esquecer de tomar o medicamento algum dia ou horário. O 

gráfico 7 comprova bem isso relatando que 10% dos usuários 

sabiam qual procedimento nesse caso: 
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Figura 7: Esquecer de tomar medicação. 

 

Fonte: Dados da Pesquisa, 2021. 

 

O resultado dessa pesquisa permitiu ao grupo da 

extensão o aprofundamento no conhecimento dos usuários, 

conhecendo melhor o público alvo para que fosse realizado 

ações de forma a ajuda-los. Essas ações ocorriam também pela 

plataforma Instagram, assim como no Twitter, nesses meios 

foram disponibilizadas cartilhas digitais com diversas 

informações sobre uso racional de medicamentos, além de 

banners acerca da temática com temas variados entre o uso 

irracional de medicamentos, dicas sobre a bula e detalhes sobre 

medicamentos. Além disso, os discentes disponibilizavam 

nesses meios seus respectivos contatos para demais dúvidas e 

por esses meios ocorria uma grande interação de discussão e 

debate, por meio desses diálogos já era possível perceber o 

desenvolvimento dos usuários, além de despertar o interesse 

10

90

sim não
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nestes em perguntar sempre que necessário, para que não 

houvesse mais uso inconsciente. 

 

CONCLUSÕES  

 

Em analise ao impacto social, acadêmico e científico a 

partir das atividades realizadas, é importante pontuar que 

resultou em uma série de efeitos educativos e assistenciais para 

discentes e comunidade. Por meio dessas ações foi possível 

proporcionar a devida integração dos conhecimentos 

acadêmicos advindos do curso de Odontologia com incremento 

à qualidade de vida dos pacientes, respeitando os princípios 

éticos e bioéticos, e a integridade da atenção em saúde. Os 

envolvidos puderam não só adquirir experiência acadêmica e 

profissional, como proporcionar as devidas orientações para 

determinado grupo social. Trata-se de uma troca de 

conhecimentos, que proporciona um crescimento como 

cidadão, ajudando não somente o público em foco, mas 

também aos acadêmicos que aprofundam seus estudos, 

conhecem novas realidades, além de procurar inovações diante 

de uma possível crise como a pandemia. 
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RESUMO: A rânula é uma lesão pseudocística benigna, que se 
apresenta clinicamente como um aumento de volume de 
coloração azulada ou translúcida, móvel, de consistência 
amolecida e assintomático no assoalho da boca. Sua etiologia 
está relacionada à ruptura traumática do ducto salivar ou ácinos 
glandulares, resultando em extravasamento e acúmulo de 
secreção salivar nos tecidos adjacentes. Quando esta última 
disseca o músculo milo-hióideo, estendendo-se para o pescoço, 
é denominada de rânula mergulhante ou dissecante, 
apresentando-se clinicamente como um aumento de volume de 
consistência amolecida no pescoço. Nestes casos, o 
acometimento do assoalho bucal pode estar presente ou não. 
Histopatologicamente, não apresentam revestimento epitelial, 
sendo as paredes da lesão compostas por tecido de granulação 
com mucina extravasada em seu interior, sendo consideradas 
pseudocistos. O diagnóstico é baseado principalmente na 
história e no quadro clínico, exames de imagem e biopsia 
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também podem ser usadas, enquanto o tratamento pode se dar 
por marsupialização até a excisão da glândula associada. O 
objetivo deste trabalho é relatar o caso clínico de rânula 
mergulhante em uma paciente de 26 anos de idade, que foi 
tratada com sucesso pela técnica da marsupialização. Tal 
procedimento é menos invasivo e gera baixa morbidade, de 
forma que o bom resultado obtido com o caso relatado e os 
trabalhos já publicados têm nos incentivado a adotá-lo como 
forma de tratamento.   
Palavras-chave: Rânula. Glândula sublingual. Cirurgia Bucal. 

 

INTRODUÇÃO  

 

O fenômeno de extravasamento de muco, também 

conhecido como mucocele, consiste em uma lesão comum das 

glândulas salivares menores, sendo rara a sua ocorrência em 

glândulas salivares maiores. Rânula é um termo usado para 

mucoceles que ocorrem no assoalho de boca, sendo uma lesão 

relativamente comum da cavidade bucal, resultante da ruptura 

de um ducto de glândula salivar e do extravasamento de 

secreção salivar para dentro dos tecidos moles vizinhos 

(NEVILLE et al, 2016; NOLETO, J. W. et al., 2010). Podem ser 

definidas como lesões pseudocísticas benignas preenchidas 

por saliva, apresentando-se como massas móveis 

assintomáticas no assoalho da boca e/ou pescoço originadas 

da glândula sublingual.  

A glândula sublingual possui uma anatomia complexa, 

sendo constituída por cerca de 15 a 30 glândulas menores, 

cada uma secretando através de dutos excretores curtos, 

conhecidos como dutos de Rivinus, os quais se abrem no 

assoalho da boca ao longo do topo da prega sublingual, ou 

convergindo para um ducto excretor (ducto de Bartholin) que se 
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une ao ducto de Wharton da glândula submandibular ou 

desemboca próximo à carúncula lingual. Possuem ainda a 

capacidade de produzir um fluxo contínuo de muco, mesmo na 

ausência de estimulação neural, o que contribui para a o 

aumento da probabilidade do desenvolvimento da rânula após 

a ruptura de um de seus múltiplos ductos (NEVILLE et al., 

2016). 

Segundo AYERS (2018), traumatismo, obstrução ou 

processo inflamatório podem danificar um ou mais ductos, 

causando vazamento de conteúdo salivar para o tecido 

circunjacente, induzindo uma reação fibroblástica que sela o 

muco em um envólucro de tecido conjuntivo, conhecido como 

pseudocisto de extravasamento, sendo os responsáveis pela 

formação das rânulas. 

A variação étnica na incidência de rânula mergulhante é 

documentada em alguns estudos, os quais demonstram uma 

maior prevalência em populações asiáticas. Tal predileção não 

atribui alteração genética nessas populações (OLOJEDE et al., 

2018). 

Rânula é um termo derivado da palavra “rana”, a qual 

significa “barriga de rã” em latim, pois o aspecto clínico de 

coloração azulada lembra a região ventral translúcida de uma 

rã.  Estas podem ser classificadas em dois tipos, o tipo oral 

(simples ou superficial) e a mergulhante (cervical ou dissecante) 

(KUMBUL, YUSUF ÇAGDAS et al, 2021).  

 O músculo milo-hióideo é uma estrutura anatômica 

importante para a classificação das rânulas, pois a do tipo 

simples ou superficial consiste na retenção de muco, após o 

extravasamento, confinada ao pavimento acima do nível do 

músculo milo-hióideo (PEREIRA JÚNIOR, A. J. A. et al., 2018).  
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Já as rânulas mergulhantes são aumentos de volume 

no pescoço, que são, essencialmente, pseudocistos de 

retenção mucosos, na qual a secreção salivar se estende 

inferiormente através do bordo livre do músculo milo-hióideo, ou 

através de uma deiscência do próprio músculo, penetrando no 

espaço submandibular e/ou parafaríngeo (CARLINI, V. et al., 

2016; AYERS, E., 2018; NOLETO, J.W., et al., 2010). 

A manifestação clínica típica de uma rânula é um 

aumento de volume em forma de cúpula, flutuante, de coloração 

azulada, crescimento lento, normalmente unilateral e 

assintomático no assoalho da boca. No caso das rânulas orais, 

estas geralmente se desenvolvem lateralmente à linha média, 

elevando muitas vezes a língua, interferindo na fonação, 

mastigação e deglutição (AYERS, E., 2018; NEVILLE et al., 

2016).  

Porém, quando se trata da rânula mergulhante, esta 

resulta do extravasamento da saliva da glândula sublingual para 

o espaço submandibular, interferindo menos na função da 

cavidade oral, principalmente nos casos onde não há a 

manifestação no assoalho bucal. Desta forma, os pacientes 

com este tipo de rânula podem procurar tratamento de forma 

mais tardia quando comparados com os acometidos por rânulas 

orais. Rânulas orais extensas, localizadas na área da carúncula 

sublingual podem causar também a obstrução parcial do ducto 

de Wharton, resultando em edema submandibular durante a 

alimentação (ZHAO, Y.F et al., 2004). 

As rânulas mergulhantes se manifestam geralmente com 

o componente cervical associado à manifestação oral, sendo 

que raramente se formam sem a lesão oral (CARLINI, V. et al., 

2016). Um aumento de volume flutuante, assintomático no 

pescoço é sua apresentação clínica mais comum, sendo a 
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rânula mergulhante a primeira suspeita diagnóstica (AYERS, E., 

2018; ZHAO, Y.F et al., 2004).  

O exame histopatológico das rânulas mergulhantes 

evidenciam paredes compostas por tecido fibroconectivo 

semelhante ao tecido de granulação com mucina extravasada 

em seu interior, sem revestimento epitelial. O tecido de 

granulação presente nas paredes da lesão é formado em 

resposta aos efeitos inflamatórios gerado pela secreção salivar, 

com um mínimo grau de infiltrado inflamatório crônico (AYERS, 

E., 2018; NEVILLE et al., 2016; ZHAO, Y.F et al., 2004). Ductos 

de glândulas salivares menores, material amorfo focal 

compatível com mucina, permeado por macrófagos espumosos 

também podem ser observados (PONTES et al, 2018). 

Na atualidade existem várias modalidades de tratamento 

com taxas de sucesso variáveis. Estas variam desde a simples 

drenagem do seu conteúdo, a marsupialização, excisão apenas 

da rânula, excisão da glândula sublingual em associação com 

a rânula, e escleroterapia (THAN, J.K.; ROSENBERG, T.L. et 

al., 2020; AYERS, E., 2018). 

O objetivo deste trabalho é relatar é relatar um  caso  

clínico  de  rânula mergulhante, a qual foi tratada com êxito pela 

técnica de marsupialização.  

 

RELATO DE CASO 

 

Paciente do gênero feminino, de 26 anos de idade, ASA 

I, leucoderma, apresentou-se no Programa de Residência em 

Cirurgia Bucomaxilofacial da UFPB no Hospital Universitário 

Lauro Wanderley queixando-se de aumento de volume no 

pescoço, o qual variava de tamanho ao longo do dia, 

aumentando durante as refeições. 
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O exame clínico extraoral evidenciava uma tumefação 

cervical flutuante e assintomática que acometia os espaços 

submentual e submandibular do lado direito (Figura 1). O 

exame clínico intraoral demonstrava uma lesão no assoalho de 

boca do mesmo lado, em forma de cúpula, de coloração 

azulada, base séssil, assintomática e flutuante (Figura 2). A 

suspeita diagnóstica de rânula mergulhante foi baseada nas 

evidências clínicas, confirmado por exame anatomopatológico 

realizado posteriormente.  

 

Figura 1: A) Aspecto clínico extraoral inicial em vista frontal; B) 

Aspecto clínico extraoral inicial em vista de perfil. 

 

 
Fonte: Autoral, 2021. 

 

 

 



RÂNULA MERGULHANTE TRATADA POR MEIO DE MARSUPIALIZAÇÃO: 

RELATO DE CASO  

38 
 

 

 

 

 

Figura 2: Aspecto clínico inicial intraoral. 

 

 
Fonte: Autoral, 2021. 

 

O tratamento consistiu na marsupialização sob anestesia 

local, onde parte superior da lesão foi removida para que 

houvesse o extravasamento da saliva contida no seu interior 

(Figura 3). As bordas da ferida foram suturadas com fio de 

poliglactina 910 3-0. Tal fragmento foi enviado para exame 

histopatológico (Figura 4), sendo confirmado o diagnóstico de 

rânula. A paciente foi acompanhada por aproximadamente dois 

anos, não sendo observados sinais ou sintomas de recidiva 

(Figuras 5 e 6).  
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Figura 3: A) Período transoperatório evidenciando a remoção 

da parte superior da lesão (marsupialização); B) Imagem 

macroscópica da parte superior da lesão removida. 

 

 

 
Fonte: Autoral, 2021. 
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Figura 4: Coloração HE. Observamos glândulas e ductos 

salivares e uma área pseudocística que associada ao 

extravasamento de muco. 

 

 
Fonte: Autoral, 2021. 

 

Figura 5: Aspecto clínico intraoral final. 
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Fonte: Autoral, 2021. 

Figura 6: A) Aspecto clínico extraoral final em vista frontal; B) 

Aspecto clínico extraoral final em vista de perfil. 

 

 

 
Fonte: Autoral, 2021. 
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RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

 A rânula mergulhante é uma lesão rara e ocorre quando o 

extravasamento de saliva disseca o músculo milohióideo 

produzindo uma tumefação cervical, passando para os espaços 

submandibular e submentual. Nestes casos pode haver ou não 

aumento de volume no assoalho da boca (CHOI, 2018; 

NEVILLE et al., 2016). 

 Rânulas mergulhantes são geralmente diagnosticadas no 

início da vida adulta. Normalmente o paciente apresenta um 

aumento de volume unilateral, progressivo e recorrente no 

pescoço podendo ou não apresentar o envolvimento intraoral 

associado. O diagnóstico de rânula é baseado principalmente 

na história e no exame clínico, embora exames de imagem e 

biopsia possam ser usadas. A tomografia computadorizada ou 

ressonância magnética podem ser solicitadas em casos de 

rânula mergulhante (BOWERS, E.M.R; SCHAITKIN, B., 2021). 

 Achados de citologia aspirativa obtido por agulha fina com 

alto conteúdo de amilase, histiócitos e ausência de células 

epiteliais são úteis na diferenciação das rânulas de outras 

tumefações orais e/ou cervicais. Ressonância magnética é o 

exame de imagem considerado mais sensível para investigação 

e diagnóstico de rânulas (PACKIRI; GURUNATHAN; 

SELVARASU, 2017; SHAH ARPAN; ANKUR; THAKKUR 

RAHUL, 2017). Contudo, é possível confirmar o diagnóstico 

apenas com a avaliação clínica e histopatológica. (LYLY et al., 

2017). No presente caso, as características clínicas altamente 

sugestivas, combinadas com a anamnese contribuíram para o 

diagnóstico de rânula mergulhante.  

A literatura relata também casos em que uma rânula 

mergulhante pode se apresentar sem extensão óbvia na 
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cavidade oral, devendo ser consideradas nas hipóteses 

diagnósticas lesões como o neurofibroma plexiforme, cisto 

dermóide e, mais comumente, malformações linfáticas, por 

apresentarem a cor da mucosa ou pele dentro dos padrões de 

normalidade (THAN, J.K.; ROSENBERG, T.L. et al., 2020). 

 Rânulas são lesões que podem ser adquiridas ou 

congênitas. As adquiridas são mais relatadas na literatura, 

sendo resultado de evento traumático ou obstrução do ducto da 

glândula sublingual em pacientes jovens (PONTES et al., 2018). 

Tal mecanismo é explicado de diversas maneiras na literatura. 

Com o dano traumático a um ducto salivar, seguido de 

extravasamento de saliva, resultando no seu acúmulo no tecido 

conjuntivo sob a mucosa do assoalho bucal (SHAH ARPAN; 

ANKUR; THAKKUR RAHUL, 2017). 

Apesar da predileção por pacientes jovens, Borkar et al. 

(2021) relataram um caso raro de rânula congênita notificada 

cerca de dez dias após nascimento. Rânulas congênitas 

sintomática foram relatadas em apenas onze casos na literatura 

inglesa. A lesão descrita por Borkar et al. (2021) prejudicava a 

amamentação e deslocava a língua do neonato 

consideravelmente em sentido posterior.  

Rânulas que não possuem manifestação oral são raras, 
sendo profundas em relação a mucosa do assoalho bucal. Tal 
caso foi relatado por Shah Arphan; Ankur; Thakkur (2017), onde 
a ultrassonografia da parte superior do pescoço revelou tratar-
se de uma rânula mergulhante medial à glândula submandibular 
direita, com 5,7 mm de profundamente em relação à pele. 
Algumas lesões se estender muito além do assoalho bucal, 
invadindo o espaço parafaríngeo e base do crânio, tal como o 
caso relatado por Kumbul et al. (2021). 

Ocasionalmente, rânulas podem ocorrer em associação 

com HIV. Porém, a presença de rânulas não é patognomônico 
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da doença. Vanden Eynden et al. (2021) sugerem teste de 

rotina de HIV para pacientes com rânula, especialmente para 

pacientes pediátricos. Os autores relataram dois casos de 

crianças que foram atendidas para o tratamento de rânulas, as 

quais o diagnóstico de HIV foi confirmado posteriormente. 

O tratamento para rânulas mergulhantes varia 

consideravelmente na literatura. Chung; Cho; Kim (2019) 

incluem como opções terapêuticas a formação de um trato de 

drenagem através da sua parede, levando à marsupialização 

da lesão. Os autores também relatam a injeção de substância 

esclerótica como forma de tratamento. 

Segundo Olojede et al. (2018), a marsupialização 

envolve a remoção da parte superior da rânula e a sutura das 

suas bordas aos tecidos circundantes. Quanto às suas 

desvantagens, Guzmán-Letelier et al. (2016) citam a 

colaboração do paciente na realização do protocolo de limpeza 

da cavidade, fator que deve ser alertado aos pacientes após o 

estabelecimento do tratamento proposto. A paciente do relato 

deste trabalho cooperou de forma satisfatória com o tratamento. 
Outra opção para o tratamento de rânulas mergulhantes 

é a remoção da lesão com excisão da glândula envolvida. 

Apesar da menor taxa de recorrência em relação ao 

procedimento de marsupialização, a excisão cirúrgica da 

glândula pode levar a dor neuropática ou outras complicações, 

tais como danos ao ducto da glândula submandibular, 

sangramento, hematoma, deiscência da ferida, restrição da 

mobilidade da língua, e danos ao nervo lingual (BACHESK et 

al., 2021; SILVA et al, 2020). Consideramos esta última forma 

de tratamento apenas para casos em que a marsupialização foi 

tentada por duas vezes sem sucesso. 
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Nguyen e Orloff (2017) relataram como forma de 

tratamento alternativo para rânulas mergulhantes a injeção 

percutânea de etanol guiada por ultrassonografia. 

Aproximadamente dois meses após o procedimento, o paciente 

apresentou a resolução completa da lesão, sem efeitos 

colaterais associados, mantendo o quadro durante o 

acompanhamento de um ano (NGUYEN; ORLOFF, 2017). 

Carey et al. (2017) reportam um caso de rânula 

mergulhante em paciente do gênero masculino de 33 anos de 

idade tratado por abordagem direta com auxílio da cirurgia 

robótica transoral (TORS), auxiliada pela sialendoscopia. Os 

autores sugerem que esta estratégia é uma alternativa eficaz 

de tratamento para as rânulas cervicais. 

A maioria das rânulas mergulhantes pode ser tratada por 

excisão transoral e da glândula sublingual; no entanto, 

abordagens alternativas podem ser necessárias, dependendo 

das características de cada paciente. 

A técnica de marsupialização se mostrou eficiente no 

tratamento deste caso clínico. Tal procedimento é menos 

invasivo que a excisão cirúrgica completa da glândula 

envolvida, que pode promover danos a estruturas pertinentes 

adjacentes. Além de promover a coleta de material para exame 

anatomopatológico que fortalece o diagnóstico clínico de rânula 

mergulhante, e não exclui a possibilidade de outros tipos de 

tratamento, tão diversificados como mostra a literatura. 

 

CONCLUSOES  

 

O bom resultado obtido com o caso relatado e os 

trabalhos já publicados têm nos incentivado a adotar a 
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marsupialização como forma de tratamento da rânula, visto se 

tratar de um procedimento simples e de baixa morbidade. 

Portanto, a marsupialização deve ser sempre tentada antes de 

formas de tratamento mais invasivas. 
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RESUMO: os seios maxilares são espaços anatômicos 
localizados nos ossos maxilares, os quais geralmente 
apresentam íntimo contato com o ápice radicular dos molares 
superiores. As fístulas bucossinusais são comunicações 
bucossinusais que persistem por mais de 15 dias, as quais 
sofreram epitelização do seu trajeto pelas células do epitélio 
das mucosas oral e sinusal. As principais etiologias estão 
associadas a extrações dentárias, patologias e infecções. O 
tratamento depende da apresentação clínica de cada caso, 
variando desde uma sutura oclusiva até casos onde há a 
necessidade da rotação de retalhos mucoperiosteais locais. A 
forma de tratamento a ser adotada dependerá de fatores, tais 
como o estado do seio maxilar e do tamanho da fístula. O 
objetivo deste capítulo é relatar o caso de um paciente do sexo 
masculino, 59 anos de idade que compareceu ao serviço de 
residência em ctbmf da ufpb, relatando queixa de saída de 
líquido pelo nariz. o paciente era portador de fístula 
bucossinusal associada com sinusite maxilar oriunda da 
extração do dente 17, a qual foi tratada com sucesso pela 
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técnica da rotação de retalho palatino. O paciente foi 
acompanhado por quatro meses após a cirurgia, sem sinais 
e/ou sintomas de recidiva. De acordo com os dados clínicos, a 
técnica utilizada se demonstrou eficaz, trazendo resultados 
satisfatórios. 
Palavras-chave: Fístula bucossinusal. Fístula oroantral. 

Sinusite maxilar. 

 

INTRODUÇÃO  

 

Os seios maxilares são espaços anatômicos 

pneumatizados localizados no interior dos ossos maxilares, os 

quais, devido seu grande volume, geralmente apresentam 

íntimo contato com os ápices radiculares de alguns dentes 

superiores posteriores, aumentando as chances de ocorrência 

de uma comunicação entre a cavidade oral e o seio maxilar 

durante a extração destes dentes. Esta última é denominada de 

comunicação bucossinusal ou oroantral (PARTIDA, A.I.G.; 

LUGO, R.R., 2016; ARAÚJO JÚNIOR et al., 2019).  Esta, 

quando não se fecha espontaneamente, permanece patente, 

epitelizando o seu trajeto, dando origem à fístula bucossinusal 

ou fístula oroantral (BATRA, H., 2010 apud CHEKARAOU, S. 

M. et al., 2021).  

Os principais agentes etiológicos relacionados às 

comunicações bucossinusais são traumatismos ou 

procedimentos cirúrgicos realizados nas proximidades do seio 

maxilar.  A literatura tem salientado que causa mais comum é a 

extração de molares superiores devido à íntima relação 

anatômica de suas raízes com o assoalho do seio maxilar 

(ARAÚJO JÚNIOR et al., 2019; SILVA, W. R. et al., 2021).   

Podem ocorrer ainda em decorrência da remoção de cistos e 

tumores, osteomielite, radioterapia, deslocamento de dentes e 
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implantes para o interior do seio maxilar e sinusite crônica 

(YANG, S; JEE, Y.J.; RYU, D.M, 2018; KHANDELWAL, P.; 

HAJIRA, N., 2017).  

Os sinais e sintomas das fístulas bucossinusais podem 

ser agudos ou crônicos, sendo que os agudos incluem 

rinorragia, passagem de líquido ou ar através da fenestração, 

dor e disfonia. Os sintomas crônicos incluem dor, escape livre 

de fluidos pela fenestração, pólipos sinusais, rinorragia, 

disgeusia, disfonia, secreção nasal mucopurulenta e sinusite 

crônica (BEN-ZVI, YEHONATAN et al., 2021; KHANDELWAL, 

P.; HAJIRA, N., 2017). 

O diagnóstico de uma fístula bucossinusal é feito por 

meio da anamnese, do exame clínico e de exames 

imagiológicos, tais como as radiografias periapical, panorâmica 

e incidência de Waters-Waldron (ARAÚJO JÚNIOR et al., 

2019).  Clinicamente é recomendada a inspeção visual, 

palpação alveolar e a manobra de Valsalva, na qual o paciente 

é instruído a colocar um pouco de soro fisiológico na cavidade 

bucal, cobrindo a fístula, e a expelir o ar pelo nariz com as 

narinas fechadas, enquanto o profissional verifica se há a saída 

de ar através da fístula, situação em que há um ruído sibilante 

de vazamento de ar através do seio maxilar e/ou a formação de 

bolhas. Se tais sinais forem observados, a manobra de Valsalva 

foi positiva. Em alguns casos este teste pode gerar um 

resultado falso-negativo, particularmente quando a fístula 

estiver obliterada pela mucosa nasal alterada por processo 

inflamatório (PARVINI, P.; OBREJA, K.; SADER, R. et al., 2018; 

SCARTEZINI, G. R; OLIVEIRA, C. F. P., 2016).  

Para confirmar os achados clínicos são utilizados os 

exames imagiológicos. Os exames radiográficos, tais como a 

radiografia panorâmica, permite observar o defeito ósseo 
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alveolar, enquanto a incidência de Waters-Waldron permite a 

observação de infecção do seio maxilar, por meio do seu 

velamento. A presença da fístula também pode ser confirmada 

por tomografia computadorizada de feixe cônico, a qual é 

considerada como ideal em relação ao diagnóstico, pois permite 

observar a descontinuidade da linha radiopaca que delimita a 

lâmina óssea do assoalho do seio maxilar, o espessamento da 

mucosa sinusal ou sua opacificação, a aeração do meato nasal 

ou o estado patológico das células etmoidais e de outros seios 

da face (ARAÚJO JÚNIOR et al, 2019; CHEKARAOU, S. M. et 

al., 2021).   

O tratamento das fístulas bucossinusais dependerá das 

características de cada caso, sendo considerados, tais como a 

localização anatômica, o tamanho da fenestração, e a presença 

ou não de infecção sinusal (PARTIDA, A.I.G.; LUGO, R.R., 

2016).   

O fechamento da fístula bucossinusal é muito importante 

para prevenir o acúmulo de alimento ou saliva que possa causar 

contaminação do seio maxilar, levando a um quadro de 

infecção, dificuldade de cicatrização e sinusite crônica. Com o 

objetivo de evitar maiores complicações, alguns autores tem 

recomendado que este fechamento deve ser realizado dentro 

de um período de aproximadamente 48 horas após a sua 

detecção (CHEKARAOU, S. M. et al., 2021).  

A fístula bucossinusal pode fechar espontaneamente, 

caso seu diâmetro seja menor do que 3 mm. Em casos de 

fístulas de 3 a 5 mm a sutura da gengiva circundante pode ser 

um meio eficiente para trata-la, segundo Kwon e colaboradores 

(2020).  Nos casos em que a entrada do trato da fístula for maior 

que 5 mm, o tratamento preconizado pela literatura é o 

fechamento por meio de retalhos mucoperiosteais (PARVINI, 
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P.; OBREJA, K.; SADER, R. et al., 2018; KWON, M.S. et al., 

2020). 

Porém, em casos onde há sinusite crônica associada, 

antes do fechamento cirúrgico da fístula, deve ser realizado o 

controle adequado da infecção para prevenir recidivas e a 

perpetuação do caso. Uma avaliação completa e um protocolo 

de controle de infecção devem ser implantados (CHEKARAOU, 

S. M. et al., 2021). No caso de sinusite, a infecção pode ser 

tratada com antibioticoterapia por 15 dias (500mg de 

amoxicilina com ácido clavulânico a cada oito horas), irrigação 

do seio acometido com solução salina a 0,9% três vezes ao dia, 

e descongestionante nasal. Nos casos onde tal terapia não 

surtir efeito, a mucosa do seio maxilar deverá ser curetada pelo 

acesso de Caldwell-Luc com o concomitante fechamento da 

fístula bucossinusal por meio de retalho mucoperisteal (HUPP,  

et al., 2015; J.R.KWON, M.S. et al., 2020).   

Dentre as técnicas cirúrgicas propostas para o 

fechamento da fístula, a literatura descreve diferentes tipos de 

retalho, os quais podem ser categorizadas em retalhos locais e  

à distantância. Os procedimentos de retalho local mais 

amplamente usados incluem o retalho bucal, coxim adiposo 

bucal e retalho rotativo palatino, enquanto os procedimentos de 

retalho à distância abrangem o retalho de língua, cartilagem 

auricular e retalho do músculo temporal. O uso de cartilagem do 

septo nasal também é citado por alguns autores (SILVA, W. R. 

et al, 2021).  

Embora cada técnica de retalho tenha suas vantagens e 

desvantagens, os trabalhos tem demonstrado que todas 

apresentam bons resultados quando utilizadas com as devidas 

indicações. O tipo de retalho escolhido para o tratamento de 

cada fístula bucossinusal dependerá de fatores importantes, 
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tais como a sua localização anatômica e tamanho. Neste 

contexto, o objetivo deste trabalho é relatar o caso de um 

paciente com fístula bucossinusal associada à sinusite e 

discorrer a respeito do protocolo de tratamento empregado, 

comparando com a literatura. 

 

RELATO DE CASO 

 

Paciente de gênero masculino, 59 anos de idade, 

leucoderma, apresentou-se ao Programa de Residência em 

Cirurgia e Traumatologia Bucomaxilofacial da Universidade 

Federal da Paraíba (Hospital Universitário Lauro Wanderley) 

com queixa de saída de líquido pelo nariz quando ingeria água 

há cerca de dois meses após a extração do elemento dentário 

17, o qual se encontrava erupcionado na época da extração. O 

exame clínico evidenciou a presença de uma fenestração na 

região correspondente ao dente extraído (Figura 1), 

comunicando a cavidade bucal com o seio maxilar. O paciente 

revelou também sentir gosto e odor desagradáveis de forma 

frequente, além de saída de secreção através da fenestração, 

sugerindo tratar-se de uma fistula bucossinusal. Foi realizado 

um teste, no qual um espelho bucal foi colocado abaixo da 

fenestração, sendo observado o embaçamento do mesmo 

devido à saída de ar pela fístula, confirmando a hipótese 

diagnóstica supracitada. Como o exame clínico demonstrou a 

presença de sinusite maxilar associada, optou-se pelo 

tratamento conservador da mesma antes do fechamento da 

fístula.  
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Figura 1. Aspecto clínico intraoral inicial evidenciando a 

presença de uma fístula bucossinusal na região do dente 17. 

 

 
Fonte: Autores. 

 

O tratamento conservador da sinusite consistiu em 

irrigação do seio acometido através da fístula com solução 

salina a 0,9%, antibioticoterapia (1g de amoxicilina a cada oito 

horas na primeira semana, seguidos de 500mg a cada oito 

horas na segunda semana), descongestionante nasal 

(Cloridrato de oximetazolina / duas vezes ao dia), anti-

histamínico oral (Cloridrato de fexofenadina 180mg / uma vez 

ao dia), e inalante (Penetro® / três vezes ao dia), durante quinze 

dias.  Após este período, o paciente não demonstrou mais 

sinais e sintomas da sinusite, sendo submetido ao fechamento 
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cirúrgico da fistula, o qual foi realizado por meio da realização 

de retalho rotatório palatino (Figuras 2, 3 e 4).  

Figura 2. Retalho rotatório palatino confeccionado, procurando-

se manter a artéria palatina maior direita em seu interior com o 

objetivo de manter a sua vascularização. 

 
Fonte: Autores. 
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Figura 3. O epitélio em volta da fístula foi removido para 

favorecer a cicatrização após a rotação do retalho para o seu 

fechamento. 

 

 
Fonte: Autores. 
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Rotação do retalho palatino, obliterando a fístula bucossinusal. 

A sutura foi realizada com fio de seda preta 3-0. 

 
Fonte: Autores. 

 

A área de tecido ósseo exposta no palato foi protegida 

com cimento cirúrgico sem eugenol por um período de sete dias 

(Figura 5). O cimento cirúrgico é importante para a proteção 

mecânica local, favorecendo o processo cicatricial, e para dar 

um maior conforto ao paciente. 
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Figura 5. Cimento cirúrgico sem eugenol mantido na região por 

um período de sete dias para proporcionar um maior conforto 

local para o paciente. 

 
Fonte: Autores. 

 

A sutura foi removida aproximadamente 15 dias após o 

procedimento. Durante este período, o paciente foi orientado a 

não fazer pressões positivas ou negativas na cavidade bucal e 

espirrar de boca aberta para evitar o deslocamento do coágulo. 

O paciente foi acompanhado por aproximadamente quatro 

meses, não sendo observados sinais ou sintomas de recidiva 

(Figura 6). 
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Figura 6. Aspecto clínico aproximadamente quatro meses após 

o fechamento da fístula bucossinusal. Observar a cicatrização 

do local. 

 
Fonte: Autores. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

 O presente estudo descreveu o diagnóstico e tratamento de 

um caso de fístula bucossinusal associado à sinusite maxilar 

ipsilateral. Esta apresentou-se clinicamente como uma 

fenestração, permitindo a passagem de líquidos da boca para o 

nariz e drenagem de secreção através da mesma. O paciente 

relatou na anamnese sentir gosto e odor desagradáveis, 

decorrente da drenagem de secreção purulenta, aspecto 

condizente com sinusite. O mesmo foi observado na pesquisa 

realizada por Abdel-Aziz e colaboradores (2018), ao descrever 

que pacientes com esta condição podem apresentar os 

mesmos sintomas desagradáveis. Os autores salientam 
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também que os pacientes de seu apresentaram também 

sensação reduzida do olfato e paladar, halitose, fala anasalada, 

regurgitação de alimentos líquidos pelo nariz, vazamento de ar 

e fluidos, além de dor nos dentes superiores, dor facial e 

cefaleia. 

 No caso relatado, a fístula bucossinusal era de 

dimensões tão pequenas que pode ser observada 

radiograficamente. Aspecto radiográfico de uma 

descontinuidade do assoalho ósseo do seio maxilar corrobora 

com os achados em outros estudos de casos, tal como o 

realizado por Shahrour e colaboradores (2021), que observou 

ainda perda da lâmina cortical vestibular e do assoalho do seio 

maxilar e presença de leve espessamento da mucosa ao 

analisar tomografias computadorizadas de feixe cônico. 

O diagnóstico precoce da comunicação bucossinusal é 

de extrema importância para o sucesso do tratamento. O 

fechamento primário em até 48 horas possui alta taxa de 

sucesso, apresentando índices de 90 a 95%. Após este período 

a taxa cai para 67% (KAPUSTECKI et al. 2016). Sendo assim, 

pode-se destacar a importância da realização da manobra 

Valsalva logo após a exodontia de dentes superiores 

posteriores. A técnica é realizada pressionando as narinas do 

paciente com os dedos, em seguida, com as narinas obstruídas, 

o paciente vai expirar o ar pelo nariz mantendo a boca aberta. 

Nos casos em que há comunicação, o sangue presente na área 

irá borbulhar com ruído característico, devido a passagem do ar 

pelo alvéolo. 

Neste trabalho o diagnóstico foi possível através da 

realização da anamnese, associada aos sinais e sintomas 

obtidos durante o exame clínico. Além disso, foi realizado o 

teste no qual um espelho bucal foi colocado abaixo da 
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fenestração, sendo observado o embaçamento do mesmo 

devido à saída de ar pela fístula, confirmando a hipótese 

diagnóstica. Esses métodos de diagnósticos também foram 

relatados no estudo realizado por Moura (2019). 

Os métodos mais comuns usados para o fechamento de 

comunicações e fístulas bucossinusais são retalhos 

vestibulares ou do palato. A maioria dos defeitos menores que 

do 5 mm podem ser cirurgicamente fechados com retalhos 

vestibulares. Retalhos palatinos são recomendados para 

grandes defeitos ósseos. Para a elaboração do plano de 

tratamento das fístulas bucossinusais, deve-se considerar 

alguns aspectos, tais como: tempo prescindido desde a 

formação da comunicação até o momento do tratamento; 

tamanho da fenestração; ocorrência de deslocamento de 

dentes, raízes ou fragmentos de instrumentos para dentro do 

seio maxilar e presença de infecção sinusal.  

A comunicação bucossinusal deve ser tratada o mais 

rápido possível, pois a persistência do defeito ósseo torna a 

inflamação do seio maxilar mais prevalente através da 

contaminação bucal. Se uma comunicação bucossinusal não é 

tratada adequadamente, pode causar sinusite aguda em 50% 

dos casos dentro das primeiras 24-48h e em 90% dos casos 

pode ocorrer nas primeiras 2 semanas. É importante determinar 

se existe infecção concomitante do seio maxilar, pois esta deve 

ser tratada antes do tratamento cirúrgico (NOGUEIRA et al., 

2018). 

Na condução do presente caso, após diagnóstico da 

fístula bucossinusal associada à sinusite, optou-se por adotar o 

protocolo de tratamento conservador da sinusite previamente 

ao fechamento da fístula, sendo realizado irrigação do seio com 

solução salina a 0,9%, antibioticoterapia com amoxicilina, 
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descongestionante nasal, anti-histamínico oral e inalante por 

um período de 15 dias. O paciente foi submetido ao fechamento 

cirúrgico da fístula somente após cessarem todos os sinais e 

sintomas da sinusite. Este protocolo está em consonância com 

o utilizado em diversos estudos dispostos na literatura científica 

(HUPP et al., 2015; NOGUEIRA et al., 2018; KAPUSTECKI, et 

al., 2016), onde optou-se pelo uso da amoxicilina com 

clavulanato no pré-operatório, além de corticoide tópico, com 

objetivo de melhorar o quadro agudo e aumentar as taxas de 

sucesso do tratamento cirúrgico. 

Nos casos de fístulas bucossinusais, as técnicas 

cirúrgicas para o fechamento das fístulas incluem: avanço de 

retalho bucal, avanço de retalho palatino, ou combinação entre 

retalhos de avanço sobre uma membrana de material 

aloplástico. É importante ressaltar que no caso de fístulas, o 

trato fistuloso revestido por epitélio deverá ser excisado antes 

do fechamento propriamente dito (HUPP, ELLIS, TUCHER, 

2015). Neste relato de caso clínico, optou-se por fechamento 

cirúrgico da fístula por meio de retalho rotatório palatino pelo 

fato de ser mais espesso e conter no seu interior a artéria 

palatina maior, garantindo um ótimo suprimento vascular. 

 

CONCLUSÕES  

 

O presente caso clínico conclui que em casos de fístula 

bucossinusal tardia associada à sinusite a inclusão de um 

protocolo medicamentoso para controle da infecção antes do 

procedimento cirúrgico é essencial para um resultado eficaz do 

tratamento. Com o cessamento de sinais e sintomas da 

sinusite, o fechamento cirúrgico da fístula é o mais indicado. A 

utilização do retalho rotatório palatino se demonstrou eficaz 



FÍSTULA BUCOSSINUSAL TRATADA POR MEIO DE ROTAÇÃO DE RETALHO 
PALATINO: RELATO DE CASO  

63 
 

trazendo resultados satisfatórios, foi realizado o 

acompanhamento por aproximadamente quatro meses, não 

sendo observados sinais ou sintomas de recidiva no paciente.  
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RESUMO: O pino de fibra de vidro é uma ótima opção para 
dentes com tratamento endodôntico que perderam cerca de 
50% da estrutura dental. Em caso de canal bastante amplo, por 
ter sido fragilizado ou devido sua anatomia, apenas o pino pré-
fabricado não é o suficiente para resistir às fraturas. Isso, devido 
a uma má adaptação no conduto radicular que acarreta em uma 
grande espessura do cimento entre a superfície dentária e do 
pino, resultando em falhas estruturais. O pino anatômico 
preenche todo o conduto radicular, causando um reforço ao 
elemento dental. O objetivo deste estudo foi realizar uma 
revisão bibliográfica sobre as indicações clínicas do uso do pino 
anatômico. A pesquisa foi realizada no período de agosto a 
novembro de 2021, nas bases de dados PUBMED, Biblioteca 
Virtual de Saúde (BVS) e Google Scholar, nas línguas 
portuguesa e inglesa, englobando textos publicados nos últimos 
5 anos. Anatomizar um pino em seus variados materiais 
odontológicos os tornam além de retentivo, resistente ao 
cisalhamento. Quando um pino se desloca, há possibilidade de 
ocasionar trincas, fraturas reversíveis ou mesmo irreversíveis, 
que podem levar à perda do dente. Assim, é necessário 
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entender o que é o pino anatômico, para que serve e porque 
utilizá-lo em dentes tratados endodonticamente. 
Palavras-chave: Resinas Compostas. Pinos Dentários. 
Técnica para Retentor Intrarradicular. 
 

INTRODUÇÃO 

 

A evolução da Odontologia, em relação às capacidades 

teórico-práticas, proporcionou o aumento das taxas de sucesso 

na reabilitação de dentes com intervenções endodônticas, 

principalmente, com a utilização de retentores intrarradiculares 

(BARBOSA et al., 2016).      

Todavia, os núcleos metálicos fundidos, utilizados para 

reabilitar e reforçar a estrutura dos dentes com raízes 

fragilizadas, ao longo do tempo, mostraram-se propícias a 

grandes fraturas, visto que o módulo de elasticidade desses 

núcleos era incompatível com o da dentina radicular e tal 

técnica se constituía como insuficiente para manter o dente em 

seu alvéolo (CARVALHO et al., 2019). 

Diante disso, o pino de fibra de vidro surgiu modificando 

estes padrões, no qual a principal vantagem deste material, 

além da retenção, seria a semelhança do módulo de 

elasticidade com a estrutura dentária. No entanto, apesar das 

suas vantagens, ele não é capaz de reforçar a estrutura 

dentinária em condutos de alto calibre e/ou fragilizados 

(GUIOTTI et al., 2014; VELMURUGAN, 2021). 

A grande espessura do cimento interfere na adesão do 

pino a estrutura dentinária, isto se deve à formação de bolhas 

de ar, praticamente inevitáveis, nos terços mais apicais do 

conduto radicular. Se não houver uma boa adaptação desse 

cimento pode acarretar falhas adesivas e/ou coesivas que 
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interferem na reabilitação por pino (NETTO et al., 2017; GAMA, 

2020). 

A modelagem do pino com resina composta (pino 

anatômico) foi uma das soluções encontradas para reforço 

radicular. Nesse sentido, a espessura do cimento diminui, 

permitindo uma melhor adesão entre o pino e a dentina 

radicular. Desse modo, dentre tantas outras técnicas, a 

modelagem do pino com resina se tornou uma opção bastante 

popular entre os dentistas, visto que necessita apenas de uma 

sessão, possui baixo custo, proporciona maior intimidade com 

as paredes do canal e mais facilidade no preparo (FERREIRA 

et al., 2018; VELMURUGAN, 2021).   

Com base na importância e nas vantagens da utilização 

do pino reembasado com resina, no contexto atual da 

odontologia, o presente estudo busca responder a seguinte 

questão: “O que os cirurgiões-dentistas devem saber sobre um 

pino anatomizado?”.  

Dessa forma, pretende-se avaliar o protocolo clínico 

desta técnica, assim como o desempenho dos materiais 

utilizados para o preenchimento de todo o conduto radicular 

através da anatomização para melhor auxiliá-los nas dúvidas 

sobre este procedimento.  

 

OBJETIVO 

 

Analisar na literatura as principais características a 

serem levadas em consideração nas indicações clínicas e a 

utilização do pino anatômico em dentes tratados 

endodonticamente; 

Analisar a utilização dos pinos anatômicos em dentes 

com tratamento endodôntico; 
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Descrever as características e propriedades dos pinos 

anatômicos em dentes tratados endodonticamente;  

Apresentar os fatores que vão influenciar no prognóstico 

de uma reabilitação com pino anatômico em dentes tratados 

endodonticamente; 

Discorrer sobre as indicações para o reembasamento do 

pino de fibra de vidro, bem como sobre as técnicas de 

reembasamento com diferentes materiais odontológicos. 

 

MATERIAIS E MÉTODO 

 

Para o presente estudo foi realizada pesquisa na 

literatura que buscasse responder à pergunta norteadora 

"Quais as principais características a serem levadas em 

consideração ao utilizar o pino anatômico em dentes tratados 

endodonticamente?”.  

Na pesquisa foram utilizados os descritores: Pinos 

Dentários; Técnica para Retentor Intrarradicular; Resinas 

Compostas; Teste de Materiais.  

As buscas foram feitas na Biblioteca Virtual de Saúde 

(BVS), Pubmed e Google Scholar. Dentre os artigos 

encontrados, nas buscas realizadas no período de agosto a 

novembro de 2021, foram selecionados aqueles escritos em 

língua inglesa ou portuguesa, dos últimos 5 anos, não repetidos 

e que foram considerados relevantes para a discussão proposta 

por esse estudo. 

Os textos selecionados passaram por análise crítica 

sobre seu conteúdo e, então, os resultados obtidos foram 

dispostos e discutidos na seção a seguir, sendo dispostos em 

segmentos para uma melhor compreensão dos fatores 

abordados. 
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RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Pinos intra-radiculares  

  

Dentes tratados endodonticamente são elementos 

fragilizados que requerem cuidados, tendo em vista que o 

sucesso da sua reabilitação não depende apenas do tratamento 

endodôntico, mas também de como reconstruir a estrutura 

dentária (AMIŽIĆ et al., 2019). Devido à remoção de cárie, 

abertura coronária, irrigação e preparo intra-radicular com 

remoção de dentina, traumas, reabsorções internas e sua 

própria desvitalização que gera perda de umidade, o dente 

diminui a sua resistência à fratura, diante de cargas 

mastigatórias sobre o mesmo (NETTO et al., 2017; KASUYA et 

al., 2020). 

Nessa perspectiva, os retentores intra-radiculares são as 

melhores opções para reabilitar elementos que contém uma 

perda de pelo menos 50% da sua estrutura coronária, no qual 

seu sucesso e sua longevidade dependem da estrutura 

remanescente - espessura da parede radicular, da adaptação 

marginal do retentor, da saúde do tecido periodontal, do agente 

de cimentação, estética e do prognóstico da reconstrução do 

retentor (BÁEZ, et al., 2019). 

Shetty et al.(2019) - em seus estudos - ainda reforçam 

que o sucesso clínico depende principalmente da espessura 

das paredes dentinárias, pois aumenta a sua resistência à 

fratura. Caso haja comprometimento na estrutura 

remanescente, o seu prognóstico pode resultar em falha. 

Por este motivo, torna-se um desafio para o Cirurgião-

Dentista frente à reabilitação destes dentes tratados 

endodonticamente, requerendo um planejamento adequado e 



USO DE PINOS ANATÔMICOS NA ODONTOLOGIA:  
UMA REVISÃO DA LITERATURA 

71 
 

personalizado para cada caso clínico encontrado, tendo 

atenção (CARDOSO, 2020). 

São diversos os tipos de pinos e sistemas de suporte 

desenvolvidos para tentar devolver as propriedades físico-

mecânicas necessárias para um tratamento endodôntico de 

sucesso, sendo os mais citados os núcleos metálicos fundidos 

e os pinos pré-fabricados em fibra de vidro (NEVES, 2019). 

Porém, deve-se observar que suas propriedades 

biomecânicas interferem no sucesso a longo prazo. Um retentor 

intrarradicular, para ser resistente mecanicamente, tem que 

possuir propriedades semelhantes à da estrutura dentária, para 

que assim, dentre outros fatores, permita uma melhor 

distribuição de forças e previna maiores estresses em 

determinadas partes do dente (SHETTY, 2019).  

Atualmente, observa-se, na Odontologia, a diminuição 

no uso do núcleo metálico fundido, visto que, apesar de se 

adaptar muito bem ao conduto radicular, sua rigidez é maior que 

a da estrutura dentinária do elemento, levando à uma falha 

catastrófica e, consequentemente, a perda do elemento 

dentário. (FERREIRA et al., 2018) 

Visando esse fim, tem-se a utilização de pinos de fibra 

pré-fabricados - em especial dos pinos de vidro - como uma 

opção que melhor se adequa aos objetivos estéticos, 

econômicos e funcionais dos cirurgiões dentistas, e por isso, 

tem se tornado o foco da atenção clínica e científica (AMIŽIĆ et 

al., 2019).  

Os pinos de vidro, são materiais mais estéticos, práticos 

(sem etapa laboratorial), de menor custo, compatível com 

materiais adesivos, módulo de elasticidade semelhante ao da 

dentina e de pouca ou nenhuma invasão a tecido sadio. Na sua 

maioria podem se apresentar cilíndricos ou cônicos, com o seu 
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diâmetro correspondente ao do conduto radicular sendo, desta 

forma, recomendado a serem utilizados quando há estrutura 

remanescente suficiente para reforço do próprio elemento 

dental (BÁEZ, et al., 2019). 

Uma reabilitação que utiliza o pino intrarradicular deve 

contemplar os objetivos de estética e biocompatibilidade 

almejados, sendo a correta indicação, análise do tamanho e 

anatomia do conduto passos importantes para um uso eficiente 

de cimento. Visando utilizar esse material em quantidades que 

gerem menores riscos de bolhas de ar, espaços vazios, 

rachaduras e descontinuidades do conjunto pino e material 

restaurador, assim, promovendo melhor adesão (KASUYA et 

al., 2020).  

Além disso, é imprescindível que promovam a presença 

de características como: boa dissipação das forças oclusais, a 

não sobrecarga do terço apical, resistência à corrosão, baixo 

custo, praticidade clínica, ter compatibilidade adesiva e coesiva 

com os materiais de preenchimento do núcleo/restauradores 

(VITAL, 2020). 

A distribuição de forças através do pino deve se 

beneficiar de uma dinâmica dissipação de rigidez no sentido 

decrescente da coroa para o ápice, sendo essa característica 

gerada em pinos de não formato adaptado e não homogêneo 

com boa interação entre retentor e demais componentes do 

núcleo (QUDAIH et al., 2020). Esse cuidado é ainda mais 

essencial em dentes com maior perda de estrutura coronária, 

pois esses têm maior vulnerabilidade às cargas parafuncionais 

(BACCHI et al., 2019).  
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Características dos pinos anatômicos  

  

Os pinos anatômicos são blocos uniformes formados, 

através do reembasamento de pinos pré-fabricados, 

geralmente, por meio do uso de resina composta, adquirindo 

maiores capacidades de adaptação às paredes do canal 

radicular. Isso porque se adapta a anatomia deixada após o 

tratamento endodôntico e diminui o espaço a ser preenchido 

através da cimentação, tornando a adesão mais eficiente a 

longo prazo (DE OLIVEIRA et al., 2020).  

A anatomização desses pinos com o uso de resinas 

surge para reverter a situação ocasionada pela grande 

espessura de cemento gerada em condutos, nos quais o pino 

não se adapta de maneira adequada. Além disso, apresenta 

valores de retenção e resistência à tração mais altos em todos 

os terços, quando comparados a pinos pré-fabricados, e reduz 

a contração de polimerização do cimento resinoso (BELL-

RÖNNLÖF et al., 2019).  

Os pinos pré-fabricados são reembasados com resina 

composta (universal ou Bulk-Fill nas consistências flow ou 

restauradora), de acordo com a anatomia do conduto radicular, 

se adaptando perfeitamente a este espaço e não o contrário 

(KASUYA et al., 2020).  

Trata-se de um procedimento clínico simples que reduz 

a quantidade de cimento necessária para a fixação, variando de 

acordo com os materiais que estão sendo utilizados. Não 

necessita de etapa laboratorial, podendo ser executada em uma 

única sessão. Se mostra eficiente na utilização rotineira, até 

mesmo em casos onde o calibre do conduto é médio ou estreito 

(CHAVES et al., 2021). 
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Através da adaptação por modelagem resinosa da raiz, 

evita-se o aparecimento de espaços entre o material de 

preenchimento e dentina, sendo bastante indicada em canais 

de forma elíptica, que tiveram fracasso no uso de pinos fundidos 

ou sofreram fraturas no processo de adequação física para 

colocação de retentor (VITAL, 2020). 

  

Vantagens de um pino anatômico 

  

De acordo com De Oliveira et al. (2020), Filho (2020), e 

Vital (2020), se seguidos todos os protocolos previstos para 

uma boa adesão com a atenção e tempos devidos, além de 

terem sido completadas com sucesso as etapas do tratamento 

endodôntico, a utilização de pinos anatômicos traz as seguintes 

vantagens: 

● Melhor adaptação ao canal radicular; 

● Diminui a espessura de cemento necessário;  

● Prevenção de bolhas e gaps no cimento;  

● Melhor retenção; 

● Possibilita que a restauração coronária seja 

realizada com menos material;  

● Carga de fratura inferior a dos pinos metálicos;  

● Economia de material e tempo clínico; 

● Não necessita de etapa laboratorial;  

● Esteticamente satisfatório;  

● Boa distribuição de forças, por se aderir à dentina; 

● Eficiente a longo prazo, mesmo em canais 

fragilizados; 

● Menor concentração de tensão na raiz; 
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Fatores que influenciam a adesão  

  

Inicialmente, é pertinente reforçar que a desinfecção 

biomecânica dos canais radiculares traz importância inegável 

para o procedimento endodôntico como um todo, e a terapia 

fotodinâmica associada ao uso de azul de metileno em 

concentração de 50mg/l seria, de acordo com Sahyon et al. 

(2019), uma alternativa complementar para esse fim antes da 

cimentação dos pinos de fibra de vidro. 

Diante da negativa repercussão do formato padronizado 

do pino de vidro, em relação a adaptação e adesão do pino 

intrarradicular, aponta-se para o papel da modelação do canal 

com material resinoso na promoção de fator mecânico na 

retenção (através de fricção). A partir dela, é diminuída a área 

a ser cimentada e a possibilidade de formação de bolhas e 

rachaduras, bem como a perda de resistência coesiva (DE 

OLIVEIRA et al, 2020; GAMA, 2020). 

Atualmente, para a anatomização do conduto, as resinas 

universais ou Bulk-Fill flow e restauradora são as mais 

populares. Cada uma delas oferece propriedades e condições 

clínicas diferentes de uso. A resina Universal deve ser 

justaposta ao pino e inserida no conduto que se encontra 

lubrificado para se obter o formato intrarradicular e ser feita uma 

rápida fotopolimerização intrarradicular, assim como uma 

extrarradicular por um maior tempo, pois a profundidade de cura 

dessa, não alcançaria os terços mais apicais (BRAZ et al., 2017; 

BRAZ et al., 2018). 

Em relação às resinas Bulk-fill, Lazari et al. (2018) ainda 

aponta para a possibilidade de inserção de incrementos de 4 a 

5 mm de espessura, com fotopolimerização e aplicação única, 
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além de possuir menor influência negativa do fator C quando 

comparada com as resinas convencionais.  

A utilização de sistemas de cimentação resinosa é 

considerada uma estratégia importante para evitar problemas 

de baixa retenção, microinfiltração e aumentar a força de 

resistência da raiz contra fraturas (LAZARI et al., 2018). Além 

disso, em comparação com o ionômero de vidro e fosfato de 

zinco, é considerada como o de maior capacidade de retenção 

(IZADI et al., 2020). 

Em relação ao uso de condicionamento ácido, Chaves et 

al. (2021) apontam que o condicionamento ácido e sistemas 

adesivos convencionais e adesivos autocondicionantes são 

meios que proporcionam melhor adesão entre o cimento e a 

dentina. Ademais, os autores concluíram que os cimentos 

resinosos convencionais possuíram maior resistência de união 

do que os cimentos autoadesivos  

Outro fator relacionado a cimentação resinosa, a qual se 

deve manter atenção, é a respeito da sua cura. Deve se ter 

cautela com cimentos de dupla-polimerização devido a ter sua 

efetividade diminuída em grandes profundidades, sendo então 

vantajoso o uso de cimento de auto-polimerização, que garante 

uma qualidade de polimerização em todo o conduto radicular 

(GAMA, 2020). 

O estudo de Boing, et al. (2017) recomenda a 

fotopolimerização com menor intensidade de luz nos primeiros 

segundos, visto que provoca um aumento do tempo de 

permanência na fase pré-gel, proporcionando diminuição do 

impacto do fator C, que permite melhor acomodação das 

moléculas e diminuição de deslocamentos.  

Associando o tamanho do pino na influência da 

distribuição de luz para fotopolimerização, que atinge as partes 
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mais apicais do pino, aponta-se para o benefício trazido pela 

melhor capacidade de polimerização das resinas compostas e 

cimentos resinosos de cura dupla (BELL-RÖNNLÖF et al., 

2019).  

Ademais, o papel da adesivagem adequada dos pinos de 

fibra e cimentos resinosos é essencial na promoção de valores 

de suporte de carga melhorados, evitando a propagação de 

fraturas entre as fibras e a matriz resinosa (PATNANA et al., 

2018). 

  

Protocolos clínicos  

  

 Os pinos anatômicos possuem diversas vantagens e 

indicações, contudo, deve-se ter ciência de que para atingir 

sucesso com o uso desses pinos reembasados é imprescindível 

que se siga as etapas técnicas de anatomização, 

polimerização, adesivagem e cimentação de maneira 

adequada, sendo as últimas duas as principais responsáveis 

por insucessos (KEUL et al., 2016; AMIŽIĆ et al., 2019). 

Naqueles dentes que possuírem a indicação para uso de 

pino anatômico e um processo de tratamento obturador 

satisfatório, deverá ser retirado (com uso de calcadores 

aquecidos) 2/3 do material obturador (no caso de não haver 

remanescente dental) ou retirada de uma altura igual ao do 

preparo dental (em dentes com 2 mm ou mais de férula) para 

dar seguimento aos processos que levam à instalação desse 

sistema (VITAL, 2020). 

 Também é importante, como aponta Chaves et al. 

(2021), a utilização da broca referente ao diâmetro do pino pré-

fabricado, disponibilizada pelo fabricante, e observação da 

anatomia do conduto, para avaliar a presença de retenções que 
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se apresentam como desafios ao bom transcorrer do 

tratamento. 

Em relação aos pinos fibra de vidro, os passos clínicos 

preconizados no seu embasamento vão envolver: aplicação de 

ácido fosfórico 37%, por vezes silanizados para aumento de 

adesão, aplicação do protocolo adesivo e fotoativação. Depois 

disso, é aplicada camada de resina composta na parte apical 

da raiz e o conjunto é inserido no canal radicular que foi 

previamente permeado com gel hidrossolúvel (para facilitar a 

retirada do pino/resina depois da moldagem) (GUIOTTI et al., 

2014; SOUZA et al., 2015). 

 Depois de inserido no conduto e remoção dos excessos 

com uma espátula, deve-se fazer uma curta fotopolimerização 

no sentido ocluso-apical e, após a remoção, incidir a luz mais 

uma vez para uma fotoativação completa. No protocolo utilizado 

por Chaves et al. (2021), a primeira fotoativação dentro do 

conduto é de 20 segundos, e a realizada fora do conduto de 

mais 20 segundos. 

 Aconselha-se a verificação da boa adaptação do 

conjunto, através de exame radiográfico periapical, além de 

aspectos clínicos. Ao ser definido como adequado, o pino 

modelado deve passar por limpeza com ácido fosfórico 37% e, 

depois de lavagem e secagem adequada, passar por processo 

de adesivagem (com o protocolo que o tipo de sistema adesivo 

selecionado preconiza) e fotopolimerização (DE OLIVEIRA et 

al., 2020; FILHO, 2020; VITAL, 2020). 

 Indica-se que seja dado preferência a inserção do agente 

de cimentação fazendo o uso de seringas adequadas para tal 

ou com broca lentulo, pois estas promovem um produto a longo 

prazo com uma força de retenção maior (DE OLIVEIRA et al., 

2020; FILHO, 2020). 
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 O tipo de cimentação escolhido vai ditar as etapas a 

serem seguidas, podendo ser fotoativado, dual ou 

autopolimerizável. Porém, os mais indicados e práticos acabam 

sendo os autoadesivos ou químicos. Depois de um 

procedimento bem sucedido, pode passar para a etapa de 

restauração coronária (CHAVES et al., 2021). 

Analisa-se, portanto, que o monobloco - unidade 

homogênea formada pelo material resinoso e pino - é indicado 

pela sua estética, praticidade clínica e biomecânica, que 

oferece uma maior proteção do dente e tecidos circundantes, 

na medida que promove a diminuição da força mecânica 

percorrendo a raiz (DA COSTA FARTES et al., 2020). Porém, 

para alcançar sua eficiência, é preconizado o estudo das 

variáveis que compõem sua implementação e a conservação 

das estruturas dentárias (BOING, et al., 2017).  

CONCLUSÕES  

 

As terapias que empregam pinos anatômicos são 

estratégias em constante atualização e, por proporcionarem 

melhores qualidades biomecânicas e estéticas, são muito 

utilizadas pelos cirurgiões-dentistas na busca por reabilitar com 

eficiência dentes fragilizados. 

Como todo procedimento que visa a restauração da 

saúde, em qualquer nível, é importante que se tenha um bom 

diálogo entre o profissional e o paciente. Visto que todas as 

etapas que levam a implementação do pino e posteriores 

acompanhamentos devem ser seguidas com responsabilidade 

de ambas as partes, bem como os possíveis riscos devem ser 

de ciência de ambos.    

Para o sucesso de sua abordagem, além da correta 

indicação, deve-se se manter atenção aos materiais e 
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protocolos clínicos utilizados, para assim, promover uma 

adesão satisfatória, distribuição de forças e evitar riscos de 

fratura.  

Desse modo, são indicadas o uso de material resinoso 

de baixo fator C, como as resinas Bulk Fill, que, juntamente com 

estratégias de fotopolimerização ou modalidade de cura, 

corroboram com o sucesso dessa prática a curto e longo prazo.  

Ademais, pelo preparo físico passível a maiores perdas 

de estruturas biológicas, é recomendado utilizar os pinos de 

fibra de vidro quando cinquenta por cento (50%) da estrutura 

dentária for fragilizada. 

Tendo em vista as dificuldades de simular as 

circunstâncias que envolvem o ambiente bucal, são 

necessários mais ensaios clínicos para melhor avaliar a 

performance dessas técnicas. Além disso, deve ser 

considerado como benéfico o estímulo a estudos acerca das 

características de diferentes materiais de importância das 

técnicas, a fim de promover avanços nas propriedades 

resultantes e levar à população prognósticos cada vez mais 

confiáveis.  
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RESUMO: A erosão dentária é um tipo de lesão não cariosa 
causada por ácidos de origem não bacteriana, classificada 
etiologicamente de intrínseca e extrínseca. A mudança nos 
hábitos alimentares proporcionou um maior o consumo de 
bebidas ácidas, a exemplo do uso de isotônicos, observando 
consequentemente um aumento na prevalência da erosão 
dentária na população. O objetivo desse estudo é avaliar o 
potencial de desgaste dentário erosivo de diferentes marcas de 
isotônicos disponíveis comercialmente através do pH e as 
possíveis diferenças entre elas. Foi realizado um estudo in vitro 
onde foi avaliado o pH de 5 bebidas isotônicas, de 3 marcas 
comerciais (Gatorade, powerade e Jungle). Os valores de pH 
variaram entre 3,58 ± 0,08 (Gatorade Laranja) e 4,17 ± 0,19 
(Jungle sabor Laranja). Ainda sobre a marca Gatorade, os 
isotônicos nos sabores Limão e Uva apresentaram pH de 3,65 
± 0,08 e 3,75 ± 0,07 respectivamente. A terceira marca avaliada 
(Powerade) apresentou pH de 3,69 ± 0,14. De acordo com os 
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resultados, todas as bebidas apresentaram um pH ácido, 
estando abaixo do pH crítico de esmalte e dentina que é de 5,5 
e 6,5 respectivamente, apresentando assim altos riscos para a 
estrutura dentária. Portanto, o cirurgião dentista deve intervir 
desde a prevenção e monitoramento, quanto as formas de uso 
dessas bebidas. 
PALAVRAS-CHAVE: Erosão dentária. Bebidas energéticas. 
PH. Desmineralização do dente.  
 

 

INTRODUÇÃO  

 

A erosão dentária é provocada por ácidos de origem não 

bacteriana, resultando na perda irreversível de esmalte e 

dentina. Sua etiologia está diretamente ligada aos ácidos de 

origem extrínseca e intrínseca, os quais são responsáveis pelo 

processo e evolução dessas desordens. Os fatores de origem 

intrínseca irão envolver alguns problemas quanto a refluxo 

gástrico ou redução do nível salivar. Por outro lado, os fatores 

de origem extrínseca abrangem toda a dieta como alimentos e 

bebidas ácidas. (SANTANA et al.,2018). 

Nesse contexto, a alta prevalência de erosão dentária na 

população ocorre pela mudança no estilo de vida e nos hábitos 

alimentares modernos, incluindo uma dieta rica em substancias 

ácidas, principalmente o consumo diário de variadas bebidas 

como refrigerantes, sucos energéticos e bebidas esportivas 

como os isotônicos (MORETTO et al., 2017). A exposição 

excessiva a tais substâncias   provoca a erosão e quando 

podem progredir geram efeitos nocivos como dor, 

hipersensibilidade, exposição dentinária e comprometimento 

estético (CARVALHO, 2020; BRUNO e MENDONÇA, 2021). 
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Vários fatores estão associados à capacidade de 

determinada substância promover erosão dentária como o 

conteúdo mineral, temperatura, capacidade quelante, 

capacidade tampão, pH e principalmente o tempo de exposição, 

a associação com outros fatores como as características 

individuais, as propriedades e características salivares e o tipo 

e intensidade do consumo da bebida irão determinar o potencial 

de perda mineral e a capacidade individual de reposição ou 

remineralizarão (MORETTO et al., 2017). 

Atualmente, a busca por melhores hábitos saudáveis e 

pelas práticas de atividades físicas tem se tornado cada vez 

mais frequente e à medida que essas atividades se tornam 

constantes, maior é a necessidade de consumo e ingestão de 

bebidas esportivas  As bebidas isotônicas tem em sua 

composição eletrólitos que estão associados a porções de 

diversos carboidratos como sacarose e glicose, além de 

diversos compostos que tem o intuito principal de recompor a 

perda hídrica e eletrolítica corporal, além de apresentarem 

osmolaridade símil a do sangue (CAVALCANTE, 2019). 

 O uso de isotônicos têm sido uma opção de escolha em 

ocasiões em que os exercícios são realizados de forma 

prolongada e de intensidade moderada, pois atuam na 

reposição de eletrólitos e minerais, substituindo na maioria das 

vezes o hábito ingerir água durante os treinos. Além disso, 

possuem maior facilidade de uso, preço acessível e uma 

variedade de opções, o que instiga a população ao consumo 

rotineiro dessas bebidas (CAVALCANTI et al., 2010 e DAMO et 

al., 2018). 

   Repositores hidroeletrolíticos são bebidas especialmente 

elaboradas a praticantes de atividades físicas, que visam 

realizar a manutenção de água e eletrólitos perdidos durante a 
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sudorese. Essas bebidas podem apresentar características de 

isotônicos, hipotônicos e hipertônicos adequando-se as 

necessidades do usuário. Normalmente, são produzidas 

empregando açucares, minerais, corantes e aromatizantes 

artificiais, além de conservantes (BALDISSERA, 2018). 

As bebidas esportivas possuem essa denominação 

por apresentar osmolaridade similar à do sangue. Todavia, a 

despeito de suas propriedades hidroeletrolíticas, apresentam 

efeito danoso sobre os dentes, devido ao seu baixo pH e 

presença de ácido cítrico em sua composição (OLGUIN, 

BEZERRA e SANTOS, 2018). 

Por outro lado, apesar de todo seu potencial de 

reidratação, o efeito erosivo dos isotônicos tem apresentado 

altos riscos para a estrutura dentária. Sabe-se que o pH crítico 

do esmalte é de (5,5) e da dentina (6,5), qualquer substancia 

ácida terá a capacidade de desintegrar a hidroxiapatita e assim 

causar a desmineralização (TREMEA, PATUSSI e CONDE, 

2016; SOUZA, 2017; SALING, STROHHAECKER e 

MARQUES, 2020;). Outrossim, outros fatores são relevantes 

quanto ao nível de desmineralização pelas bebidas, como a 

quantidade de ácido e sua concentração, o tempo de 

exposição, temperatura, tempo de manutenção na cavidade 

bucal e a regularidade de uso. (CASANA e THAYS, 2017; 

SANTIAGO, RODRIGUES e FREITAS, 2021). 

O esmalte dentário é o tecido mais rígido do corpo 

humano, sendo um tecido epitelial mineralizado composto em 

peso por 96% de fosfato de cálcio na forma de hidroxiapatita, 

3% de água e 1% de matéria orgânica. Quando expostos as 

bebidas ácidas, os cristais de hidroxiapatita acabam sendo 

passíveis de desmineralização. Por sua vez, a dentina é 

composta por 70% de mineral (apatita), 20% de matéria 
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orgânica (colágeno) e 10% de água. Constituído por túbulos 

dentinários, quando em contato com os ácidos, ocorre uma 

maior permeabilidade dentinária, e consequentemente a 

dissolução da camada de smear layer. (Freitas, 2020). 

Toda ação erosiva à estrutura dentária também é 

decorrida da redução do potencial na quantidade de saliva, 

que é um considerável tampão de ácidos na boca. A saliva é o 

principal responsável pela formação da película adquirida, 

uma camada de biofilme ausente de bactérias que reveste a 

estrutura dentária, sendo ela composta por mucinas, proteínas 

e glicoproteínas, que atuam como uma barreira seletiva e 

permeável evitando a desmineralização. (Carvalho, 2020). 

Desse modo, o consumo de bebidas isotônicas durante as 

práticas de exercícios de forma prolongada contribui para a 

redução do fluxo salivar, diminuindo a ação de limpeza nos 

dentes, aumentando o risco de erosão (TELES et al., 2020). 

Essas características fazem com que apresentem 

elevado potencial erosivo aos tecidos duros dentais, 

especialmente quando consumidas de forma excessiva e/ou 

por períodos prolongados (SANTANA et al., 2018). Pessoas 

que consomem bebidas isotônicas mais que duas vezes ao dia 

apresentam um risco quatro vezes maior de desenvolverem 

lesões por erosão dental do que aquelas que não consomem 

(MORETTO et al., 2017). 

Estudos prévios revelam que bebidas isotônicas 

apresentam potencial erosivo por apresentar um pH ácido. Os 

estudos tem demonstrado avaliações in vitro, in vivo, e os 

resultados indicaram um maior grau na capacidade de 

desmineralização dental que essas bebidas possuem, 

principalmente quando consumidas de forma inadequada e com 

elevada frequência (CAVALCANTI et al.,2010; ASSIS et 
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al.,2010; ARATO e FUSCO, 2016; FERREIRA et al., 2020 e 

BESSA et al.,2021). 

Dessa maneira, o objetivo deste trabalho é avaliar o 

potencial de desgaste dentário erosivo, por meio do potencial 

hidrogeniônico de diferentes marcas de isotônicos disponíveis 

comercialmente e as possíveis diferenças entre as mesmas. 

 

MATERIAIS E MÉTODOS  

 

Desenho experimental  

 

Foi realizado um estudo laboratorial in vitro, onde foi 

avaliado o potencial hidrogeniônico (pH) por meio de pHmetro 

digital de diferentes marcas e sabores de isotônicos.  

A amostra, do tipo não-probabilística, foi com composta 

por produtos selecionados disponíveis comercialmente de 

acordo com os critérios de inclusão e exclusão da pesquisa. 

Foram incluídos isotônicos que apresentavam a função de 

reposição de eletrólitos e minerais e foram excluídas marcas 

que não estavam de acordo com tais indicações. O tamanho da 

amostra considerou um total de cinco produtos diferentes em 

um único grupo, que se adequaram ao objetivo da pesquisa. Os 

isotônicos escolhidos estão na Figura 1. Já as composições 

químicas dos isotônicos e os lotes estão descritos no Quadro1. 

O fator em estudo foi à diferença entre as marcas e sabores 

diferentes. 

O desenho experimental considerou em todas as 

análises a realização em triplicata e os equipamentos utilizados 

foram previamente calibrados de acordo com as especificações 

dos fabricantes. Os dados foram coletados no Laboratório de 

Gestão e Tratamento de Resíduos (LABGER), localizado na 
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Universidade Federal de Campina Grande, Paraíba, Brasil. 

Após a coleta dos dados, os dados foram tabulados e 

analisados em software estatístico. As informações específicas 

serão detalhadas a seguir.  

 

Figura 1. Isotônico escolhidos de acordo com a 

disponibilidade comercial 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Acervo pessoal. 

Quadro 1. Composição química dos isotônicos utilizados  

Isotônico/Fabricante Composição química Lote 

Hidrotônico I9 Powerade® 

sabor limão  

 

Valor energético 36kcal = 

151KJ (2% VD*); 

Carboidratos 8,4g (3% 

VD*); Sódio 57g (2% VD*); 

Cloreto 49mg (**); Potássio 

46mg (**). Não contém 

quantidade significativa de 

proteínas, gorduras totais, 

gorduras saturadas, 

7 1325 P060321 
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gorduras trans e fibra 

alimentar. 

Isotônico 100% Natural 

Jungle sabor Laranja 

 

Valor energético 48kcal/ 

202KJ  

(2%); Carboidratos 12g 

(4%), dos quais açúcares 

4,2g (**); sódio 104mg 

(4%); Potássio 140mg (**); 

Magnésio 5,3mg (2%). Não 

contém quantidade 

significativa de proteínas, 

gorduras totais, gorduras 

saturadas, gorduras trans e 

fibra alimentar. 

210219 

GATORADE sabor uva Valor energético 

46kcal=193KJ (2% VD*); 

Carboidratos 12g (4% VD*), 

dos quais açúcares 7,0g 

(**), Sódio 99mg (4% VD*); 

Potássio 27mg (**). Não 

contém quantidade 

significativa de proteínas, 

gorduras totais, gorduras 

saturadas, gorduras trans e 

fibra alimentar. 

JA1068 

 

 

 

 

 

 

 

GATORADE sabor laranja  Valor energético 

47kcal=197KJ (2% VD*); 

JA1105 
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Carboidratos 12g (4% VD*), 

dos quais açúcares 7,0g 

(**), Sódio 99mg (4% VD*); 

Potássio 28mg (**). Não 

contém quantidade 

significativa de proteínas, 

gorduras totais, gorduras 

saturadas, gorduras trans e 

fibra alimentar. 

GATORADE sabor limão  Valor energético 

46kcal=193KJ (2% VD*); 

Carboidratos 12g (4% VD*), 

dos quais açúcares 6,9g 

(**), Sódio 99mg (4% VD*); 

Potássio 28mg (**). Não 

contém quantidade 

significativa de proteínas, 

gorduras totais, gorduras 

saturadas, gorduras trans e 

fibra alimentar. 

JA1026 

 

 

Avaliação do pH das bebidas isotônicas 

 

Foi obtido por meio da medição em uma proveta de 

precisão, o volume de 40 ml de cada marca de isotônico 

avaliada. Em seguida, o volume de cada isotônico mensurado 

foi transferido para seu respectivo Becker graduado de vidro de 

análise. A leitura dos valores de pH endógenos foram 

mensurados utilizando um pHmetro digital (Digimed®, São 

Paulo, Brasil) pré-calibrado em soluções de 4 e 7 de acordo com 
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as especificações do equipamento (Figura 2). As mensurações 

foram realizadas à 25°C de acordo com metodologias de 

estudos prévios que realizaram estudos similares 

(CAVALCANTI et al., 2010 e DAMO et al., 2018). 

 

Figura 2. Mensuração do potencial hidrogeniônico (pH) dos 

isotônicos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Acervo pessoal 

Analise estatística  

 

O desenho experimental do presente estudo propôs a 

utilização de um fator de análise, a marca e o sabor de cada 

produto. Foram aplicados o teste de normalidade Shapiro-Wilk 

por grupo e de homocedasticidade de Levene. Dessa maneira, 

foi considerado foi a concentração de glicose em todas as 

análises. Para os dados que apresentaram uma distribuição 

normal o teste escolhido foi a análise de variância ANOVA (one-

way) utilizando o software estatístico Minitab®19 (Minitab Inc., 
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State college, PA, USA) (2014). Para a identificação das 

diferenças entre marcas e sabores, foi aplicado o teste de 

Tukey. Todas as análises foram atribuídas uma significância de 

5%. A Tabela 1 mostra a ANOVA adotada neste trabalho. 

Tabela 1 – Análise de Variância (ANOVA)  

Fontes de 

Variação 

G.L Soma 

Quadrático(SQ) 

Quadrado Médio 

Ajustado (QM) 

p-valor  Valor F 

Marca - 

Isotônico 

2 SQefeitos principais QMefeito principal * ** 

Residual 6 SQerro residual QMerro  - 

Total 8 SQtotal -  - 

R² R     

LEGENDA: G.L: Graus de liberdade; R2: Coeficiente de Determinação; R: 

Coeficiente de Correlação; SQ: Soma de Quadrado; QM: Quadrado Médio 

ajustado; *: Significativo se Valor p ≤ 0,05; **: Significativo se  FCalculado ≥ 

FTabelado. MINITAB 19.0 (2014) 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO  

Avaliação do pH dos isotônicos 

 

Os valores de pH variaram entre 3,58 ± 0,08 (Gatorade 

Laranja) e 4,17 ± 0,19 (Jungle sabor Laranja). Ainda sobre a 

marca Gatorade, os isotônicos nos sabores Limão e Uva 

apresentaram pH de 3,65 ± 0,08 e 3,75 ± 0,07 respectivamente. 

A terceira marca avaliada (Powerade) apresentou pH de 3,69 ± 

0,14. Tais resultados mostraram que todas as marcas 

apontaram um pH ácido. Além disso, nenhuma das marcas 

avaliadas tiveram diferenças significativas entre elas, exceto o 

isotônico da marca Jungle, que denotou discreta diferença das 

demais. (Tabela 2). 
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Tabela 2. Potencial hidrogeniônico (pH) de bebidas isotônicas (Média, Desvio 

padrão, Intervalo de confiança e ANOVA) 

Isotônico pH (Média e 

DP) 

IC de 95% Valor F Significância 

Powerade® sabor 

limão  

 

3,69 ± 0,14a (3,52 - 

3,85) 

10,62 0,001 

Isotônico 100% 

Natural Jungle sabor 

Laranja 

 

4,17 ± 0,19 b (4,01 - 

4,33) 

GATORADE® sabor 

uva 

3,75 ± 0,07 a (3,59 - 

3,91) 

GATORADE® sabor 

laranja  

3,58 ± 0,08 a (3,42- 

3,74) 

  

GATORADE® sabor 

limão  

3,65 ± 0,08 a (3,48 - 

3,81) 

Os valores foram diferentes estatisticamente (p<0,01), que pode ser 

observado verticalmente, em que letras diferentes indicam diferenças 

significativas entre as bebidas isotônicas (p<0,001)(ANOVA one-way com 

Teste de Tukey) pH: Potencial hidrogeniônico; ANOVA: Analysis of variance; 

F: teste de Snedecor; DP: Desvio padrão. (Minitab Inc., State College, PA, 

USA) 

Fonte: Elaborado pelo autor, 2021. 

 

As lesões na superfície dentárias podem ser relacionadas 

a diversos fatores, podem ser relacionadas a fatores 

microbianas, presença de açucares, capacidade tampão 
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salivar, e uma relação direta com a dieta, dessa maneira, a 

erosão dentária, está diretamente relacionado a presença de 

substâncias intrínsecas e extrínsecas (KANZOW et al, 2016).  

Os hábitos alimentares vêm se modificando gradualmente 

nos últimos tempos, tendo em vista a uma maior disponibilidade 

de alimentos e bebidas ácidas, além do aumento na 

disponibilidade comercial. Para Carvalho e Lussi 2020, a dieta 

foi descrita como sendo o fator extrínseco mais estudado e 

importante para a erosão dentária/desgaste dentário 

biocorrosivo.  

Esse comportamento vem trazendo consequências para o 

organismo, incluindo, por exemplo relação com lesões cervicais 

não cariosas, e também possíveis desgastes oclusais 

relacionados, sendo um problema crescente de saúde bucal e 

cada vez mais presente (Tuñas et al; 2016). 

A erosão dentária é hoje considerada um problema de 

saúde pública. A prevalência de perda de estrutura dentária 

está entre 25 e 30% da população adulta e vem aumentando 

com o avançar da idade porque os efeitos do desgaste podem 

ir acumulando ao longo da vida. E nos dias atuais, o consumo 

de isotônicos pode ser considerado um fator etiológico 

(KITASAKO et al.,2015; BOITELLE, 2019). 

A erosão dental apresenta etiologia multifatorial, sendo 

modulada por fatores químicos, biológicos e comportamentais. 

A associação desses fatores é crucial e ajuda a explicar porque 

alguns indivíduos exibem mais erosão do que outros, quando 

expostos ao mesmo desafio erosivo (DAMASCENO E LOPES, 

2018). O diagnóstico de desgaste dental em geral e erosão em 

particular, é feito a partir das características das lesões, 

achados e registros dietéticos - nutricionais e análise clínica e 

profissional (SANTOS, 2017).  
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Devido à perda significativa das porções superficiais do 

esmalte, a fina camada restante resulta em um aspecto 

amarelado da estrutura dentária, afetando diretamente na 

estética. Em casos mais sérios outras complicações são 

observadas, como a erupção compensatória dos dentes 

erodidos, diastemas, alteração da dimensão vertical de oclusão, 

dor muscular e disfunção temporo-mandibular (PINHEIRO et 

al., 2020). 

Ao considerar o mecanismo da capacidade tampão da 

saliva, é importante considerar que a mesma possui os 

componentes minerais essenciais da estrutura cristalina dos 

dentes – cálcio e fosfato – os quais preservam naturalmente 

tanto o esmalte como a dentina, este mecanismo é totalmente 

dependente do pH. Dessa forma, as alterações de pH devido a 

produtos da dieta ou da transformação do açúcar em ácido pela 

placa dental indicarão o limite da capacidade da saliva de 

proteger os dentes. A saliva consegue proteger o esmalte até 

que o pH crítico não seja menor que 5,5, já a dentina é mais 

sensível e não suporta um pH crítico inferior a 6,5 (TELES et 

al., 2020). 

Em estudo realizado por Chan et al 2020, através de uma 

revisão sistemática a respeito de ácidos dietéticos consumidos 

por adolescentes, observou-se relação positiva entre as 

bebidas carbonatadas, bebidas esportivas e sucos de frutas 

com a erosão dental em 22 dos 42 estudos em investigação. 

Em 7 dos 25 estudos que incluem apenas bebidas esportivas, 

essa associação foi relatada de forma significativa, o que indica 

uma evidência científica relacionada a temática da presente 

pesquisa. 

             Dentre uma grande variedade de alimentos, as bebidas 

esportivas aparecem como agentes potencializadores da 
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erosão dentária. São artigos utilizados para reposição de água, 

eletrólitos e níveis energéticos, de baixo pH, contendo 

frequentemente ácido cítrico em sua composição, o qual é 

altamente erosivo, prolongando o efeito de desmineralização. A 

frequência, a quantidade e a forma de ingestão de produtos 

erosivos influenciam na intensidade e gravidade das lesões. 

Líquidos ácidos, por exemplo, possuem maior potencial de 

velocidade e cobertura de contato da superfície dentária, o que 

aumenta ainda mais o risco de erosão para os indivíduos 

(Souza, 2017). 

             Com base no estudo de Guerra (2004) o consumo dos 

isotônicos é maior que o de água durante a atividade esportiva, 

devido as características da solução que influenciam na 

aceitação e uso durante o exercício, tais como: o sabor, a 

temperatura e a sua acidez. Variados estudos demonstraram 

que os isotônicos têm um alto potencial erosivo, quando 

consumidos de maneira excessiva e com uso contínuo, pois 

apresentam um pH inferior a 4,0 e a presença do ácido cítrico 

como um de seus componentes (Maccarini, 2020). 

Quando se estuda a erosão dentária, é fundamental 

conhecer as propriedades das bebidas e sua interação com a 

cavidade bucal, considerando que existe um pH crítico para 

esmalte e dentina começarem a sofrer descalcificação (Lemos, 

2021). De acordo com Reddy, et al. 2016, o baixo pH dos 

isotônicos quando em contato com a estrutura dentária pode se 

tornar o principal determinante para a erosão.  

Isso poderia ser explicado pela maior concentração e 

liberação de íons H+, proporcionando um ambiente mais ácido 

e solúvel, acarretando em dissolução e amolecimento da 

dentição, estando diretamente relacionado à esta característica 

fisiológica (REDDY et al., 2016).  Por outro lado, outros autores, 
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pontuam que apenas o pH sozinho não é capaz de influenciar 

nos processos erosivos, sendo a frequência e intensidade de 

uso, acidez titulável e a quantidade de cálcio e fosfato fatores 

também a serem analisados (REGIANE et al., 2021 e 

CARVALHO, 2021). Dessa maneira, é importante considerar 

tanto o fator do pH em si, quanto a sua inter-relação com o 

ambiente bucal, visto que erosão, pode ser multifatorial. 

Ao retomar os dados obtidos nesta pesquisa, foram 

avaliados o pH de 5 bebidas isotônicas, sendo 3 delas na marca 

Gatorade, 1 na marca Powerade e 1 na marca Jungle. Todas 

as bebidas apresentaram um pH ácido = com menor valor de 

3,58 (Gatorade sabor laranja) e maior valor 4,17 (Jungle sabor 

laranja). Em estudo realizado por Reddy et al. Observou-se o 

pH de 70 bebidas esportivas, e os resultados indicaram uma 

faixa média de acidez de 3,31. Já nos estudos de Buratto et al., 

Zandim et al., e Cavalcanti et al. O pH das bebidas esportivas 

variaram de 2,92 e 3,38 ; 3,02 e 3,08 e 2,03 e 2,93 

respectivamente. Embora o pH das bebidas analisadas nesta 

pesquisa tenha pequena variação quando comparadas com 

outras pesquisas, a faixa de pH delas se encontram abaixo do 

pH crítico da estrutura dental, o que justifica terem um forte 

potencial de desmineralização (Lepri, Carvalho e Eustaquio, 

2021; PINHEIRO et al., 2021). 

No presente estudo ainda foi possível ainda analisar a 

discreta diferença de pH encontrada na marca Jungle quando 

comparada com as demais, e essa diferença pode estar 

relacionada à sua composição química, através da 

concentração, retirada ou adição de ingredientes, o que 

supostamente poderia influenciar nessa variação de pH. Essa 

assertiva se confirma em Damo et al., 2018 relatando que 

estudos estão sendo realizados para melhorar as propriedades 
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das bebidas esportivas, reduzindo a quantidade de ácidos e 

açucares pela adição de cálcio e fosfato, a fim de proporcionar 

uma possível elevação de pH e maior grau de saturação da 

hidroxiapatita. 

A partir dos resultados encontrados, pode-se sugerir que 

as bebidas esportivas não devem ser consumidas de forma 

desregulada e sim de acordo com as recomendações e cautela, 

haja vista que apresentam alto potencial erosivo. Inicialmente, 

a erosão causada por elas pode ser pouco perceptível com 

intensidade de leve a moderada, seguido de poucos sinais e 

sintomas. Esse processo se dará com um amolecimento da 

superfície dentária, seguida da ruptura dos seus elementos 

gradualmente. Em estágios mais avançados ocorre a perda de 

esmalte com exposição da dentina e o arredondamento das 

cúspides em dentes posteriores (Souza, 2017). Também 

podem apresentar sequelas como sintomatologia dolorosa, 

perda da dimensão vertical e comprometimento estético, 

interferindo na qualidade de vida do indivíduo (Oliveira e Duarte, 

2021). 

A avaliação detalhada, qualidade de higiene, tipo de 

ocupação e mudanças de hábitos combinado com o exame 

clínico se faz essencial para se obter um diagnóstico preciso 

que é obtido diante da análise e das características 

relacionadas à perda de estrutura dental, considerando que o 

tempo ideal para acompanhamento da progressão das lesões 

seja a cada 04 meses (Carvalho, 2021). 

Nesse contexto, o cirurgião dentista deve realizar o 

diagnóstico prévio da erosão a partir dos seus primeiros sinais 

clínicos. Esse diagnóstico deve considerar desde a anamnese, 

visando investigar os hábitos de cada paciente. Além disso, o 

exame físico, ele deve considerar o diagnóstico e a identificação 
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dos sinais de desgaste nas superfícies dentárias. Dessa 

maneira, a busca pelo principal fator etiológico deve ser 

analisado com o objetivo de informar aos pacientes quanto aos 

riscos da frequência do uso de tais bebidas isotônicas e orientá-

los quanto aos métodos preventivos e ingestão moderada das 

mesmas (FONTES et al.,2016). 

A recomendação para o uso de isotônicos se dá a partir 

de sessenta minutos de atividade, onde o corpo irá necessitar 

de minerais e carboidratos perdidos para o controle 

hemostático. A medida que for sendo consumida a bebida 

esportiva, é necessário fazer o uso de água na mesma 

quantidade, melhorando sua absorção (TELES et al., 2020). 

Pessoas que são fisicamente ativas e atletas também devem 

ser direcionados quanto aos malefícios que a ingestão a longo 

prazo que as bebidas esportivas possam vir a acarretar à 

superfície dental (DAMO et al.,2018). 

Quando na forma irreversível, o tratamento da erosão é 

multidisciplinar, eliminando ou controlando a causa. A terapia 

odontológica restauradora é fundamental por meio do uso de 

cimento de ionômero de vidro, resina composta, tratamento 

endodôntico ou reabilitação protética, combinado ao método 

preventivo e de orientação (ARATO E FUSCO, 2016). A melhor 

opção de tratamento pode ser definida a partir de um correto 

diagnóstico e recursos disponíveis.  

A literatura ainda relata que a reabilitação dos tipos de 

lesão provocada por erosão, são um dos mais complexos 

tratamentos descritos, pois, geralmente a erosão afeta vários 

dentes, o que inclui um comprometimento estético e funcional, 

o que muitas vezes requer uma reabilitação extensa, com 

colaboração do paciente e técnica e destreza profissional 

(BOITELLE, 2019). A erosão quando em progresso, pode levar 
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a hipersensibilidade, danos estéticos, perda de dimensão 

vertical o que também podem repercutir na qualidade de vida 

dos pacientes (MAFLA et al.,2017). Assim, as reabilitações de 

áreas que sofreram erosão, ainda devem incluir materiais 

odontológicos com propriedades satisfatórias, respeitando a 

oclusão do paciente e uma abordagem multidisciplinar, caso 

seja necessário, de acordo com as reais necessidades de cada 

paciente. 

Os estudos com o delineamento experimental escolhido, 

apresentam algumas limitações se fazem presentes neste 

estudo, principalmente por se tratar de um estudo in vitro 

realizado no contexto laboratorial. Portanto, como sugestão 

para trabalhos futuros, seriam necessários estudo in situ com 

fatores controlados ou também estudos clínicos para melhor 

comparação do nível de acidez dessas bebidas e suas 

repercussões clínicas de acordo com o tempo e frequência de 

uso, os movimentos executados durante a deglutição, a 

capacidade de tampão e fluxo salivar, além de outros 

parâmetros como propriedade quelante do ácido e a acidez 

titulável. Também podem ser consideradas revisões 

sistemáticas dos estudos clínicos já realizados considerando os 

fatores de estudos que foram incluídos no presente estudo. 

Em relação à sugestões metodológicas e novos 

direcionamento científicos, também indica-se possíveis 

alterações na temperatura, como por exemplo, considerar 

bebidas à temperatura ambiente e comparar o pH de bebidas 

em temperaturas abaixo, visto que essa variável, pode alterar 

tais resultados, já que é um fator físico-químico, que pode 

influenciar (CAVALCANTI et al.,2010) 

Porém, podemos destacar dentre as vantagens desta 

pesquisa, que é possível considerar os dados e resultados 
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atualizados sobre esse tipo de estudo, já que existe certa 

limitação quanto a novas investigações em bases de dados, 

além de constantemente serem lançadas marcas novas no 

mercado, o que aumenta a disponibilidade de mercado para os 

consumidores.  Além disso, é um estudo de baixo custo, foi 

realizado em condições laboratoriais com controle 

metodológico rigoroso, e que proporciona direcionamentos 

acerca do uso de isotônicos e a erosão dentária, assunto 

bastante relevante, atual e de extrema importância clínica. 

 

CONCLUSÕES 

 

Diante os resultados, é possível considerar que os 

isotônicos podem influenciar no desgaste dentário erosivo por 

apresentar um pH ácido e abaixo do pH crítico da estrutura 

dental. Quando consumidos de forma inadequada e com 

elevada frequência, podem acelerar esse processo 

biocorrosivo. É fundamental a atuação do cirurgião dentista na 

prevenção por meio da orientação quanto aos hábitos de 

consumo e o monitoramento, sendo abordagens de maior 

impacto para a estabilização da erosão dentária.  

Por ser um tema de relevância notável, faz-se necessário 

novas pesquisas in vivo para verificar a forma de deglutição e 

tempo de manutenção na cavidade oral, capacidade tampão da 

saliva e acidez titulável, revisões sistemáticas, identificando as 

possíveis correlações entre esses parâmetros, proporcionando 

assim resultados categóricos e com novas evidências a respeito 

do assunto. 
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RESUMO: o principal objetivo da terapia endodôntica está na 
limpeza e na desinfecção dos canais radiculares, visto isso, o 
preparo cervical deve ser entendido como a ampliação do 
diâmetro na entrada e no terço cervical do canal, criando um 
espaço retilíneo aos terços médio e apical, possibilitando um 
desgaste anticurvatura. Ainda favorece espaço suficiente para 
a penetração do instrumento, evitando o contato coronal e 
reduzindo o risco de fratura das limas, além de exercer 
influência na determinação da patência foraminal, permitindo 
assim que a porção apical do canal se mantenha livre de 
detritos através da recapitulação com um instrumento na região 
foraminal. O presente trabalho trata-se de uma revisão narrativa 
de literatura, tendo como objetivo principal evidenciar a 
importância do preparo cervical para a determinação da 
patência foraminal e comprimento de trabalho. A busca foi 
realizada nas bases de dados Biblioteca Virtual em Saúde, 
MEDLINE, LILACS e SciELO. Assim, através desta pesquisa foi 
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possível verificar a importância a respeito do preparo cervical 
no tratamento endodôntico, mostrando-se ser um método que 
implica diretamente na segurança e sucesso do procedimento 
realizado pelo profissional, apresentando benefícios, tais quais: 
diminui os riscos de fratura, permite a retirada de áreas 
necróticas e contaminada, evitando-se assim, a proliferação de 
bactérias. 
Palavras-chave: Preparo do canal radicular. Odontometria. 
Ápice dentário. 
 

INTRODUÇÃO 

 

O principal objetivo da terapia endodôntica está na 

limpeza e na desinfecção dos canais radiculares (GOMES; 

HERRERA, 2018). Diversos instrumentos e insumos 

endodônticos com as mais variadas características, bem como 

diferentes protocolos de instrumentação vêm sendo 

recorrentemente propostos para melhorar os tratamentos 

endodônticos. Além disso, as substâncias químicas auxiliares 

associadas ao desbridamento mecânico desempenham papel 

central na desinfecção dos sistemas de canais radiculares 

(SIQUEIRA, 2018).  

Pereira (2020) em seu estudo destacou que o sucesso 

no tratamento endodôntico advém do objetivo principal que é a 

remoção completa do tecido pulpar, bem como a destruição dos 

micro-organismos encontrados nos canais radiculares 

infectados. Sendo assim, o tratamento endodôntico deve 

inativar e eliminar as bactérias presentes no interior dos canais 

radiculares, promovendo a reparação dos tecidos adjacentes 

propiciando como resultado o sucesso do tratamento 

endodôntico e possível manutenção do elemento dental.  



IMPORTÂNCIA DO PREPARO CERVICAL NA DETERMINAÇÃO DA PATÊNCIA 

FORAMINAL E COMPRIMENTO DE TRABALHO 

110 
 

 Também é sabido que o papel dos microrganismos na 

polpa e nas doenças periapicais é bem conhecido e as 

bactérias anaeróbicas são reconhecidas como importantes 

agentes patogênicos, mesmo havendo divergências quanto à 

porcentagem e a predominância delas no terço apical e no 

canal cementário. É também importante salientar que a 

presença do biofilme na região periapical dificulta o processo de 

sanificação exclusivamente da ação de substâncias químicas 

(PINHEIRO, et al., 2019). 

No protocolo de instrumentação, durante o preparo 

químico-mecânico faz-se uso de instrumentos manuais ou 

mecanizados, concomitante a irrigação com substâncias 

químicas e, em alguns casos, se utiliza a medicação intra-canal 

entre as sessões clínicas, obtendo assim relativas taxas de 

sucesso na diminuição da quantidade de bactérias presentes 

nos canais radiculares (SANTOS, et al., 2017). 

O preparo do canal radicular é uma etapa essencial do 

tratamento endodôntico que inclui a limpeza, modelagem e 

desinfecção dos canais radiculares. O procedimento de 

irrigação auxilia na lubrificação das paredes do canal radicular, 

favorecendo a ação cortante dos instrumentos endodônticos e 

a remoção de restos de tecidos, como polpa e dentina 

(MARCHIORI, et al., 2020).  

Cumpre enfatizar que a instrumentação na terceira parte 

apical do sistema de canal radicular pode levar a acidentes 

iatrogênicos, incluindo o bloqueio devido ao acúmulo de detritos 

de tecidos duro e mole, ou remanescentes pulpares 

transportes, saliências e perfurações (YOUSAF, et al., 2021).  

Assim, o correto desbridamento dos canais radiculares, 

principalmente na terceira porção, são fundamentais para o 

sucesso a longo prazo do tratamento endodôntico. No entanto, 



IMPORTÂNCIA DO PREPARO CERVICAL NA DETERMINAÇÃO DA PATÊNCIA 

FORAMINAL E COMPRIMENTO DE TRABALHO 

111 
 

o desbridamento completo das porções iniciais apresenta 

desafios devido à imprevisibilidade e complexidade da 

anatomia e para superar esse problema, manter a patência 

apical tem sido sugerido na literatura (MANKER, et al., 2020).  

O preparo cervical do canal radicular deve ser realizado 

previamente à odontometria, pois promove a remoção das 

interferências cervicais que podem modificar a determinação do 

comprimento de trabalho, prejudicar a qualidade do preparo do 

canal radicular e favorecer a ocorrência de desvios e 

perfurações apicais em canais curvos (SANTOS; SCARPARO, 

2020). 

Segundo Rodrigues (2020), o preparo cervical quando 

realizado antes da instrumentação endodôntica se mostra 

benéfico, pois permite segurança na aferição do comprimento 

de trabalho durante a fase da odontometria. 

A determinação   do   comprimento   de   trabalho (CT) 

constitui uma etapa extremamente importante para a execução 

da terapia, este procedimento tem a função de limitar 

longitudinalmente a área a ser tratada, viabilizando uma 

desinfecção eficaz dos condutos (LEAL; GOMES, 2019). O 

Comprimento de trabalho (CT) corresponde à distância entre o 

bordo de referência coronal do elemento dentário até o ponto 

em que o preparo e a obturação do canal devem terminar 

(CARDOSO, 2021). 

Duarte (2018), alerta que é necessário realizar o 

alargamento com cautela, pois alargar o canal demasiadamente 

pode acarretar em paredes radiculares muito finas, o que altera 

a proporcionalidade e como consequência aumenta o risco de 

fraturas.  

Salienta-se que a correta determinação do comprimento 

de trabalho é fundamental para que a técnica endodôntica seja 
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executada sem agredir os tecidos apicais e periapicais, 

contribuindo assim para o reparo. A determinação inadequada 

desse comprimento do canal radicular pode levar tanto à sobre-

instrumentação como também a sub-instrumentação. Além 

disso, destaca-se que o preparo dos canais radiculares nas 

medidas adequadas contribui de forma importante para a 

formação de um anteparo para os materiais obturadores, 

evitando o seu extravasamento e favorecendo o selamento 

hermético da região apical (SANTOS; SCARPARO, 2020).  

O preparo cervical exerce influência na determinação da 

patência foraminal na qual há a ampliação do diâmetro na 

entrada e no terço cervical do canal, criando um espaço 

retilíneo aos terços médio e apical, possibilitando um desgaste 

anticurvatura na porção apical do canal que é mantida livre de 

detritos através da recapitulação com um instrumento na região 

foraminal. Os instrumentos utilizados para obter a patência são 

os mesmos utilizados inicialmente para exploração dos canais 

radiculares (SMITH, et al., 2017).  

Define-se patência como a ampliação do canal radicular 

até o forame apical. Trata-se de um passo importante para 

conseguir uma limpeza e modelagem do canal de forma segura, 

prevenindo obstrução do forame, fratura de instrumento, 

degraus, perfurações e transporte foraminal (PALEKER, 2017). 

É necessário realizar o alargamento cervical com 

cautela, visto que alargar o canal demasiadamente acarreta em 

paredes radiculares muito finas, alterando a proporcionalidade 

e consequentemente aumentando o risco de fraturas. Outra 

grande importância da realização do preparo cervical está na 

correta determinação do diâmetro anatômico da porção apical, 

estabelecido segundo o calibre da primeira lima que se ajusta 
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na região apical, através do conhecimento e experiência do 

profissional (DUARTE, 2018). 
Tradicionalmente, as brocas Gates Glidden, Largo e LA 

Axxess foram empregadas para este propósito, embora um 

estudo recente apontou que as Gates Gliden aumentam a maior 

incidência de rachaduras na dentina em comparação com 

alguns sistemas NiTi usados para preparação cervical. (SILVA, 

et al, 2020). 

Diante do exposto e da relevância do tema por consistir 

em um procedimento utilizado na prática usual do cirurgião-

dentista, o presente trabalho objetivou apresentar uma revisão 

bibliográfica, buscando evidenciar a importância do preparo 

cervical para determinação da patência foraminal e 

comprimento de trabalho. 

 

MATERIAIS E MÉTODO 

 

A pesquisa consiste em uma revisão narrativa de 

literatura que foi desenvolvida através da busca de artigos 

científicos com o recorte temporal dos últimos 5 anos. A busca 

foi realizada nas bases de dados Biblioteca Virtual em Saúde, 

MEDLINE, LILACS e SciELO, utilizando os seguintes 

Descritores em Ciências da Saúde: Preparo do canal radicular 

AND Odontometria AND Ápice dentário. Após a busca inicial, 

os resumos foram analisados e, assim, foi feita a seleção 

detalhada de artigos na íntegra que seriam incluídos, 

baseando-se em assuntos relevantes que melhor atenderam ao 

objetivo principal da pesquisa. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
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A tabela 1 mostra a análise obtida a partir da 

investigação dos artigos analisados. Os dados apresentados 

revelam a importância do preparo cervical prévio para a 

obtenção de um fidedigno comprimento de trabalho e da 

patência foraminal.  

 

Tabela 1. Fidedignidade da odontometria e patência foraminal 
após o preparo cervical 

Referências Desenho do 

Estudo 

Objetivo Conclusão  

SANTOS, L.M., 
2016 

Revisão 
sistemática com 
metanálise 

Avaliar o 
tratamento 
endodôntico em 
função do limite 
apical de 
instrumentação.  

Não houve 
diferença, na 
avaliação do 
sucesso do 
tratamento 
endodôntico. 

BATISTA, B. B., 
2018 
 

Revisão 
integrativa 

Definir os 
conceitos de 
patência e 
ampliação 
foraminal, 
avaliando a 
importância da 
prática, suas 
vantagens e 
desvantagens.  

O preparo 
cervical com 
alargamento 
aumenta a 
precisão da 
manutenção do 
comprimento de 
trabalho. 

RODRIGUES, 
J. P., 2020 

Revisão 
sistemática 

Avaliar a 
influência do 
preparo cervical 
no tratamento 
endodôntico. 

O preparo 
cervical 
realizado 
anteriormente a 
instrumentação 
endodôntica se 
mostra 
benéfico, 
permitindo 
segurança na 
aferição do 
comprimento de 
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trabalho na fase 
da 
odontometria. 

Fonte: Própria do autor. 

 

 Ainda avaliando o preparo cervical prévio e a sua 

importância para o tratamento endodôntico, foi constatado que 

a utilização de instrumentos de NiTi no preparo cervical 

apresentaram um melhor desempenho quando comparados 

aos instrumentos de aço inoxidável, exibindo um menor 

desgaste da estrutura dentinária e a manutenção da forma 

cônica do canal radicular, como é possível observar na Tabela 

2. 

 
Tabela 2. Melhor desempenho dos instrumentos de NiTi no 
preparo cervical 

Referências Desenho do 
Estudo 

Objetivo Conclusão  

ALMEIDA, L. 
M., 2017 

Relato de série 
de casos 

Apresentar o 
desempenho 
das limas 
manuais 
Prodesing M® 
como proposta 
de técnica para 
graduação e 
serviços 
públicos. 
 
 

As limas 
analisadas 
possibilitaram 
tratamento 
seguro, rápido e 
confortável, 
além de menor 
tempo clínico, 
preparo 
conservador. 

SIQUEIRA, et 
al., 2019 
 
 

Ensaio clínico 
randomizado  
 
 

Avaliar o 
desgaste 
dentinário 
promovido por 
diferentes 
sistemas 
rotatórios com 
instrumentos de 

As técnicas que 
utilizaram 
instrumentos de 
NiTi 
preservaram 
mais estrutura 
dentinária 
quando 
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NiTi e manual, 
em raízes 
mesiais de 
primeiros 
molares 
inferiores, nos 
terços cervical e 
apical.  

comparados à 
técnica que se 
utilizou de limas 
manuais. 
 

FERNANDES, 
et al., 2020 

Ensaio clínico  Avaliar a 
influência do 
preparo cervical 
no tratamento 
endodôntico. 

O preparo 
cervical 
realizado 
anteriormente a 
instrumentação 
endodôntica se 
mostra 
benéfico, 
permitindo 
segurança na 
aferição do 
comprimento de 
trabalho na fase 
da 
odontometria. 

Fonte: Própria do autor. 

 

O tratamento endodôntico é constituído por várias 

etapas, que vão desde uma correta abertura coronária, um 

correto preparo do canal radicular, a utilização da medicação 

intracanal quando há indicação de infecção, selamento do 

sistema de canais radiculares por meio de uma obturação 

satisfatória, bem como um bom selamento coronário e a sua 

proservação (SIQUEIRA, et al., 2019). 

Em 2018, Batista observou que a instrumentação do 

canal radicular é a fase mais importante do tratamento 

endodôntico, tendo um relevante papel da remoção de tecidos 

moles e duros infectados; permitindo acesso dos irrigantes 

desinfetantes ao espaço do canal na porção apical, criando 
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espaço para colocação da medicação e posterior obturação, 

promovendo a sanificação e modelagem do sistema de canais 

radiculares, o que resultará na reparação dos tecidos 

periapicais.  

Dentre as etapas envolvidas no processo do tratamento 

endodôntico, o preparo cervical deve ser entendido como a 

ampliação do diâmetro na entrada e no terço cervical do canal, 

criando um espaço retilíneo aos terços médio e apical, 

possibilitando um desgaste anticurvatura, direcionado às zonas 

volumosas ou zonas de segurança (RODRIGUES, 2020).  

As vantagens do preparo cervical consistem em facilitar 

o preparo do terço apical, o alargamento dos terços cervical e 

médio tornando a instrumentação das porções finais do canal 

mais seguras e fáceis (RODRIGUES, 2020). 

O preparo cervical objetiva a remoção de proeminências 

(ombros) de dentina localizadas na porção cervical do canal 

radicular para favorecer a medição precisa do comprimento do 

dente e melhorar o acesso dos instrumentos endodônticos à 

sua região apical (SANTOS; SCARPARO, 2020). Ele garante 

que haja espaço suficiente para a penetração do instrumento 

mecânico, evitando-se a ligação coronal e reduzindo o risco de 

separação do instrumento (RODRIGUES, 2020). Esse preparo 

deve ser realizado após esvaziamento do canal radicular, com 

o auxílio de instrumentos e brocas para essa finalidade, 

antecedendo a odontometria (SANTOS; SCARPARO, 2020).  

Essa etapa operatória auxilia a escolha adequada do 

instrumento apical inicial e a inserção de instrumentos de 

maiores diâmetros no comprimento de trabalho. Além de 

facilitar, principalmente, a modelagem dos canais curvos, em 

função de reduzir o ângulo de curvatura do instrumento, 

minimizando o risco de deformações do ápice (SAITER, 2011).  
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O preparo cervical ainda garante espaço suficiente para 

a penetração do instrumento, evitando o contato coronal e 

reduzindo o risco de fratura das limas. O alargamento cervical 

tem um papel relevante no aumento da resistência à fadiga das 

limas, reduzindo a tensão do instrumento contra as paredes do 

canal, melhorando assim a segurança do tratamento 

endodôntico (MANIGLIA-FERREIRA, et al., 2017). 

O preparo cervical possui grande relevância para o 

tratamento endodôntico, ele diminui as possibilidades de erros 

no procedimento odontológico, em relação aos termos de 

modelagem o intuito do preparo cervical é viabilizar o preparo 

do terço apical, destacando-se a técnica coroa-ápice, para 

permitir preparar os terços cervical e médio (RODRIGUES, 

2020). 

A técnica de instrumentação coroa-ápice é baseada no 

acesso coronário, seguido por um pré-alargamento dos terços 

cervical e médio. Ela proporciona acesso completo ao terço 

apical, reduzindo as chances de acidentes durante o tratamento 

endodôntico e permitindo irrigação abundante do sistema de 

canais radiculares e posterior obturação (FERNANDES, et al., 

2020).  

Segundo Rodrigues (2020), o preparo cervical é 

fundamental no tratamento endodôntico, visto que ele garante 

espaço suficiente para a penetração dos instrumentos de forma 

a reduzir a tensão do instrumento contra a parede do canal, 

além de diminuir os riscos de fratura, permitindo a retirada de 

áreas necróticas e contaminadas, evitando assim a proliferação 

de bactérias. Achados semelhantes aos encontrados por 

Batista (2018), ao afirmar que o pré-alargamento da porção 

cervical da raiz proporciona uma maior precisão na escolha da 

lima de patência. 



IMPORTÂNCIA DO PREPARO CERVICAL NA DETERMINAÇÃO DA PATÊNCIA 

FORAMINAL E COMPRIMENTO DE TRABALHO 

119 
 

Rodrigues (2020) ainda destacou que o preparo cervical 

teve um impacto na resistência à fratura dos instrumentos 

testados do sistema reciprocante. O preparo cervical garante 

espaço suficiente para a penetração do instrumento, evitando o 

contato coronal e reduzindo o risco de fratura das limas. Já o 

alargamento cervical teve um papel de relevância no aumento 

de resistência à fadiga das limas, reduzindo a tensão do 

instrumento contra as paredes do canal e melhorando assim a 

segurança do tratamento endodôntico. 

 Os temas patência e ampliação foraminal vêm sendo 

cada vez mais discutidos, por isso é importante saber 

diferenciá-los. Durante a instrumentação do canal são 

produzidas raspas de dentina que se alojam no forame 

formando um plug dentinário, com isso, a lima fica 

impossibilitada de manter seu comprimento de trabalho durante 

o preparo químico cirúrgico. Sendo assim, a patência surgiu 

para não permitir a formação do tampão apical, pois a cada 

instrumento, insere-se uma lima fina para manutenção do 

comprimento de trabalho. Entretanto, sabe-se que a patência 

não tem potencial de limpeza foraminal, mesmo 

desequilibrando a microbiota da área. Assim foi proposta a 

ampliação do forame, onde o principal objetivo é limpar as 

paredes do canal cementário, efeito que a lima de patência não 

alcança por ter diâmetro menor (BATISTA, 2018). 

Sobre a adequação do instrumento de patência à região 

foraminal, Barroso et al. (2017) estudou a instrumentação 

rotatória e afirmaram que a lima tipo K #10 mostrou-se 

satisfatória em cem por cento de seus espécimes por ser de 

menor diâmetro. Os autores também colocam em pauta que 

dois dos problemas dos 28 sistemas oscilatórios são a perda da 

sensibilidade tátil do cirurgião-dentista e a formação do tampão 
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apical com raspas de dentina, diminuindo o comprimento de 

trabalho e possibilitando a formação de degraus e perfurações. 

Santos (2016) relatou que o ápice do canal radicular é 

um lugar propício para colonização de bactérias e sabendo 

desse fato, a aceitação da limpeza, desbridamento e 

alargamento do forame têm sido maiores. Porém, a autora 

concluiu que seus resultados colocam em dúvida a necessidade 

do alargamento foraminal, visto que não apresentou resultados 

melhores que o grupo sem alargamento.  

No estudo de Duarte (2018), ele destaca que para 

realização do preparo cervical estão disponíveis no mercado 

uma variedade de instrumentos. Portanto, se faz necessário 

escolher corretamente o instrumento para a realização do 

preparo cervical, pois a escolha errada pode acarretar em 

desgaste excessivo da raiz dentre outras situações prejudiciais. 

(DUARTE, 2018). 

 Atualmente, a humanidade está cercada de novas 

tecnologias, das mais variadas formas, que visam facilitar as 

atividades diárias com mais conforto, agilidade e segurança e a 

Endodontia está inserida nesse contexto, por meio de uma série 

de avanços conquistados, principalmente nas últimas décadas 

(CAMPOS; CAMPOS; BELLEI, 2018). Dito isso, o grande 

marco pode ser visto como a introdução dos sistemas 

mecanizados para a instrumentação dos canais radiculares, 

atrelado ao desenvolvimento de novas ligas metálicas para o 

desenvolvimento das limas endodônticas, como as de NiTi 

(KUZEKANANI, 2018). 

O preparo e a instrumentação do canal radicular podem 

ser feitos por instrumentos manuais ou automatizados, 

produzidos com grande variedade de formas, materiais e 

propriedades de corte. O aço inoxidável, muito usado em limas 
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manuais, por exemplo, tem dureza superior à necessária e é 

pouco flexível, o que gera desgastes excessivos em dentina e 

dificulta a manipulação em canais curvos. Esse material foi 

exclusivamente utilizado na Endodontia por anos, e começou a 

ter seu uso reduzido pelo surgimento de instrumentos com um 

comportamento físico significativamente melhor, de Níquel-

Titânio (NiTi), por ser mais elástico e apresentar menor risco de 

fadiga e fratura em rotação. Esse material também vai permitir 

um melhor desempenho em canais curvos e que apresentam 

uma anatomia complexa (ALMEIDA, 2017).     

O desenvolvimento contínuo de instrumentos mecânicos 

de níquel-titânio (NiTi) e as melhorias nas propriedades das 

ligas tornam a instrumentação do canal radicular mais fácil, 

rápida e previsível. Muitos instrumentos de modelagem de NiTi 

usam vários designs estruturais para reduzir os erros 

operacionais e para obter preparações de canal radicular 

previsíveis (OREL, et al., 2021).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

O advento dos sistemas de movimento alternativo tornou 

a modelagem e a limpeza do canal radicular mais seguras 

(RODRIGUES, 2020). O que pode ser corroborado pelo estudo 

de Siqueira, et al (2019), em que se observou que o emprego 

de instrumentos de NiTi, independente do sistema, preservou 

estrutura dentinária tanto em nível cervical quanto apical, com 

valores significantes quando comparados à técnica em que se 

utilizou de limas manuais. 

De acordo com Marchiori (2020), a qualidade do preparo 

do canal radicular depende do projeto, da cinemática e da 

capacidade de corte dos instrumentos. Nesse contexto, a liga 

de níquel-titânio (NiTi) aumenta a flexibilidade e resistência à 

fadiga cíclica dos instrumentos, tornando-os resistentes à falha 

torcional. Os sistemas alternativos com esta liga permitem um 
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preparo mais rápido e eficiente do canal radicular com um único 

instrumento.  

  Por sua vez, os resultados encontrados por Fernandes 

(2020), mostraram que não houve diferença entre as limas de 

aço inoxidável e níquel-titânio na conformação e desvio de 

trajeto nos terços médio e cervical, confirmando que as limas 

de níquel-titânio apresentam vantagens em relação às limas de 

aço inoxidável, com menor tendência a erros de procedimento.  

 

CONCLUSÕES 

 

 Com base nos trabalhos estudados nesta revisão narrativa 

de literatura, pode-se concluir que o preparo cervical é 

importante no tratamento endodôntico, pois garante espaço 

suficiente para a penetração do instrumento de forma a reduzir 

a tensão do instrumentos contra as paredes do canal, 

viabilizando, assim, a segurança e sucesso do tratamento 

endodôntico para o profissional cirurgião-dentista, 

apresentando outros benefícios, como a diminuição do risco de 

fratura e maior remoção de áreas necróticas e contaminada, 

evitando-se assim, a proliferação de bactérias. 
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RESUMO: O diagnóstico endodôntico é uma etapa complexa e 
subjetiva para o endodontista, devido a escassez de recursos e 
o desconhecimento das principais condições que afetam o 
complexo dentino-pulpar. O objetivo desse trabalho foi avaliar o 
grau de concordância diagnóstica inter-examinadores. É um 
estudo de delineamento transversal, no qual foi aplicado um 
termo de consentimento livre e esclarecido (TCLE) aos 
profissionais e um formulário contendo informações acerca da 
formação profissionais, especialidades, métodos de 
diagnóstico, seguido de 10 casos clínicos contendo 
informações necessárias para a hipótese diagnóstica, onde,  12 
profissionais foram subdivididos em quatro grupos. A análise de 
concordância foi realizada utilizando o teste Kappa com 
intervalo de confiança de 95%. Houve alta concordância entre 
os avaliadores 2 e 3 (90%) do grupo 1, 1 e 3 (80%) do grupo 2, 
90% nos avaliadores 1 e 2, 2 e 3 do grupo 4. O parâmetro de 
respostas quando comparado aos grupos observou-se maior 
concordância dos avaliadores 2 e 3 (grupo1), 3 (grupo3) e 1, 2 
e 3 (grupo4). A coesão interobservador escolhida de cada grupo 
mostrou concordância em mais de 70% das hipóteses com o 
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parâmetro da pesquisa. Assim, concluiu-se que as variações 
diagnósticas vão acontecer entre os profissionais, revelando 
que há divergências no diagnóstico e que professores, 
generalistas ou especialistas devem entrar em consenso no 
diagnóstico endodôntico. 
Palavras-chave: Concordância. Diagnóstico. Endodontia. 

 

INTRODUÇÃO 

 

O diagnóstico das doenças pulpares compreende uma etapa 

complexa e subjetiva durante o tratamento endodôntico. Assim, 

os recursos semiotécnicos empregados majoritariamente 

fundamentam a interpretação do relato do paciente os sinais e 

sintomas que estão associados às respostas obtidas durante o 

exame clínico (JANANI; PALANIVELI; SANDHYA, 2020). 

Oberseva-se que as alterações pulpares e/ou periodontais são 

de difícil diagnóstico e tratamento clínico, visto que suas causas 

podem ser multifatorias como cárie dentária, traumatismos, 

infecção por doença periodontal e entre outros (GAMBIN; 

CECCHIN, 2018).  Desse modo, o diagnóstico clínico das 

patologias que acometem o dente e o periápice é de extrema 

importância, mas variam de acordo com os conhecimentos do 

Cirurgião-Dentista (CD) sobre essas lesões em questão. 

(GAMBIN; LEAL, 2019). 

O tratamento endodôntico junto ao seu diagnóstico visa 

prevenir ou sanar a infecção que acomete o dente. Dito isto, 

uma das maiores dificuldades encontradas pelo CD está em 

avaliar e compreender as etiologias envolvidas nas inflamações 

que acometem o dente (PEREIRA, et al. 2018), assim como a 

complexa anatomia dos canais radiculares, curvaturas 

existentes, calcificações pulpares e o limitado campo de 

trabalho (KIM, et al. 2018). 
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Desse modo, um diagnóstico preciso se faz essencial, visto 

que ele minimiza os riscos de complicações que podem 

interferir no sucesso e no bom prognóstico do caso 

(SOORATGAR et al., 2016; YOUNG-DAN et al., 2017). Nesse 

sentido, faz-se necessário lançar mão de uma gama de exames 

que têm como objetivo o auxílio na correta tomada de decisões 

para se obter êxito no tratamento de escolha (JIVOINOVICI et 

al., 2017; GAMBIM; CECCHIN; 2018). 

Sabe-se que o diagnóstico das alterações pulpares se baseia 

no estado em que a polpa se encontra. Nesse sentido, 

diagnosticar é um passo fundamental nas urgências e 

emergências de origem endodôntica, uma vez que o correto 

diagnóstico direciona o tratamento capaz de restituir a saúde do 

paciente. Para tanto, no processo diagnóstico, determinados 

exames como radiografias periapicais, tomográficas 

computadorizadas e os testes de vitalidade, a saber percursão, 

palpação e térmicos são considerados importantes e auxiliam 

na diferenciação das lesões endo-periodontais (GAMBIN; LEAL 

2019; SILVA, et al 2020.). 

Diversos requisitos básicos são necessários durante o 

diagnóstico endodôntico. Faz-se necessário, então, destacar 

que conhecer os aspectos clínicos, radiográficos e histológicos 

dos tecidos envolvidos para direcionar um adequado tratamento 

é um fator primordial para se obter sucesso ao final fo 

tratamento proposto. Esses fatores permitem que o CD 

diagnostique adequadamente, requerendo paciência, intuição e 

curiosidade (LOPES; SIQUEIRA, 2020). Haja vista que estudos 

realizados acerca do diagnósticos, mostram que apesar das 

divergências, os profissionais estiveram em concordância 

relativamente alta e que aqueles com mais experiência clínica 
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estiveram mais susceptíveis a um índice de maior concordância 

(COMERLATTO, et al. 2018).  

Contudo, em determinados momentos, o insucesso do 

tratamento endodôntico pode acontecer e as suas causas 

podem variar, partindo de falhas técnicas cometidas, 

negligência nas etapas do tratamento e o desconhecimento das 

condições que acometem o complexo dentino-pulpar e que 

geram a doença. Assim, cabe ao cirurgião-dentista estar atento 

principalmente no diagnóstico da condição em que se encontra 

o paciente e durante o tratamento (WERLANG, et al. 2016), 

bem como advertir o paciente acerca das possibilidades de 

falha e solicitar a cooperação do mesmo.  

Muitos cirurgiões-dentistas ainda possuem dúvida no 

processo diagnóstico, uma vez que a etioligia da doença 

instalada é de difícil identificação e dificultam uma correta 

tomada de decisão que pode interferir no sucesso do 

tratamento  e na boa evolução do prognóstico do paciente 

(ROCHA et al., 2018). 

Desse modo, o objetivo deste trabalho foi avaliar o grau de 

concordância diagnóstica interexaminadores, através dos 

aspectos clínicos e radiográficos dos casos atendidos no 

projeto de extensão Clínica de Atendimento às Urgências 

Endodônticas. 

 

MATERIAIS E MÉTODO 

 

A pesquisa possui delineamento transversal e consistiu em 

10 casos clínicos previamente estudados e selecionados dos 

prontuários dos pacientes atendidos no projeto de extensão 

intitulado Clínica de Atendimento às Urgências Endodônticas, 

no Curso de Odontologia da Universidade Estadual da Paraíba, 
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Campus I Campina Grande-PB. Esta pesquisa foi aprovada 

pelo comitê de ética da Universidade Estadual da Paraíba – 

UEPB. 

Os formulários foram aplicados a 12 profissionais da área 

odontológica e endodôntica, sendo eles divididos em 4 grupos 

pré-estabelecidos: três professores de endodontia (Grupo 1), 

três especialistas em endodontia há menos de dois anos (Grupo 

2), três especialistas em endodontia há mais de 10 anos (Grupo 

3) e três profissionais sem especialização em endodontia mas 

que realizam tratamento endodôntico na prática clínica (Grupo 

4). 

Os profissionais participantes do estudo foram 

selecionados intencionalmente, sendo o critério de inclusão 

terem o perfil profissional pertencente aos grupos pré-

estabelecidos. O Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

foi aplicado aos profissionais previamente à apresentação dos 

casos clínicos.  

O formulário impresso continha questionamentos acerca 

dos anos de formação dos profissionais, especialidades e locais 

de atuação profissional. Os 10 casos clínicos selecionados 

compuseram um formulário impresso que apresentava as 

informações acerca da queixa principal do paciente, das 

características clínicas extraorais e intraorais, dos testes de 

vitalidade térmicos, teste de palpação, percussão, mobilidade e 

características radiográficas, onde existia um gabarito pré-

estabelecido para o formulário. Desse modo, o profissional 

informava sua hipótese diagnóstica, além de ser possível a 

coleta de dados da formação profissional. Realizou-se uma 

análise descritiva dos dados para variáveis categóricas, como 

tempo de formação, locais de atuação, quais especialidades o 
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profissional possui e quais os métodos de auxílio no diagnóstico 

eles utilizavam. 

A concordância interobservador foi avaliada pelo teste 

Kappa (K) através do software SPSS, com intervalo de 

confiança de 95% sendo os valores de concordância 

considerados de acordo com o estudo de Comerlatto et al. 

(2018). Sendo os testes realizados divididos em:  

• Concordância interobservador das hipóteses 

diagnósticas das lesões endodônticas entre os 

avaliadores de cada grupo; 

• Respostas descritas pelos avaliadores de cada grupo, 

classificadas de acordo com a concordância com a 

resposta referência; 

• Concordância interobservador dos diagnósticos das 

lesões endodônticas entre os avaliadores por grupo. 

 

Valor de kappa Concordância 
0 Pobre 

0 – 0,50 Baixa 

0,51 – 0,79 Moderada 
0,80 – 1 Alta 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Diagnosticar representa uma base fundamental para o 

tratamento odontológico, principalmente quando a queixa do 

paciente está relacionada à dor odontogênica. Entende-se que 

o processo diagnóstico simboliza um desafio, tendo em vista 

que ao reconhecer os fatores etiológicos responsáveis pela dor 

nas estruturas bucais é uma tarefa complexa, principalmente 

pela necessidade de se diferenciar a gama de possibilidades e 

conceder à etapa de diagnóstico a sua fundamental importância 
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no contexto do tratamento (CAMPOS; OLIVEIRA; BELLEI, 

2018) 

Sabe-se que a endodontia é a especialidade 

odontológica que trata das alterações do complexo dentino-

pulpar e avalia a sua morfologia, fisiologia e patologia. Sendo 

assim, a prática dessa especialidade engloba as ciências 

básicas e clínicas, incluindo desde a etiologia, o diagnóstico, a 

prevenção até o tratamento das alterações pulpares. Assim, um 

plano de tratamento endodôntico com sucesso depende 

completamente do seu diagnóstico correto (CAMPOS; 

OLIVEIRA; BELLEI, 2018). 

A análise descritiva realizada durante a pesquisa revela 

que os profissionais avaliados possuem mais de um vínculo 

empregatício (84%) como Centros de Especialidades 

Odontológicas (CEO), Escolas de Especialização em 

Odontologia e Unidades Básicas de Saúde (UBS), e que 

apenas 16% dos entrevistados possuem um só vínculo, sendo 

75% de todos os profissionais atuantes pelo menos em 

consultórios particulares. (Tabela 1) 

Quando questionados acerca do uso da anamnese e dos 

métodos auxiliares de diagnóstico, a pesquisa mostrou que  

todos os profissionais (100%) lançavam mão da anamnese, dos 

métodos de percussão, de palpação, de testes térmicos com 

calor e frio, de mobilidade e de exames radiográficos de 

imagem. Salientando-se, assim, a importância desses métodos 

na etapa do diagnóstico, uma vez que auxiliam o profissional na 

obtenção dos dados necessários para que elabore um planto 

de tratamento assertivo, tendo em vista que  é a partir da 

anamnese que o CD analisa a queixa principal e a evolução da 

patologia, podendo chegar a um possível diagnóstico (GOMES, 

et al. 2015; GONÇALVES, et al. 2017; PATRIOTA, et al., 2020). 
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Estudos como o de Naseri et al. (2017) revelam que os exames 

físicos de sensibilidade pulpar não apontam precisamente o 

estado de saúde dos tecidos, pois são apenas respostas das 

fibras nervosas presentes no tecido. Devido a essas fibras 

serem resistentes ao processo inflamatório, podem continuar 

ativas mesmo com a decomposição pulpar, tornando uma etapa 

complexa e subjetiva e que pode interferir no processo de 

concordância diagnóstica entre diferentes examinadores, além 

de poder gerar falhas no tratamento, sendo, ainda assim, uma 

etapa de extrema importância (NASERI, et al. 2017; GALDINO, 

et al. 2018; JANANI; PALANIVELI; SANDHYA, 2020). 

Por se tratar de uma pesquisa realizada com pacientes 

da Clínica de Atendimento às Urgências Endodônticas, infere-

se a necessidade de uma correta leitura dos dados trazidos pelo 

paciente, assim como uma investigação minuciosas de todos os 

sinais e sintomas apresentados pelo paciente. O estudo de 

Oliveira et al., (2019) corrobora com essa necessidade do 

cirurgião-dentista estar sempre se capacitando para estes tipos 

de casos, podendo identificar as principais condições 

periopulpares que ocorrem nos mais variados serviços de 

saúde. 

Estudos como o de Pessoa et al., (2016) revela que os 

problemas odontológicos integram o terceiro maior motivo por 

procura de serviços de auxílio à saúde, sendo as alterações 

pulpares parte significante desse universo, dasdo este que 

reforça a necessidade, por partes dos CDs, de estarem 

capacitados para porem em prática a anamenese, a 

semiotécnica, a semiologia e a propedêutica, visto que são 

etapas fundamentais para um correto diagnóstico e um plano 

de tratamento eficaz (BARBIN et al., 2016). 
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O diagnóstico propriamente dito direciona o tratamento e 

o prognóstico do paciente. O tratamento endodôntico tem o 

objetivo de eliminar a infecção por meio de instrumentos, 

soluções irrigadoras, aplicação de medicações intracanais e de 

materiais obturadores apicais e de selamento coronário, 

erradicando os microrganismos presentes nos canais 

radiculares (ESTRELA, et al, 2014). 

Quanto à concordância em relação às hipóteses 

diagnósticas, para os 10 casos clínicos, entre os avaliadores de 

cada grupo, observou-se que no grupo 1 o avaliador 1 quando 

comparado ao avaliador 2 concordou em apenas 50% das 

hipóteses (k=0,138 [0,389]) sendo esta considerada uma 

concordância baixa de acordo com o teste de Kappa (K). As 

hipóteses do avaliador 1 em relação ao 3 apresentaram 

concordância de 60% (k=0,167 [0,589]). Entre os avaliadores 2 

e 3 notou-se uma concordância de 90%, sendo esta 

considerada alta (k=0,615 [0,035]). (TABELA 1) 

Embora o grau de concordância entre os avaliadores 

seja relativamente alto no processo diagnóstico das alterações 

pulpares a eles expostas, a pesquisa revela que ainda existe 

certa dificuldade por parte dos profissionais no processo de 

identificação e interpretação dos sinais e sintomadas cedidos 

pelo paciente. Esse resultado corrobora com as pesquisas de 

Augusto et al., (2016) e Souza et al., (2016) que revelam a 

limitação por parte dos cirurgiões-dentistas acerca do 

diagnóstico e tomadas de decisões diantes dos casos de 

urgências endodônticas. 

No grupo 2 corresponde a especialistas com menos de 2 

anos de experiência, as hipóteses traçadas entre os avaliadores 

1 e 2, quando analisadas, observou-se concordância de 60% 

(k=0,167 [0,589]), enquanto os avaliadores 1 e 3 apresentaram 
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concordância alta (k=0,600 [0,038]) acordando em 80% das 

hipóteses. Os avaliadores 2 e 3 tiveram concordância em 

apenas 40% dos casos, sendo baixa (k=0,104 

[0,490]). (TABELA 1) 

No grupo 3 os avaliadores 1 e 2 concordaram em 60% 

das hipóteses (k=0,167 [0,589]), ambas as avaliações dos 

profissionais 1 e 3 e 2 e 3 concordaram em 50% dos casos 

(k=0,138 [0,389]). (TABELA 1) 

O grupo 4 são profissionais que realizam tratamento 

endodôntico mas não possuem especialidade na área. 

Observou-se que os avaliadores 1 e 2 obtiveram concordância 

em 90% dos casos sendo esta considerada alta (k=0,615 

[0,035]), os avaliadores 1 e 3 concordaram em 80% dos casos 

sendo considerada também alta (k=0,600 [0,038]), assim como 

os avaliadores 2 e 3 possuíram alta concordância de 90% 

(k=0,615 [0,035]). (TABELA 1) 
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Tabela 1. Concordância interobservador das hipóteses 
diagnósticas das lesões endodônticas entre os avaliadores de 
cada grupo. 

 
Fonte: Pesquisa direta  

 

Os profissionais participantes subdivididos em 4 grupos 

específicos determinaram sua hipótese diagnóstica baseado 

nas informações disponíveis em cada caso, através da 

Parâmetros Concordância interobservador 

 % 
Kappa (p-valor 

IC 95%) 

Grupo 1 – Professores de Endodontia   

Avaliador 1 x Avaliador 2 50,0% 0,138 (0,389) 

Avaliador 1 x Avaliador 3 60,0% 0,167 (0,598) 

Avaliador 2 x Avaliador 3 90,0% 0,615 (0,035) 

Grupo 2 – Especialistas há menos de 2 anos   

Avaliador 1 x Avaliador 2 60,0% 0,167 (0,598) 

Avaliador 1 x Avaliador 3 80,0% 0,600 (0,038) 

Avaliador 2 x Avaliador 3 40,0% 0,104 (0,490) 

Grupo 3 – Especialistas há mais de 10 anos   

Avaliador 1 x Avaliador 2 60,0% 0,167 (0,598) 

Avaliador 1 x Avaliador 3 50,0% 0,138 (0,389) 

Avaliador 2 x Avaliador 3 50,0% 0,138 (0,389) 

Grupo 4 – Profissionais não especialistas em 

Endodontia 
  

Avaliador 1 x Avaliador 2 90,0% 0,615 (0,035) 

Avaliador 1 x Avaliador 3 80,0% 0,600 (0,038) 

Avaliador 2 x Avaliador 3 90,0% 0,615 (0,035) 
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anamnese (informação subjetiva) e dados coletados pelos 

graduandos da extensão (informações objetivas). As 

informações objetivas compreendem os dados coletados a 

partir dos testes clínicos, como os testes térmicos frio e quente, 

palpação, percussão e inspeção (KÉROURÉDAN, et al. 2017). 

Dentro de uma outra perspectiva, observou-se que nessas 

avaliações ocorreu divergências entre os avaliadores de cada 

grupo, onde estiveram em maior concordância os profissionais 

não especialistas enquanto os grupos 1 e 2 apresentaram 

moderada concordância, enquanto os avaliadores do grupo 3 

divergiram e demonstraram baixa concordância o que não era 

o esperado devido à sua experiência e prática clínica ser 

possivelmente mais ampla. (TABELA 2) 

A distribuição das respostas descritas pelos avaliadores de 

cada grupo quando comparadas ao parâmetro de hipótese da 

pesquisa para os 10 casos observou-se concordância do grupo 

1 (professores em endodontia) em 60% com o avaliador 1, 90% 

do avaliador 2 e 80% do avaliador 3, sendo assim uma variável 

de valor entre os 3 avaliadores porém com valores de 

concordância alta em relação ao teste de Kappa (TABELA 2). 

Partindo para o grupo 2, a concordância em relação ao 

diagnóstico pré-estabelecido foi de 70% em ambos os 

avaliadores 1 e 2, enquanto no avaliador 3 de apenas 50%. O 

grupo 3 apresentou a menor concordância da tabela em relação 

ao parâmetro de resposta da pesquisa, onde, os avaliadores 1 

e 2 obtiveram apenas 40% de concordância, sendo este um 

valor baixo de concordância. O avaliador 3 concordou em 90% 

das hipóteses, valor considerado alto, e, constando assim uma 

discrepância em relação aos avaliadores 1 e 2 do mesmo 

grupo. 
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O grupo 4 apresentou os melhores valores de concordância da 

tabela em relação às repostas referência (pesquisa) sendo 

ambos os avaliadores 1 e 3 de 80% e o avaliador 2 de 90%, 

nota-se que nesse grupo a concordância interobservador e com 

o parâmetro de referência foi alta e com pouca divergência e 

discrepância em relação aos grupos anteriores.  

Os profissionais sem especialidade possuem apenas 3 a 5 

anos de formação, o que pode influenciar nos seus 

conhecimentos acerca do diagnóstico endodôntico por ser um 

conhecimento adquirido durante sua formação ainda na 

graduação. 

Nesse sentido, percebe-se que assim como no estudo de 

Costa et al., (2021) que se revelou a necessidade iminente de 

qualificação e instrumentalização dos profissionais que 

compõem os serviços de saúde, bem como o treinamento para 

construção do diagnóstico baseado nas evidências clínicas e 

radiográficas, faz-se importante voltar à atenção ao 

profissionais de modo geral, uma vez que os resultados 

encontrados na presente pesquisa revela a limitação e a 

discordância diagnóstica em sua maioria. 

 

 

 

 

 

 

 



AVALIAÇÃO DA CONCORDÂNCIA INTEROBSERVADOR NO DIAGNÓSTICO 
ENDODÔNTICO 

139 
 

Tabela 2. Distribuição das respostas descritas pelos avaliadores de cada 
grupo, classificadas de acordo com a concordância com a resposta 
referência. 

 
Fonte: Pesquisa direta  

 

A tabela 3 corresponde à concordância entre os grupos. 

Foi selecionado o observador com maior concordância em 

relação ao parâmetro da pesquisa e estabelecido como 

avaliador de cada grupo. A concordância do grupo 1 em relação 

ao grupo 2 foi de 70% (k=0,534 [0,413]) sendo considerada esta 

concordância moderada.  

O grupo 1 em relação ao grupo 3 e 4 apresentou 

percentual igual, de 80% (k=0,600 [0,038]), sendo ambas as 

concordâncias avaliadas em alta. Quanto ao grupo 2 em 

relação aos grupos 3 e 4 apresentaram o percentual de 70% 

Avaliadores 

Concordância com a resposta 

referência 

Sim (%) Não (%) Total (%) 

Grupo 1 – Professores    

Avaliador 1 6 (60,0%) 4 (40,0%) 10 (100,0%) 

Avaliador 2 9 (90,0%) 1 (10,0%) 10 (100,0%) 

Avaliador 3 8 (80,0%) 2 (20,0%) 10 (100,0%) 

Grupo 2 – Especialistas há menos de 2 anos    

Avaliador 1 7 (70,0%) 3 (30,0%) 10 (100,0%) 

Avaliador 2 7 (70,0%) 3 (30,0%) 10 (100,0%) 

Avaliador 3 5 (50,0%) 5 (50,0%) 10 (100,0%) 

Grupo 3 – Especialistas há mais de 10 anos    

Avaliador 1 4 (40,0%) 6 (60,0%) 10 (100,0%) 

Avaliador 2 4 (40,0%) 6 (60,0%) 10 (100,0%) 

Avaliador 3 9 (90,0%) 1 (10,0%) 10 (100,0%) 

Grupo 4 – Profissionais não especialistas 

em Endodontia 
   

Avaliador 1 8 (80,0%) 2 (20,0%) 10 (100,0%) 

Avaliador 2 9 (90,0%) 1 (10,0%) 10 (100,0%) 

Avaliador 3 8 (80,0%) 2 (20,0%) 10 (100,0%) 

 



AVALIAÇÃO DA CONCORDÂNCIA INTEROBSERVADOR NO DIAGNÓSTICO 
ENDODÔNTICO 

140 
 

(k=0,534 [0,413]) em ambas as análises. Por fim, o grupo 3 em 

relação ao grupo 4 apresentou percentual de 80% (k=0,600 

[0,038]). 

Pode-se considerar a concordância entre os grupos 1, 2, 

3 e 4 dos avaliadores como relativamente altas, devido ao 

percentual observado de acordo com os testes.  

O grupo de professores (grupo 1) e de profissionais sem 

especialidade em endodontia representaram o maior grau de 

concordância dentre os grupos (grupo 4), seguidos do grupo 2 

que corresponde aos especialistas com no máximo 2 anos. 

Acredita-se ainda que os professores necessitam estar em 

constante aperfeiçoamento o que influi nos saberes acerca do 

diagnóstico.  

O grupo de especialistas há mais de 10 anos apresentou 

a menor concordância, assim como os especialistas há menos 

de dois anos apresentaram uma concordância abaixo do que se 

almejava, isso demonstra a importância constante busca pelo 

conhecimento e atualização para uma boa formação e vivência 

clínica.  

Sendo assim, observou-se variantes de concordância 

entre os avaliadores do grupo em si, da concordância com a 

hipótese parâmetro e uma boa concordância dos grupos entre 

si. 
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Tabela 3. Concordância interobservador dos diagnósticos das 
lesões endodônticas entre os avaliadores por grupo. 

 

Fonte: Pesquisa direta  

 

CONCLUSÕES  

 

Professores, profissionais com 2 anos de especialização e 

profissionais sem especialidade estiveram em maior 

concordância em todas as relações, explicando-se pelo tempo 

recente de formação dos profissionais não especialistas e de 

pouco tempo de formação na especialidade e do constante 

aperfeiçoamento dos professores, o que nos direciona para a 

importância de estar em constante aprendizado e 

aperfeiçoamento. Observa-se que apesar das variações, 

majoritariamente obtém-se concordância moderada entre os 

avaliadores. 

As variações de concordância mostram que divergências 

podem ocorrer durante o diagnóstico entre profissionais, o que 

pode ser investigado em estudos futuros. Desse modo, todos 

os profissionais independentemente de serem professores, 

Parâmetros Concordância interobservador 

 % 
Kappa (p-valor 

IC95%) 

Grupos:   

Grupo 1 x Grupo 2 70,0% 0,534 (0,413) 

Grupo 1 x Grupo 3 80,0% 0,600 (0,038) 

Grupo 1 x Grupo 4 80,0% 0,600 (0,035) 

Grupo 2 x Grupo 3 70,0% 0,534 (0,413) 

Grupo 2 x Grupo 4 70,0% 0,534 (0,413) 

Grupo 3 x Grupo 4 80,0% 0,600 (0,038) 
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especialistas, ou generalistas devem entender e conhecer as 

condições para que se obtenha o consenso acerca do 

diagnóstico.   
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RESUMO: As fraturas radiculares horizontais envolvem 
cemento, dentina e tecido pulpar, compreendendo entre 0,5-7% 
dos casos de traumas que acometem a dentição permanente. 
O objetivo desse estudo é descrever um relato de caso de 
fratura radicular horizontal do dente 11, causado por acidente 
automobilístico, sem atendimento imediato. Ao exame clínico, 
observou-se escurecimento dentário, fratura coronária, 
mobilidade grau dois e respostas negativas aos testes de 
sensibilidade ao frio e de percussão. Por meio dos exames 
imaginológicos, evidenciou-se traço de fratura horizontal com 
radiolucência local, sem alterações no osso periapical do dente. 
Diante de toda a coleta de informações, o diagnóstico 
estabelecido foi de periodontite apical assintomática, associada 
a fratura radicular horizontal do incisivo central superior direito. 
A intervenção instituída foi o tratamento endodôntico do dente 
em questão e, seu selamento, foi feito com biocerâmico repair, 
visto que é um cimento endodôntico que apresenta índice baixo 
de microinfiltração e propriedade antimicrobiana. Essa terapia 
foi realizada após, aproximadamente, 12 anos do acidente, 
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sendo acompanhada a cada 2 meses no primeiro ano após a 
intervenção. O atendimento imediato, diagnóstico correto e 
condução adequada do caso são importantes para que haja um 
bom prognóstico das fraturas horizontais. Dessa forma, o 
acompanhamento é indispensável para definir se houve 
sucesso da terapia. 
Palavras-chave: Traumatismo. Fratura Radicular. 

Biocerâmicos. 

 

INTRODUÇÃO 

 

As fraturas radiculares são definidas como traumatismos 

que envolvem cemento, dentina e polpa, compreendendo entre 

0,5-7% de todas as lesões dentárias traumáticas que afetam a 

dentição permanente (ANDREASEN; ANDREASEN; 

ANDERSSON, 2007). Sua maior incidência se dá em dentes 

anteriores e, geralmente, são resultados de um impacto frontal 

na região (MIZUHASHI et al., 2021). Podem ser classificadas 

de acordo com a direção (horizontal ou vertical), o número de 

linhas de fratura (simples ou múltiplas) e com a região afetada 

da raiz (cervical, média e apical) (FERREIRA et al., 2020). 

Dentre as fraturas radiculares, destaca-se as do tipo 

horizontais, como a ruptura das estruturas rígidas da raiz, 

dividindo o dente em dois segmentos: apical e coronário, 

podendo ocorrer em qualquer ponto da raiz, porém, são mais 

frequentes no terço médio (TEIXEIRA et al., 2019). O 

diagnóstico é baseado na mobilidade do dente, no 

deslocamento do fragmento coronário, na sensibilidade à 

palpação sobre a raiz e também na linha de fratura, sendo 

necessárias várias incidências radiográficas para detectar a 

lesão (COSTA et al., 2019). 
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De acordo com Andreasen, Andreasen e Andersson 

(2007), os eventos de cicatrização que se seguem após uma 

fratura, podem ser: cicatrização com deposição de tecido duro, 

em que há uma formação inicial de um calo que estabiliza a 

fratura, seguida pela deposição de cemento e união dos 

fragmentos; cicatrização com deposição de tecido conjuntivo, 

quando a polpa foi rompida ou gravemente estirada na região 

de fratura,  no qual na ausência de bactérias, é iniciado um 

processo de revascularização da porção coronária enquanto 

células do ligamento periodontal ocupam a região da fratura, 

resultando na união dos fragmentos com formação de tecido 

conjuntivo; ausência de cicatrização devido à infecção na linha 

da fratura, em que a porção coronária da fratura encontra-se 

contaminada resultando em formação de tecido de granulação 

inflamatório entre os fragmentos, gerando maior separação 

entre estes e aumentando a mobilidade coronária. Desses tipos 

de cicatrização, a com deposição de tecido duro é a mais ideal, 

visto que a polpa está intacta na região de fratura, ou levemente 

estirada. 

Inicialmente, o tratamento das fraturas radiculares 

horizontais consiste no reposicionamento do fragmento 

coronário, quando este se encontra deslocado, e sua 

mobilização rígida. A intervenção endodôntica é indicada 

apenas quando houver necrose pulpar, o que acontece, na 

maioria dos casos, apenas no segmento coronário, enquanto o 

segmento apical permanece vital (DUARTE et al., 2020). 

Materiais biocerâmicos (resultado da combinação entre 

o silicato de cálcio e o fosfato de cálcio) estão sendo 

amplamente utilizados em casos de fraturas radiculares, pois 

apresentam adequada capacidade de selamento e 

biocompatibilidade, além de induzirem a formação de uma 
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barreira mineralizada nos tecidos perirradiculares por formação 

de hidroxiapatita, possibilitando a criação de um tampão apical, 

favorecendo assim, um tempo de tratamento reduzido (GIRELLI 

et al., 2020). 

Acompanhamento de casos de fraturas radiculares 

horizontais tratados com biocerâmico com proservação de até 

10 anos vem apresentando resultados de cicatrização 

satisfatórios (TOSCANO et al., 2019). Dessa forma, o presente 

estudo visa relatar um caso clínico de fratura radicular 

horizontal em terço médio de incisivo central superior direito, 

cujo tratamento proposto foi a terapia endodôntica e selamento 

com biocerâmico repair. 

 

RELATO DE CASO 

 

Paciente do sexo masculino, 32 anos de idade, não 

tabagista e com ausência de doenças crônicas preexistentes, 

compareceu ao consultório com queixa principal de 

escurecimento dentário. Durante a anamnese, relatou ter 

sofrido acidente automobilístico há, aproximadamente, 12 anos. 

Na época do acidente, procurou atendimento odontológico, 

sendo indicada a exodontia do  dente, porém não foi realizada, 

pois o paciente se recusou. 

Durante o exame clínico intrabucal, o incisivo central 

superior direito apresentou-se com alteração de cor (coloração 

enegrecida/amarronzada), fratura coronária, presença de 

mobilidade grau dois, ausência de bolsa periodontal e com 

presença de tecido reacional no terço médio da raiz. 
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Figura 1. Aspecto clínico intraoral. 

 

Fonte: Arquivo pessoal. 

Uma vez submetido ao teste de sensibilidade ao frio, o 

dente respondeu negativamente, indicando necrose pulpar. No 

teste de percussão horizontal e vertical também houve resposta 

negativa. Ao exame radiográfico, foi observado imagem 

radiolúcida horizontal no terço médio da raiz (figura 2). Tais 

testes sugerem a ausência de cicatrização devido à infecção na 

linha de fratura. 
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Figura 2. Radiografia do aspecto inicial, evidenciando imagem 
radiolúcida na linha de fratura. 

 

Fonte: Arquivo pessoal. 

Foi solicitada tomografia computadorizada por feixe 

cônico (Cone Beam), para análise e planejamento do caso. Ao 

exame, evidenciou-se imagem hipodensa horizontal no terço 

médio da raiz com trajeto oblíquo no sentido da face vestibular 

para a face palatina (figura 3). Após análise das informações, 

chegou ao diagnóstico de periodontite apical assintomática, 

associada a fratura horizontal radicular no dente 11. O 

tratamento endodôntico do terço coronário até o nível de fratura 

foi escolhido para resolução do caso. 



TRATAMENTO DE FRATURA RADICULAR HORIZONTAL COM BIOCERÂMICO 
REPAIR: RELATO DE CASO 

151 
 

Figura 3. Imagem tomográfica do elemento traumatizado, com 
linha de fratura horizontal/oblíqua. 

 

Fonte: Arquivo pessoal. 

A sequência técnica iniciou-se pela anestesia com 

cloridrato de mepivacaína com epinefrina 1:100.000 (Nova 

DFL), isolamento absoluto com dique de borracha sendo o 

campo operatório desinfetado com hipoclorito de sódio (NaOCl) 

a 2,5%. Em seguida, foi realizado o acesso ao canal radicular, 

cuja irrigação e descontaminação química foi feita com NaOCl 

a 2,5% de forma abundante durante todo o tratamento. 

A instrumentação inicial foi realizada com limas manuais 

com tip #15 e #20. O comprimento de trabalho foi estabelecido 

por meio de um localizador apical eletrônico (Romiapex A 15, 

Romidan Dental QualityProducts, São Paulo, SP, Brasil), 
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obtendo-se a medida de 17mm da borda incisal até o traço de 

fratura. Essa medida foi confirmada por meio da odontometria 

radiográfica (figura 4). 

 

Figura 4. Odontometria radiográfica, utilizando a odontometria 
eletrônica. 

 

Fonte: Arquivo pessoal. 

Logo em seguida, foi realizada a instrumentação 

mecanizada com limas Reciproc R25 e R50 (VDW, Munique, 

Alemanha). O protocolo de irrigação final foi feito com auxílio da 

easyclean (Easy equipamentos odontológicos, Belo Horizonte, 

Brasil), consistindo em três ciclos de agitação de 20 segundos 

do NaOCl, três ciclos de agitação de 20 segundos com edta 
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trissódico líquido e, para finalizar, mais três ciclos de agitação 

do NaOCl. O NaOCl utilizado foi na concentração de 2,5%. 

Após a instrumentação e o protocolo de irrigação final, foi 

removido o excesso de umidade do interior do canal com ponta 

de papel absorvente estéril e, em seguida, o canal foi obturado 

com Bio-C REPAIR (Angelus®, Maringá, Brasil), que foi 

introduzido com porta amálgama infantil e condensado com 

condensadores endodônticos. Logo após, foi realizado 

radiografia periapical, confirmando a obturação de toda a 

extensão do canal, da porção coronária até o traço de fratura 

(figura 5). A blindagem foi realizada com resina flow na 

embocadura do canal e resina de carga na porção coronária. 

 

Figura 5. Aspecto radiográfico após selamento com 
biocerâmico. 

 

Fonte: Arquivo pessoal. 
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O acompanhamento durante o primeiro ano foi realizado 

a cada 2 meses. Após esse ano, na ausência de alterações 

patológicas, os retornos ocorreram em um intervalo de 6 meses 

durante 5 anos, para exames clínicos e radiográficos. Para 

resolução da queixa principal, o paciente foi encaminhado para 

confecção de faceta estética em resina do dente 11. 

 

REFLEXÃO SOBRE O CASO 

 

As urgências odontológicas são casos complexos que 

exigem do profissional um atendimento imediato, cuidadoso e 

seguro. Dentre elas, as fraturas radiculares aparecem em 

menor prevalência, em média de 3%, sendo apenas superadas 

por outros traumas como avulsão  dental e subluxação 

(GIUDICE et al., 2018). 

As fraturas radiculares geralmente ocorrem devido a um 

trauma que gere um impacto horizontal na raiz e, quando 

ocorrem nos terços médio e apical, apresentam trajetórias 

oblíquas. No caso da fratura horizontal que envolve polpa, 

ligamento periodontal e cemento, o segmento se desloca em 

variados graus (CRUZ et al., 2020). Além disso, os principais 

aspectos clínicos a serem avaliados neste tipo de fratura são: 

grau de mobilidade ou deslocamento do fragmento coronário, a 

sensibilidade à percussão e à palpação, a presença de 

sangramento no sulco gengival e o estágio de formação da raiz 

(TEIXEIRA et al., 2019). 

Em relação aos exames complementares, uma das 

técnicas mais utilizadas no campo da odontologia é a 

Tomografia Computadorizada Cone Beam (TCCB), que 

consiste em um método de diagnóstico por imagem com a 

finalidade de produzir imagens tridimensionais com maior 
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rapidez e baixas doses de radiação. Além de contribuir para um 

bom planejamento, essa técnica é utilizada na endodontia para 

fornecer informações sobre o controle intraoperatório, anatomia 

dos canais radiculares, avaliação das fraturas ou traumas das 

raízes (MOURA et al., 2018). Dessa forma, foi solicitada a 

TCCB para análise e planejamento do caso. Ao exame 

radiográfico, evidenciou-se imagem hipodensa horizontal no 

terço médio da raiz com trajeto oblíquo no sentido da face 

vestibular para a face palatina. 

De acordo com Santos et al. (2021), os dentes anteriores 

são os mais acometidos, principalmente os incisivos centrais 

superiores, seguidos pelos incisivos laterais superiores e 

incisivos centrais e laterais inferiores, por possuírem uma 

posição mais proeminente na arcada dentária. Além do mais, 

essas injúrias dentárias ocorrem com mais frequência em 

crianças e adultos jovens e, os fatores etiológicos mais comuns, 

são as quedas, práticas de esportes, acidentes de trânsito e 

também as agressões físicas (TEIXEIRA et al., 2019).  

Teixeira et al. (2019) relata que existem duas opções de 

tratamento a serem escolhidas nos casos de fraturas 

radiculares horizontais: a primeira opção é um tratamento 

conservador, que busca manter a vitalidade pulpar onde o 

tecido dental sofre um processo de cicatrização; a segunda 

opção é o tratamento endodôntico, no qual não há mais 

chances de assegurar a vitalidade da polpa do dente que foi 

traumatizado. 

É sugerido que a intervenção endodôntica em casos de 

fraturas horizontais não seja realizada imediatamente, já que a 

incidência de necrose pulpar acomete cerca de 25% dos casos, 

sendo o acompanhamento clínico e radiográfico os mais 

indicados, inicialmente (CRUZ et al., 2020). Dessa forma, o 
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tratamento imediato indicado para dentes permanentes 

consiste na redução da fratura e imobilização com contenção 

rígida (ANDREASSEN; ANDREASEN; ANDERSSON, 2007), 

visto que, a decisão pelo tratamento endodôntico, deve ser feita 

apenas posteriormente, nos casos em que o respectivo dente 

não responde ao teste de vitalidade ao frio e, as radiografias, 

mostram radioluscência próximo a linha da fratura (CRUZ et al., 

2020). 

Quando a necrose pulpar se desenvolve, geralmente, 

fica localizada no fragmento coronário equanto o segmento 

apical permanece com vitalidade. Sendo assim, nos raros casos 

em que tanto a polpa coronária quanto a apical estão 

necrosadas, o segmento apical deve ser removido 

cirurgicamente (DUARTE et al., 2020). Nos exames 

complementares do caso relatado, obervamos imagem 

radiolúcida apenas na região da linha de fratura, sugerindo 

necrose pulpar do fragmento coronário e sendo confirmado 

através do teste de vitalidade. O tratamento instituído, portanto, 

foi a endodontia do fragmento coronário e proservação do caso. 
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Tabela 1. Evidências científicas sobre o tratamento 

endodôntico de dentes acometidos por fratura radicular 
Referências Desenho do 

estudo 
Objetivo Conclusão 

TEIXEIRA, B.C.S. 
et al., 2019  

Relato de caso Relatar o caso 
clínico de fratura 
radicular em terço 
médio de um 
dente anterior, 
que foi tratado de 
forma 
conservadora e 
acompanhado por 
30 meses. 

Após este período 
de 
acompanhamento, 
pode-se concluir 
que o tratamento 
conservador 
proposto foi efetivo 
na manutenção do 
dente 
traumatizado. 

CRUZ, A.I. et al., 
2020 

Relato de caso Mostrar uma 
opção de 
protocolo 
terapêutico 
conservador no 
tratamento de 
fraturas 
radiculares, a fim 
de preservar a 
estrutura dental. 

As fraturas 
radiculares 
dependem da 
resposta orgânica 
individual e da 
agilidade no 
tratamento para 
obterem um bom 
prognóstico. O 
caso clínico 
mostrou-se 
favorável e com 
sucesso, sem 
nenhum sinal 
clínico e 
radiográfico de 
insucesso. 

DUARTE, A.L.B. 
et al., 2020 

Relato de caso Relatar um caso 
de paciente com 
fratura de esmalte  
e  fratura  radicular  
horizontal  
localizada  no  
terço  médio  de  
incisivo  central  
superior  
esquerdo,  
avaliando  as  
características  
clínicas  e  

As  lesões  
traumáticas  
alveolodentárias  
necessitam  de  
um  correto  
atendimento  
imediato. 
Pacientes   que   
apresentam   
dentes   com   
fratura   radicular   
horizontal   devem   
ser  
acompanhados  
por  um 
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radiográficas,  e  
descrevendo  o  
correto  
tratamento  a  ser  
executado. 
 

período  mínimo  
de  dois  anos.  
 

Fonte: Arquivo pessoal 

 

 

Em casos de necrose pulpar, o controle da infecção é um 

fator importante para que aconteça o reparo. Medidas de 

desinfecção associada ao uso de biocerâmicos para selar o 

fragmento coronário vem apresentando bons resultados. Dessa 

forma, para potencializar a desinfecção intracanal do caso 

relatado foi utilizado a ponta plástica descartável EasyClean, 

que gera uma agitação vigorosa das substâncias químicas 

auxiliares. Seu uso vem demonstrandos ser eficaz para 

promover a penetração da solução irrigante nos canais laterais, 

proporcionando uma melhor remoção da smear layer no terço 

apical quando comparado a irrigação ultrassônica passiva 

(SILVA et al., 2018). 

Dentre as principais substâncias químicas auxiliares, a 

mais utilizada na terapia endodôntica é o Hipoclorito de Sódio 

(NaOCl), por apresentar capacidade antimicrobiana, pelo seu 

poder de neutralizar produtos tóxicos e dissolver tecido 

orgânico. Este tipo de solução irrigadora é disponível no 

mercado em diversas concentrações (0,5%, 1%, 2,5%, 4% e 

6% de cloro ativo). Apesar de ter inúmeras vantagens, o NaOCl 

possui algumas desvantagens como a capacidade de causar 

inflamação aguda seguida de necrose tecidual quando em 

contato com os tecidos moles (DA SILVA; BOIJINK, 2019). No 

presente caso relatado, a irrigação e descontaminação química 

foi feita com NaOCl a 2,5% de forma abundante durante todo o 
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tratamento, a fim de reduzir os microrganismos presentes no 

sistema de canais radiculares. 

Em relação ao selamento da porção coronária do canal, 

os biocerâmicos têm sido recentemente introduzidos na 

endodontia, como material de obturação do canal radicular e 

também como cimento reparador. Estes materiais são o 

resultado da combinação entre o silicato de cálcio e o fosfato de 

cálcio e, apresentam características, como: pH alcalino, 

radiopacidade, biocompatibilidade e atividade antibacteriana. 

Além disso, eles apresentam menor índice de microinfiltração 

em comparação com o hidróxido de cálco e sua qualidade 

seladora não é comprometida pela presença de umidade 

(FRANÇA et al., 2019). 

 O material de escolha para o presente caso foi o Bio-C 

REPAIR, que é um material endodôntico disponível 

comercialmente sob a forma de um cimento pré-misturado e 

pronto para uso (FIGUEIRÊDO JÚNIOR et al., 2021). Esse 

cimento reparador é composto por silicato tricálcico, aluminato 

de cálcio, óxido de cálcio, óxido de zircônio, óxido de ferro, 

dióxido de silício, agente de dispersão, sendo que, a 

característica de radiopacidade deste material é devido a 

presença de óxido de zircônio (BENETTI et al., 2019). 

O Bio-C REPAIR possui baixa citotoxicidade em todas as 

diluições de sua manipulação e, por possuir alto teor de cálcio, 

oxigênio e silício, favorecem a bioatividade e biomineralização. 

Além disso, este cimento possui excelente capacidade de 

cicatrização  do tecido periapical e, com isso, demonstra 

resultados postitivos na reparação radicular (BENETTI et al., 

2019; OKAMURA et al., 2020). 

Além disso, ele ainda apresenta outras vantagens como 

não resultar uma resposta inflamatória significativa em caso de 
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extravasamento do material para os tecidos perirradiculares e, 

também, um menor escurecimento da estrutura dentária. 

Apesar do bom benefício, o Bio-C apresenta desvantagens 

como a dificuldade de remoção do cimento do canal radicular 

em caso de retratamento endodôntico, o elevado custo em 

relação a outros tipos de cimentos e também a sua reduzida 

resistência mecânica (BENETTI et al., 2019). 

Para a realização da blindagem na embocadura do canal 

foi escolhido a resina flow, que é indicada para utilização como 

material restaurador de base, havendo necessidade de 

recobrimento oclusal com uma resina composta convencional 

para garantir uma maior resistência ao desgaste, visto que as 

resinas do tipo flow apresentam menor dureza superficial e 

módulo de elasticidade devido a menor quantidade de carga 

inorgânica em sua composição. Já na porção coronária foi 

utilizada a resina de carga, visto que é um material que 

apresenta uma boa propriedade mecânica e uma maior dureza 

superficial (GUERRA, 2018). 

O prognóstico dos dentes com raízes fraturadas é 

influenciado pela localização da linha da fratura, pelo 

deslocamento dos fragmentos, pelo estado do tecido pulpar e 

de saúde geral do paciente (DUARTE et al., 2020). Além disso, 

exames de acompanhamento podem revelar desvios na 

cicatrização pulpar e periodontal, sendo eles a obliteração do 

canal radicular, reabsorção superficial externa e interna que se 

relacionam à modalidade de cicatrização específica 

(ANDREASEN; ANDREASEN; ANDERSSON, 2007). Assim, no 

caso relatado, podemos observar obliteração do canal no 

fragmento apical. 

O atendimento imediato, diagnóstico correto e 

tratamento adequado são importantes para que haja um bom 



TRATAMENTO DE FRATURA RADICULAR HORIZONTAL COM BIOCERÂMICO 
REPAIR: RELATO DE CASO 

161 
 

prognóstico das fraturas horizontais. Além do mais, o 

acompanhamento deve ser realizado nos cinco primeiros anos 

após o tratamento (TEIXEIRA et al., 2019). No entanto, o 

presente caso, ainda apresenta prognóstico duvidoso diante da 

terapia instituída, visto que o tempo de acompanhamento foi 

inferior a trinta dias; sendo esperado que haja cicatrização na 

linha de fratura, já que o paciente não apresenta sintomatologia. 

 

CONCLUSÕES  

 

É de suma importância realizar com atenção uma boa 

anamnese, exames clínicos e complementares. Pois, quanto 

mais precoce for o diagnóstico, melhor será o prognóstico, 

diminuindo o risco de falha na terapia. Dessa forma, com o caso 

clínico descrito, é esperado que ocorra a cicatrização da lesão 

na linha da fratura e, nesses casos de fraturas radiculares 

horizontais, o resultado do tratamento com o uso de 

biocerâmicos mostra-se satisfatório. O reparo espontâneo 

deste tipo de fratura depende de um diagnóstico correto e 

tratamento adequado. Nesta situação, o paciente será 

acompanhado nos próximos cinco anos para definir se a terapia 

empregada obteve sucesso. 
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RESUMO: A leucoplasia verrucosa proliferativa (LVP) é um 
subtipo da leucoplasia oral de rara incidência, que apresenta 
lesões multifocais. É uma leucoplasia com alto potencial de 
malignização e de causa idiopática. Sendo, clinicamente, 
caracterizada por uma lesão de mancha branca, assintomática, 
com superfície verrucosa, exofitica, homogênea, podendo ter 
áreas eritematosas, de crescimento lento e agressivo. Acomete 
com maior frequência o gênero feminino, acima da sétima 
década de vida. É uma lesão resistente a maioria das terapias 
de tratamento e tem altas chances de recidiva, mesmo após o 
tratamento cirúrgico. Os locais mais acometidos são: mucosa 
jugal, língua, rebordo alveolar e assoalho bucal. A evolução 
clínica geralmente é lenta, levando anos para haver a 
transformação maligna. Esse capitulo tem como objetivo 
realizar uma revisão de literatura sobre o tema leucoplasia 
verrucosa proliferativa: características clínicas e diagnóstico e 
enfatizar a importância de um minucioso exame clinico e 
anamnese, visando um diagnóstico precoce da lesão afim de 
prevenir a malignização ou a transformação em um carcinoma 

mailto:lariodonto123@gmail.com
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de grande extensão. Foi realizado um estudo bibliométrico, com 
pesquisas nas bases de dados: Google Acadêmico, Scielo, 
Biblioteca Virtual em Saúde e na literatura Patologia Oral e 
Maxilofacial. O acompanhamento clínico criterioso do cirurgião 
dentista é de suma importância para o manejo adequado da 
LVP.  
Palavras-chave: Câncer de Cavidade Bucal. Leucoplasia 

Bucal. Carcinoma Verrucoso. 

 

INTRODUÇÃO 

 

A cabeça e o pescoço são regiões que podem ser 

grandemente afetadas por processos neoplásicos, com um 

destaque maior para a cavidade oral por possuir múltiplos sítios 

anatômicos. A leucoplasia oral é a mais comum das desordens 

potencialmente malignas e é definida pela Organização Mundial 

de Saúde (OMS) como uma mancha branca, não removível a 

raspagem, que não pode ser caracterizada clinica ou 

patologicamente como nenhuma outra doença. É comum o 

acometimento do assoalho bucal, mucosa jugal, lábio, língua e 

gengiva. Inicialmente, é caracterizada por lesões brandas, 

levemente elevadas, podendo ser lisa, fissurada ou enrugada e 

que pode ou não ter transformação maligna. O tabaco e o álcool 

são relacionados como possíveis fatores etiológico e de risco, 

respectivamente, mas, a etiologia permanece indefinida. 

Geralmente, ocorre em pacientes com idade superior a 40 anos. 

O termo leucoplasia é estritamente clinico.  A leucoplasia é 

subdividida em dois tipos: homogênea (quando a lesão tem 

superfície predominantemente branca, plana, de consistência 

normal e assintomática) e não homogênea (quando a lesão tem 

superfície predominantemente branca e algumas áreas 

eritroplasicas, com superfície irregular, exofítica ou nodular, 
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geralmente associada a leve desconforto). (JÚNIOR et al., 

2019). 

Essa classificação é importante, visto que, existe uma 

relação entre o tipo de leucoplasia e sua capacidade de 

transformação maligna, sendo a não homogênea 

predominantemente associada aos casos de malignização em 

alguns estudos. (MALTA et al., 2018). 

O exame histopatológico é de extrema relevância para 

definir o grau de displasia epitelial que, pode ser leve, moderado 

ou severo. O aspecto histopatológico nem sempre está 

associado ao aspecto clinico da lesão. Microscopicamente, a 

leucoplasia oral pode apresentar alterações morfológicas no 

seu tecido epitelial, como hiperplasia, hiperceratose ou até 

displasia. O diagnóstico ainda é difícil, pois as características 

clínicas da leucoplasia oral assemelham-se com as de algumas 

alterações benignas e de doenças fúngicas da cavidade oral. 

(JÚNIOR et al., 2019).  

Em 1985, foi descrita pela primeira vez outro tipo de 

leucoplasia, a leucoplasia verrucosa proliferativa, que é uma 

forma rara e muito agressiva. Inicialmente, apresenta 

características comuns de uma leucoplasia convencional como, 

uma placa branca não removível a raspagem, podendo ser 

homogênea ou não homogênea e com o tempo apresenta 

lesões multifocais, de crescimento lento e aspecto clinico 

verrucoso. A Organização Mundial de Saúde (OMS), a definiu 

como uma forma rara, distinta e que apresenta alto risco de 

malignidade. (CAPELLA et al., 2017) 

Segundo Lanel (2012), a leucoplasia verrucosa 

proliferativa apresenta características clínicas distintas da 

convencional, como: comportamento agressivo, crescimento 

em direção a superfície, lesões multifocais, pode ter áreas 
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eritroplasicas, alta taxa de recidiva mesmo após todas as 

terapias de tratamento, incluindo o cirúrgico, desenvolvimento 

lento e alto poder de transformação maligna podendo se 

transformar em um Carcinoma Espino Celular (CEC) ou em um 

Carcinoma Verrucoso (CE). Normalmente, a malignização 

acontece em um período de 8 anos após o diagnóstico da LVP 

e pode chegar até 20 anos.  

De acordo com Neville (2016), as leucoplasias 

convencionais tem predileção pelo sexo masculino e pelo 

tabagista, com isso, a leucoplasia verrucosa proliferativa foi 

considerada um tipo incomum por ter uma forte predileção pelo 

gênero feminino e pela mínima associação ao uso do tabaco. A 

LVP é mais comum em mulheres idosas, acima dos 60 anos de 

idade e não apresenta predileção racial. Os sítios mais 

acometidos são: áreas gengivais, língua, mucosa jugal e 

rebordo alveolar sendo, a gengiva e a língua os sítios mais 

acometidos pelas transformações malignas.  

O diagnóstico da LVP baseia-se na associação das 

características clínicas e histopatológicas. Não há regras 

estabelecidas quanto aos critérios de diagnóstico, dessa forma, 

vários casos acabam sendo diagnosticados tardiamente. Diante 

disso, o diagnóstico tardio corrobora para o aumento da taxa de 

transformação maligna. O diagnóstico acaba sendo mais 

complicado devido a LVP ter características semelhantes, 

clínicas e histológicas, com outras patologias como, por 

exemplo, o carcinoma verrucoso. (NUNES et al., 2021) 

Segundo Malta (2018), a etiologia da LVP atualmente 

ainda é incerta. Contudo, ao longo dos anos tem se estudado 

alguns fatores etiológicos que podem estar associados, como: 

tabaco, álcool, radiação solar ou outros fatores como diabetes, 

infecções da cavidade oral ou mesmo ter uma causa idiopática. 
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A LVP tem uma baixa incidência em fumantes e existem relatos 

de casos de pacientes não fumantes. Alguns autores 

relacionam sua ocorrência com à infecção pelo papilomavírus 

humano (HPV).  

Dessa forma, sabendo da importância e da gravidade da 

leucoplasia verrucosa proliferativa, esse estudo de revisão de 

literatura tem como objetivo enfatizar as características clínicas 

e os sinais da doença, visando que os profissionais de saúde, 

com ênfase nos cirurgiões dentistas, possam identificar com 

precisão essas características e assim, realizar um diagnóstico 

precoce e diminuir a incidência de câncer oral na população, 

promovendo maior qualidade de vida aos pacientes. 

 

MATERIAIS E MÉTODO 

 

O presente estudo é uma revisão de literatura obtida a 

partir de uma pesquisa bibliográfica, cujo levantamento foi 

realizado por meio de artigos científicos publicados nas bases 

de dados: Medical Publications (PubMed), Scientific Electronic 

Library Online (Scielo, Google Acadêmico e Biblioteca Virtual 

em Saúde. Foram selecionados 12 artigos, após leitura 

criteriosa entre julho e setembro de 2021. 

Foram utilizados os descritores “câncer de cavidade 

bucal”, “leucoplasia bucal”, “carcinoma verrucoso”, com o 

objetivo de encontrar materiais de estudo que expusessem as 

características clínicas, manifestações orais, diagnóstico e 

tratamento da leucoplasia verrucosa proliferativa. Foram 

incluídos nessa pesquisa, artigos em inglês, português e 

espanhol, publicados em até 5 anos atrás, objetivando uma 

literatura atualizada sobre o respectivo tema. Os artigos 

selecionados foram os que tinham até cinco anos de 
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publicação, estavam disponíveis de maneira íntegra nas bases 

de dados e que possuíam clareza a respeito do tema. Foram 

excluídos artigos que não apresentassem a forma completa e 

que não se referiam estritamente ao tema.  

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

A busca de artigos científicos nas bases de dados dos 

anos de 2016 a 2020, resultou em uma quantidade de 46, sendo 

excluídos 30 após leitura na integra. Os 16 artigos incluídos na 

presente revisão da literatura foram analisados de forma 

descritiva, possibilitando observar e coletar as informações 

relevantes para a elaboração do conhecimento acerca do 

assunto proposto. A síntese dos dados extraídos dos artigos 

selecionados está descrita na tabela 1. 

 

Tabela 1. Principais características dos estudos incluídos 

Titulo Autor 
(es), 
ano 

Objetivos 

Leucoplasia 
Verrucosa 
Proliferativa: a 
proposito de un 
caso  

Alvare
z et 
al., 
2019 

Este artigo faz uma revisão 
bibliográfica da LVP baseada em 
um caso 
clínico. 

Abordagem 
clínica da 
leucoplasia 
verrucosa 
proliferativa 

Andra
de, 
2017 
 

Compreender melhor toda a 
abordagem clínica em volta da 
PVL, de forma a que se possa ter 
uma noção da evolução que tem 
surgido nesta área. 
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Proliferative 
verrucous 
leukoplakia: 
diagnosis, 
management 
and current 
advances 

Capell
a et 
al., 
2017 
 

Analisar a literatura sobre a LVP 
e elaborar uma atualização 
resumida. 
 

Diagnóstico 
Diferencial de 
Leucoplasia 
Verrucosa 
Proliferativa en 
Lengua: 
Reporte de un 
Caso 

Delga
do et 
al., 
2020 

Reportar um caso de LVP em 
língua.  

Condutas de 
diagnóstico e 
controle clínico 

Gedoz
, 2001 
 

Revisar a literatura sobre o tema 
leucoplasia e apresentar um 
caso clínico em que foi realizado 
o estudo citopatológico pré-
biópsia e o seu 
acompanhamento nos 3 
primeiros meses. 

Leucoplasia 
Verrucosa 
Proliferativa, 
análise de 
biomarcadores 
presentes na 
progressão da 
lesão. 

Gimen
ez, 
2018 
 

Objetiva a verificação do 
potencial de carcinogênico anti-
apóptotico e de proliferação 
celular com a presença de três 
biomarcadores: pmTOR, pAkt, 
MCM3. 
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Os Desafios do 
Diagnóstico e 
Manejo Clínico 
da Leucoplasia 
Oral: Um 
Estudo 
Bibliométrico 

Júnior 
et al., 
2019 
 

Revisar a literatura, indicando os 
aspectos de interesse dos 
cirurgiões-dentistas sobre as 
características clínicas, 
histopatológicas e manejo clínico 
da LO. 

Leucoplasia 
verrucosa 
proliferativa X 
leucoplasias 
oral: um estudo 
clínico 
comparativo e 
análise crítica 
dos critérios de 
diagnóstico 

Lanel, 
2011 
 

Avaliar as características clínicas 
e demográficas dos indivíduos 
diagnosticados com LVP e 
compará-las a de pacientes 
diagnosticados com a LO. 

Leucoplasia 
verrucosa 
proliferativa: 
estudo sobre os 
principais 
aspectos 
clínicos e 
demográficos 

Lanel, 
2012 
 

Avaliar, por meio de prontuários, 
as características clínicas e 
demográficas dos indivíduos 
diagnosticados com LVP e fazer 
uma breve revisão sobre o 
assunto. 

Lesões orais 
potencialmente 
malignas: 
correlações 
clínico-
patológicas. 

Maia 
et al., 
2016 
 

Verificar a incidência das lesões 
orais potencialmente malignas, e 
avaliar e correlacionar seus 
aspectos clínico-patológicos. 
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LEUCOPLASIA 
VERRUCOSA 
PROLIFERATI
VA: relato de 
caso 
 

Malta 
et al., 
2018 
 

Reportar um caso de uma 
paciente portadora de lesão de 
leucoplasia verrucosa 
proliferativa, no sentido de 
descrever as suas 
características, manifestações 
clínicas e tratamento. 

LEUCOPLASIA 
VERRUCOSA 
PROLIFERATI
VA EM 
REGIÃO DE 
PALATO 
DURO: relato 
de caso 

Mone
zi et 
al., 
2017 

Apresentar um caso clínico de 
leucoplasia verrucosa 
proliferativa localizada em palato 
duro e discutir os aspectos 
clínicos, histopatológicos e o 
tratamento acerca desta 
patologia 

Leucoplasia 
Verrucosa 
Proliferativa: A 
Propósito de un 
Caso Clínico. 

Morag
a, 
2013 
 

Estudo com a finalidade de 
contribuir para o diagnóstico 
diferencial delesões verrucosas, 
seu manejo e evolução, o 
presente estudo irá relatar e 
discutir um caso LVP. 

LEUCOPLASIA 
VERRUCOSA 
PROLIFERATI
VA: RELATO 
DE CASO 
 

Nunes 
et al., 
2021 
 

Reportar o caso de uma paciente 
do sexo feminino, com 75 anos 
de idade, diagnosticada com 
Leucoplasia Verrucosa 
Proliferativa, visando descrever 
suas manifestações clínicas, 
histopatológicas e o tratamento 
proposto. 

Leucoplasia 
Oral: conceitos 
e repercussões 
clínicas 

Ramo
s et 
al., 
2017 

Realizar uma revisão da 
literatura contemplando a 
atualização dos conceitos atuais 
da LO e as suas repercussões 
clínicas. 
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Lengua blanca: 
leucoplasia 
verrucosa  
Proliferativa 

Rodulf
o, 
2019 
 

Relatar um caso clinico de 
leucoplasia verrucosa 
proliferativa de uma paciente de 
53 anos, com placa branca 
exofitica de 3,5 cm em dorso de 
língua com evolução de 5 anos. 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

A leucoplasia verrucosa proliferativa na sua fase inicial, 

apresenta grandes alterações clínicas e histopatológicas. 

Clinicamente, apresenta-se como uma lesão multifocal, de 

aspecto plano, homogênea, esbranquiçada, de crescimento 

lento, superfície lisa e bem delimitada e sem displasia celular. 

Nesse estágio da LVP, é praticamente impossível distingui-la 

de uma leucoplasia normal e homogênea, pois o crescimento 

verrucoso surge conforme a evolução das lesões. Em um 

estágio moderado de evolução da LVP, observa-se placas 

brancas extensas e irregulares, que se formam lentamente e se 

espalham entre os tecidos devido seu comportamento 

proliferativo. Com o tempo, adquire consistência heterogênea e 

apresenta grandes manifestações clinicas e histopatológicas, 

progride lentamente em tamanho, envolvendo outras áreas 

quer em continuidade, quer separadas anatomicamente, 

assumindo por fim uma distribuição multifocal. (MALTA et al., 

2018) 
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Figura 1. Lesão de leucoplasia verrucosa proliferativa em 
estágio avançado. 

 
Fonte: Moraga, 2013. 

 

A extensa lesão de mancha branca que compromete a 

borda e ventre da língua e o assoalho bucal, não removível a 

raspagem e de superfície verrucosa, caracteriza, clinicamente, 

uma leucoplasia verrucosa proliferativa. Todas as lesões de 

mancha branca com essas características, é indispensável a 

realização da biopsia incisional para confirmação da hipótese 

diagnóstica ou para descartar possíveis lesões malignas. 

(MORAGA, 2013) 

A leucoplasia verrucosa proliferativa tem alta predileção 

pelo gênero feminino com idade mais avançada, com proporção 

de 4:1, com idade média de 62 anos, não havendo predileção 

racial. Estudos recentes, indicam que o tabaco não pode ser 

considerado como um fator de risco para a LVP, uma vez que 

nenhuma prova foi encontrada envolvida no aparecimento ou 

progressão de lesões e também, que não há evidências que 

confirmam que o HIV tenha influência direta em sua etiologia. 

(MALTA et al., 2018) 

Durante muito tempo os profissionais tiveram o 

diagnóstico correto da LVP como um desafio, devido à falta de 
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informações clínicas, material de biópsia inadequado ou 

sobreposição do diagnóstico clínico e histológico. Entretanto, 

mesmo com a evolução dos estudos, o diagnóstico da LVP 

permanece desafiador e tardio e um dos fatores que contribuem 

para que isso ocorra é o fato dos pacientes não identificarem a 

presença da lesão ou não buscarem atendimento odontológico 

quando identificam alguns sinais de algum tipo de alteração da 

mucosa oral, como: ardência, placa branca, áreas 

avermelhadas, região com crescimento anormal, entre outras. 

Outro fator que contribui de forma considerável para a 

dificuldade de um diagnóstico precoce é a falta de avaliação 

minuciosa intra e extra oral, falta supervisão odontológica 

periodicamente e/ou a falta de atenção e conhecimento acerca 

das leucoplasias, por parte do profissional, tornando o 

diagnóstico tardio. (NUNES et al., 2021) 

  

Figura 2. Lesão de LVP com total recidiva após biópsia 
incisional. 

 
Fonte: Moraga, 2013. 
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Uma das características da LVP é a alta capacidade de 

recidiva, após 1 mês da realização da biopsia incisional da 

lesão para o exame histopatológico, observa-se a recidiva total 

da lesão e alta progressão, acometendo grande parte da língua 

e assoalho bucal. Em decorrência das variações de 

heterogeneidade e do seu potencial de malignização, pode ser 

observado em uma mesma lesão, hiperceratose e displasia de 

alto grau. Devido a esta taxa de transformação maligna ser tão 

elevada, os pacientes com LVP devem ser submetidos a 

acompanhamento periódico de pelo menos 1 vez a cada 6 

meses após a remoção cirúrgica da lesão. (ANDRADE, 2017) 

Segundo Lanel (2012), os critérios de diagnóstico da LVP 

ainda são amplamente debatidos na literatura. Antigamente, o 

diagnóstico da LVP era realizado da forma preconizada por 

Hansen et al., em 1985, no qual era feito de maneira 

retrospectiva, com o acompanhamento do paciente da fase 

inicial até quando as lesões já tinham evoluído e já se 

encontravam em estágios avançados com áreas verrucosas e 

carcinomas, o que resultava em um pior prognóstico para o 

paciente.  

O diagnóstico da LVP é essencialmente retrospectivo, 

sendo assim, é de grande importância a colheita minuciosa da 

história das lesões brancas proliferativas examinadas. Alguns 

estudos prévios com o objetivo de elucidar possíveis critérios 

de diagnóstico, classificou os critérios em maiores e menores. 
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Tabela 2. Critérios de diagnóstico da LVP. 

Critérios maiores Critérios menores 

A. Uma leucoplasia 
com envolvimento de 
mais de dois diferentes 
locais da cavidade oral, 
que geralmente são a 
gengiva, o processo 
alveolar e o palato. 

a.Leucoplasia oral medindo mais de 
3 cm, adicionando todas as áreas 
afetadas. 

B. Existência de uma 
área verrucosa. 

b. O paciente deve ser do sexo 
feminino.  

C. As lesões devem ter 
engrossado ou 
espalhadodurante a 
evolução da lesão. 

c. O paciente (mulher e homem) 
deve ser não fumante 

D. Deve haver uma 
recorrência anterior da 
lesão. 

d. A evolução da lesão deve ter mais 
de 5 anos. 

E. 
Histopatologicamente, 
pode corresponder a 
uma hiperceratose 
simples, hiperplasia 
verrucosa, carcinoma 
verrucoso ou 
carcinoma 
espinocelular, seja in 
situ ou infiltrativo; 

 
 
 

Fonte: Rodulfo, 2019.  

 

Para indicar a presente de leucoplasia verrucosa 

proliferativa, é necessário a presença de 3 ou 2 critérios 

maiores, devendo incluir o critério E mais 2 critérios menores. 

(RODULFO, 2019)  
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De acordo com Malta (2018), para um preciso 

diagnóstico da leucoplasia verrucosa proliferativa, é 

indispensável a realização da biopsia incisional, uma vez que, 

apenas as características clínicas não são suficientes para dar 

o melhor diagnóstico. Nos casos de leucoplasia, a biopsia de 

escolha é a incisional, retirando uma parte da lesão juntamente 

com uma parte de tecido sadio para realizar a comparação 

histopatológica.  

A LVP exibindo displasia moderada ou marcante exige 

completa remoção, se possível. Sua remoção completa pode 

ser conseguida, com igual efeito, por excisão cirúrgica, 

eletrocautério, criocirurgia ou ablação a laser. É extremamente 

importante o acompanhamento a longo prazo do paciente e da 

lesão, após a remoção, porque as recorrências são muito 

frequentes e leucoplasias adicionais podem se desenvolver. 

(MONEZI et al., 2017) 

Histopatologicamente, a LVP apresenta diferentes 

estágios, iniciando-se como hiperqueratose sem a presença de 

displasia, que gradualmente evolui para hiperplasia verrucosa, 

carcinoma verrucoso (CV) até o carcinoma espinocelular. 

Diferentes lesões do mesmo indivíduo podem apresentar 

diferentes estágios de evolução clínica e histopatológica. Assim 

como a leucoplasia oral, a LVP é um termo que deve ser apenas 

usado como descrição clínica e não diagnóstico histopatológico. 

(LANEL, 2012) 

A LVP tem altas taxas de transformações malignas, 

apresentando uma variação de 50 a 100% dos casos. Autores 

afirmam que 70% dos pacientes podem evoluir para um 

carcinoma de células escamosas invasivas. Sendo assim, 

paciente com LVP devem ser rigorosamente acompanhados 

através de exames clínicos e complementares periodicamente, 
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a fim de evitar possíveis recorrências destas lesões. (MALTA et 

al., 2018) 

A LVP é uma variante rara, porém altamente agressiva 

da leucoplasia oral, cuja taxa de transformação maligna pode 

variar de 60%-100% dos casos, enquanto os outros subtipos de 

LO possuem taxas de transformação maligna de 0,13%-17,5% 

dos casos. (NUNES et al., 2021) 

De acordo com Nunes (2021), é fundamental a 

realização de biópsias incisionais das alterações de coloração, 

tamanho, aspecto ou na presença de lesões múltiplas da 

mucosa oral. Se necessário, deve-se realizar múltiplas biópsias, 

excisando um ou mais fragmentos de tecidos com diferentes 

características clínicas, afim de diagnosticar a LVP e/ou 

Carcinoma Espinocelular.  

Até esse momento não existe um protocolo de 

tratamento bem estabelecido para a Leucoplasia Verrucosa 

Proliferativa, porém, existem várias tentativas terapêuticas 

sendo oferecidas aos pacientes, como terapia fotodinâmica, 

cirurgia por ablação a laser de CO2 e excisão cirúrgica. 

Todavia, esses tratamentos ainda não apresentam 

comprovações científicas de sucesso na redução da 

recorrência das lesões ou na redução de potencial 

transformação em carcinoma espinocelular. (NUNES et al., 

2021)  

 

CONCLUSÕES  

 

O câncer na cavidade oral é frequentemente reportado 

na população mundial, porém a sua detecção em estágios 

iniciais continua rara. A leucoplasia verrucosa proliferativa, 

dentro das leucoplasias, é uma das mais agressivas e de menor 
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incidência. O cirurgião dentista exerce um papel fundamental 

nesses casos, visto que a odontologia é a porta de entrada para 

o diagnóstico das patologias orais, com isso, é imprescindível 

que o dentista conheça todas as características, sinais e 

sintomas da leucoplasia verrucosa proliferativa para fazer um 

diagnóstico precoce, por ela ser assintomática e muitas vezes 

nem percebida pelos pacientes que a portam, saber conduzir e 

encaminhar o paciente para realizar o tratamento mais 

adequado esperando, com isso, um bom prognóstico e 

qualidade de vida para o mesmo. Entretanto, os profissionais 

de saúde ainda necessitam de um preparo adicional para lidar 

e observar melhor todo o sistema e partes da cavidade oral, 

incluindo os tecidos moles e língua, fazer uma minuciosa 

anamnese, bons exames intra e extra orais e favorecer desde 

orientação e esclarecimento sobre os fatores de risco, até o 

diagnóstico e o tratamento do paciente. Além de necessitar de 

um diagnóstico histopatológico, pois não é uma lesão de fácil 

identificação clínica. A leucoplasia verrucosa proliferativa é rara, 

mas pode acontecer, ocasionando grandes problemas e 

afetando a qualidade de vida do paciente. O diagnóstico 

precoce é imprescindível, evitando que a mesma se torne 

maligna e traga complicações maiores à saúde do paciente.  
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RESUMO: Segundo o Instituto Nacional de Câncer (INCA), 
para cada ano do triênio 2020-2022, as neoplasias da cavidade 
oral - mais frequente dentre as neoplasias de cabeça e pescoço 
- são estimadas em 11.180 casos para homens e 4.010 para 
mulheres. Os pacientes com diagnóstico de câncer de cabeça 
e pescoço podem ser submetidos ao tratamento com ressecção 
cirúrgica, quimioterapia e/ou radioterapia, sendo que, na terapia 
radioterápica, percebe-se uma susceptibilidade da cárie 
dentária relacionada à radiação. Através de uma revisão 
narrativa da literatura, objetivou-se analisar as repercussões 
diretas e indiretas da radioterapia na estrutura dentária. Para 
isso, realizou-se uma busca nas bases de dados PubMed, 
Scopus e Cochrane Library, através da combinação dos 
Medical Subject Headings (MeSH): Head and Neck Neoplasms 
AND Radiotherapy AND Dental Caries. Além disso, foram 
incluídos apenas estudos que fossem revisão sistemática ou 
ensaio clínico randomizado no período de 2017 a 2021 e na 
língua inglesa. Constatou-se que os efeitos da radiação são 
dependentes da modalidade radioterápica, esquema de 
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fracionamento e área de tecido irradiado, mas destaca-se - 
principalmente - o impacto indireto da redução do fluxo salivar, 
assim como os danos diretos à arquitetura dentária, 
aumentando assim a predisposição para desenvolvimento e 
progressão do processo carioso. Desta forma, há uma relevante 
susceptibilidade da cárie dentária relacionada à radiação em 
pacientes com câncer de cabeça e pescoço. 
Palavras-chave: Neoplasias de Cabeça e Pescoço. 
Radioterapia. Cárie Dentária. 
 

INTRODUÇÃO 

 

O câncer de cabeça e pescoço (HNC), em seu perfil 

clínico-epidemiológico, trata-se das neoplasias na região de 

cavidade oral, laringe, faringe, tireoide e glândulas salivares. 

Além disso, percebe-se diferenças epidemiológicas pelas 

macrorregiões brasileiras (DA SILVA et al., 2020). Segundo o 

Instituto Nacional de Câncer (INCA), para cada ano do triênio 

2020-2022, esperam-se 625 mil novos casos de câncer no 

Brasil, sendo que as neoplasias da cavidade oral - 

mais  frequente na região de cabeça e pescoço - são estimadas 

em 11.180 casos para homens e 4.010 para mulheres.  

O tratamento antineoplásico (AT) para pacientes com 

HNC consiste em cirurgia, quimioterapia, radioterapia ou terapia 

combinada. Esses tratamentos são administrados de acordo 

com o estadiamento e a localização do tumor (COHEN et al., 

2016). Os efeitos colaterais podem ocorrer com esses 

tratamentos e, dependendo da localização, são locais e/ ou 

sistêmicos e, de acordo com a duração, classificam-se em 

agudos ou crônicos, sendo o tipo e o grau de manifestação 

desses efeitos colaterais dependentes do tipo e da dose de AT 

(EPSTEIN et al., 2012). 
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A radioterapia é o método mais comumente empregado 

para o tratamento oncológico de pacientes com HNC, usando-

se a radiação de alta energia para redução dos tumores e morte 

de células malignas, evitando assim que as células cresçam, se 

dividam e se espalhem. No entanto, ao usar a radioterapia, a 

irradiação do tecido normal, em particular do tecido próximo ao 

tumor, é inevitável (LEE et al., 2021). 

O tratamento radioterápico em HNC é complexo e 

frequentemente associado a complicações significativas de 

curto e longo prazo. Assim, esses pacientes podem 

desenvolver alterações agudas ou crônicas, destacando-se 

possíveis repercussões consideráveis em cavidade oral 

(EPSTEIN et al., 2012). Os efeitos agudos da AT incluem 

mucosite oral, alterações na viscosidade e no volume da saliva, 

disgeusia, candidíase e limitação de movimento. Os efeitos 

crônicos incluem neuropatia, atrofia dos músculos faciais e 

glândulas salivares, halitose, disfagia, disfonia, 

osteorradionecrose, xerostomia, hipossalivação, cárie dentária 

e doença periodontal (NEKHLYUDOV et al., 2017). 

A radioterapia altera a quantidade, qualidade e 

composição da saliva, resultando em diminuição do fluxo 

salivar, capacidade tampão, níveis de eletrólitos e 

imunoproteínas, depuração oral e aumento da acidez e dos 

níveis de bactérias cariogênicas (ELIASSON et al., 2006). Isso 

afeta adversamente o ambiente oral, aumentando 

significativamente o risco de progressão da cárie. A cárie 

relacionada à radiação é uma forma altamente destrutiva de 

doença dentária (KIELBASSA et al., 2006). 

No que concerne à cárie dentária relacionada à radiação, 

segundo Ortigara et al. (2021), dependendo da modalidade 

radioterápica, esquema de fracionamento e área de tecido 
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irradiado, percebe-se sua susceptibilidade referente à uma 

combinação de alterações diretas na estrutura dental (esmalte, 

dentina e junção amelodentinária) com consequências 

indiretas, como a hipossalivação. 

A RRC é caracterizada por rápido início e progressão, 

podendo ser iniciada em qualquer parte da superfície dentária, 

mesmo nas superfícies, normalmente, menos suscetíveis à 

doença (FRANK; HERDLY; PHILIPPE, 1965). Cáries 

relacionadas à radiação podem ser clinicamente detectadas 

logo alguns meses após a conclusão da radioterapia e 

progridem rapidamente dentro de um curto período de tempo, 

resultando na amputação coronal dos dentes (KIELBASSA et 

al., 2006). A extração de dentes na fração de alta dose está 

associada a um risco aumentado de osteonecrose pós-

radiação, com consequências potencialmente graves 

(ROSALES, 2006). A preservação da dentição íntegra é, 

portanto, fundamental para preservar e promover a qualidade 

de vida e a dignidade do paciente com HNC. 

Nesse sentido, devido à cárie dentária apresentar 

etiologia multifatorial, necessita de uma prevenção 

multifacetada, envolvendo atendimento odontológico regular, 

manutenção de higiene oral meticulosa, uso de flúor e 

modificação da dieta, minimizando o consumo de alimentos 

cariogênicos e ácidos. As ferramentas preventivas 

mencionadas acima podem reduzir a desmineralização e 

aumentar a remineralização do tecido dentário duro, sendo o 

uso do flúor em produtos de higiene bucal uma estratégia 

importante no controle da cárie dentária relacionada à radiação 

nos pacientes com câncer de cabeça e pescoço em tratamento 

radioterápico (DENG et al., 2015). 
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Nessa perspectiva, devido à alta toxicidade para os 

tecidos orais do tratamento radioterápico, o objetivo do presente 

trabalho é analisar as repercussões diretas e indiretas na 

estrutura dentária e, consequentemente, seu papel na 

susceptibilidade da cárie dentária relacionada à radiação, além 

da eficácia do tratamento preventivo à base de flúor, uma vez 

que os dados epidemiológicos de câncer de cabeça e pescoço 

são significativos, havendo, assim, um grande percentual de 

pacientes submetidos a essa terapêutica. 

 

MATERIAIS E MÉTODO 

 

A fim de realizar uma revisão narrativa da literatura, 

através da combinação dos Medical Subject Headings (MeSH): 

Head and Neck Neoplasms AND Radiotherapy AND Dental 

Caries, realizou-se uma busca nas bases de dados PubMed, 

Scopus e Cochrane Library. Além disso, através da estratégia 

PICO, elaborou-se a pergunta de pesquisa: "Qual o impacto da 

radioterapia na susceptibilidade da cárie dentária relacionada à 

radiação em pacientes com câncer de cabeça e pescoço?".   

Desse modo, considerando estudos no período de 2017 

a 2021 e na língua inglesa, encontrou-se 100 artigos. Como 

critérios de inclusão adotou-se apenas revisões sistemáticas e 

ensaios clínicos randomizados que respondessem a pergunta 

de pesquisa, além disso os trabalhos  duplicados foram 

excluídos. Assim, na amostra, totalizaram-se 6 estudos (Tabela 

1) que foram submetidos a uma análise criteriosa, segundo a 

pertinência das suas evidências científicas relacionadas à 

temática em questão. 
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RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

 No total, foram incluídos 6 estudos (Tabela 1) para análise, 

sendo cinco revisões sistemáticas e um ensaio clínico 

randomizado, a fim de conferir um satisfatório nível de 

evidências científicas para abordagem da temática, ou seja, as 

repercussões - diretas ou indiretas - da radiação na 

susceptibilidade da cárie dentária em pacientes com câncer de 

cabeça e pescoço, além da eficácia do tratamento preventivo à 

base de flúor. 

 
Tabela 1. Caracterização dos estudos incluídos. 

Título do 
artigo 

Tipo de 
estudo Autor Ano de 

publicação 

Número 
de 

estudos 
incluídos 

Número de 
participantes 

Dental caries 
following 
radiotherapy 
for head and 
neck cancer: 
A systematic 
review 

Revisão 
sistemática 

com 
metanálise 

Moore 
 et al. 2020 15 1040 

The impact of 
head and 
neck 
radiotherapy 
on the 
dentine-
enamel 
junction: a 
systematic 
review  

Revisão 
sistemática 

Fonseca et 
al. 2020 8 - 

Impact of 
Clustering 
oral 
symptoms in 
the 

Revisão 
sistemática   

Vasconcellos 
et al. 2020 11 - 
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pathogenesis 
of radiation 
caries: a 
systematic 
review.  
Is there 
evidence that 
radiotherapy 
for head and 
neck cancer 
influences the 
incidence of 
dental caries?  

Revisão 
sistemática 

com 
metanálise  

Andrade 2020 22 - 

Systematic 
review 
suggests 
important 
variability in 
the incidence 
of caries after 
radiotherapy  

Revisão 
sistemática 

com 
metanálise 

Brignardello-
Petersen 2020 22 1428 

Anticariogenic 
efficacy of a 
saliva 
biomimetic in 

head‐and‐
neck cancer 
patients 
undergoing 
radiotherapy 

Ensaio 
Clínico 

Randomiza-
do 

Sim et al. 2019 - 24 

      
      

Fonte: Autor (2021) 

 

É comprovado pela literatura, através de achados clínico-

patológicos, que o câncer de cabeça e pescoço (HNC) tem 

maior prevalência em homens de meia-idade com diagnóstico 

de carcinoma espinocelular avançado de orofaringe e língua 

(PALMIER et al., 2017). A radioterapia é o método mais 

comumente empregado para o tratamento oncológico desses 

pacientes, no entanto, devido a sua alta radiação emitida, 

provoca efeitos tardios significativos aos tecidos orais e 

https://www-sciencedirect.ez121.periodicos.capes.gov.br/topics/medicine-and-dentistry/oropharynx
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maxilofaciais, a exemplo da cárie dentária relacionada à 

radiação (LEE et al., 2021). Dessa forma, em seu estudo, 

Quispe et al. (2018) revela que as altas doses de radiação e a 

idade precoce para tratamento são fatores que predispõem a 

maiores danos nesses tecidos. 

Nesse viés, analisar as repercussões da radioterapia na 

estrutura dentária e, consequentemente, seu papel na 

susceptibilidade da cárie dentária relacionada à radiação torna-

se relevante, visto que tanto os efeitos diretos causados pela 

radioterapia de cabeça e pescoço quanto o agrupamento de 

sintomas bucais advindos pelo tratamento, principalmente a 

redução do fluxo salivar, têm um papel importante no início e 

progressão da cárie dentária relacionada à radiação (RRC) 

(PALMIER et al., 2017).   

Segundo Andrade (2020), em relação à incidência da 

cárie dentária relacionada à radiação em pacientes com câncer 

de cabeça e pescoço após radioterapia, observa-se, por meio 

da metanálise, 29% dos pacientes tratados possuem cárie 

dentária, aumentando para 37% quando considera-se 

pacientes com 2 anos após tratamento radioterápico. 

Brignardello-Petersen (2020), através de uma revisão 

sistemática, também demonstra a porcentagem de 29%, além 

de confirmar a relação entre exposição à radiação e risco de 

cárie, de modo que a duração do tratamento tem influência na 

incidência de cárie. 

A cárie dentária possui uma etiopatogenia multifatorial, 

porém, em pacientes com câncer de cabeça de pescoço sob 

tratamento radioterápico, percebe-se especificidades 

relacionadas ao tratamento oncológico, que interferem na 

saúde oral e sistêmica. Dentre elas, destaca-se o agrupamento 

de sintomas orais, como mucosite oral, infecções bucais, 

https://www-sciencedirect.ez121.periodicos.capes.gov.br/topics/medicine-and-dentistry/salivation
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hipossalivação, disfagia e trismo. A combinação desses fatores, 

somando-se às questões psicossociais, pode resultar em 

aumento da predisposição à cariogenicidade, mudanças na 

dieta alimentar e ausência ou limitação de uma higiene oral 

eficiente (VASCONCELLOS et al., 2020). 

No que tange aos fatores etiológicos mais significativos 

à susceptibilidade da cárie dentária relacionada à radiação, 

prevalente após altas doses de radioterapia, em  primeiro lugar, 

menciona-se a hipofunção salivar induzida pela radiação, assim 

como, em segundo lugar, possíveis danos diretos à arquitetura 

dentária, envolvendo a perda estrutural dos prismas de esmalte, 

obliteração dos túbulos dentinários, degeneração dos 

processos odontoblásticos e danificação da junção 

amelodentinária, ante o exposto pela revisão sistemática de 

Moore et al. (2020). 

A radioterapia na região da cabeça e pescoço envolve as 

glândulas salivares, resultando em hipofunção da glândula 

salivar, ocasionando alterações significativas no meio bucal. 

Consequentemente, desencadeia um desequilíbrio na 

composição iônica da saliva, reduzindo a capacidade de 

tamponamento e remineralização dentária e gerando a perda 

do equilíbrio de desmineralização/ remineralização, desse 

modo, facilita a perda mais rápida de minerais da dentina e do 

esmalte após o tratamento radioterápico (RIDNER et al., 2018). 

No estudo realizado por SIM et al. (2019), comprova-se 

essa queda na taxa de fluxo da saliva em repouso, de modo 

que conforme os participantes progrediram em seu tratamento 

de radioterapia, sua taxa de fluxo de saliva declinou, reduzindo-

se em 12 semanas após a radioterapia para apenas 20% do 

nível basal. Além disso, em conformidade ao estudo de 

Vasconcellos et al. (2020), devido à alta porosidade do esmalte 

https://www.sciencedirect.com/topics/medicine-and-dentistry/odontoblast
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dentário após o tratamento radioterápico, notou-se rápido início 

e progressão da cárie dentária relacionada à radiação, pois 

mais de 75% dos participantes exibiram progressão da cárie 

após as 12 semanas do TR. 

Moore et al. (2020), em sua revisão sistemática, validou 

a relevância da saliva na prevenção da cárie por evidenciar a 

carga substancial de doenças dentárias enfrentadas por 

pacientes com câncer de cabeça e pescoço no pós-

radioterapia. No estudo, foi apontado um aumento no CPOD 

médio pós-radioterapia, sendo em 4 de 5 (80%) estudos, com o 

aumento no CPOD médio encontrado variando de 1,0 a 4,8 por 

estudo. Um aumento no CPO médio pós-radioterapia também 

foi observado em 4 de 5 (80%) estudos, com o aumento 

encontrado variando de 1,1 a 9,4 por estudo. Além disso, em 5 

estudos que relataram dados sobre o desenvolvimento de 

'lesões de cárie', o número médio de lesões de cárie 

desenvolvidas após a radioterapia variou de 0,12 a 13,7. Desse 

modo, destaca-se o papel da saliva na etiologia da cárie, uma 

vez que ela atua na limpeza oral, atividade antibacteriana, 

tampão ácido e ambiente supersaturado para remineralização 

(SIM et al., 2019). 

Na revisão sistemática de Fonseca et al. (2020), a fim de 

verificar os impactos da radiação ionizante para as alterações 

físicas e químicas na junção dentina-esmalte (DEJ), 

demonstrou-se que a radioterapia de cabeça e pescoço (HNRT) 

pode ser considerada como um fator de risco independente 

para influenciar nas características micromorfológicas e 

bioquímicas da DEJ. 

Ainda conforme Fonseca et al. (2020), embora 

resultados conflitantes na literatura, essa influência da HNRT, 

micromorfologicamente e bioquimicamente, para delaminação 
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do esmalte, assim como iniciação e progressão cariosa, poderia 

ser justificada por: diminuição da microdureza do esmalte, 

aumento significativo do módulo de elasticidade, 

desestabilização do colágeno tipo IV, aumento  da expressão e 

ativação de metaloproteinases matriciais (MMPs). 

Em relação às metaloproteinases matriciais (MMPs), 

embora relatado na literatura que as formas ativas de MMP-20 

- aumentadas após radiação - desempenhariam um papel na 

degradação da DEJ e matriz orgânica de dentina e esmalte 

circundantes, conforme Gomes-Silva et al. (2017), em seu 

estudo in vitro sugere-se situação contrária e, 

consequentemente, não teria expressão de MMP-20 em níveis 

significativos para desencadear alterações morfológicas 

dentárias, ressalva-se que se utilizaram técnicas 

imunohistoquímicas convencionais. Além disso, apesar de um 

possível papel na iniciação e progressão, a radiação não 

poderia ser considerada um fator independente para justificar a 

etiopatogenia que propicia uma apresentação clínica agressiva 

de RRC (GOMES-SILVA et al., 2017).  

Em outro estudo in vitro no mesmo ano, a fim de avaliar 

a expressão e atividade das MMP-2 e MMP-9, Gomes-Silva et 

al. (2017), através de 36 dentes (19 irradiados e 17 não 

irradiados) que foram submetidos à análise imunohistoquímica 

pelas amostras desmineralizadas e à zimografia, observou que 

não houve uma diferença estatisticamente significativa da 

atividade e expressão de MMP-2 e MMP-9 após exposição às 

doses de radiação, com exceção da  expressão diminuída do 

MMP-9 na camada odontoblástica irradiada. Desta forma, 

corrobora-se para oposição à premissa de superexpressão ou 

maior ativação de MMPs após radiação e, assim, considerando 

os componentes estudados, contradiz - de certa forma - as 
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possíveis alterações micromorfológicas dentárias relacionadas 

ao tratamento radioterápico de cabeça e pescoço (GOMES-

SILVA et al., 2017). 

Normalmente, segundo relatado na literatura, a RRC 

começa com discretas rachaduras e fraturas do esmalte e 

progride para uma descoloração marrom/ enegrecida do 

esmalte. Quando não diagnosticado e prontamente tratado, o 

RRC se desenvolve como desgaste incisal/ cúspide em 

associação com cárie cervical disseminada (junção 

amelocementária), levando à delaminação do esmalte, 

destruição da dentina subjacente e amputação da coroa 

dentária (PALMIER et al., 2017). Assim, corroborando para a 

influência da HNRT sobre a microdureza do esmalte relatada 

por Fonseca et al. (2020). 

Nessa perspectiva, a prevenção da cárie dentária é de 

suma importância para salvaguardar a dignidade e qualidade 

de vida dos pacientes com HNC. Embora esteja bem 

estabelecida que a prevenção da cárie dentária é multifacetada, 

o uso flúor é o protocolo de prevenção da cárie mais 

comumente utilizado neste grupo de pacientes (FRYDRYCH; 

SLACK‐SMITH; PARSONS, 2017). Sendo o uso de produtos de 

higiene bucal com flúor uma estratégia importante no controle 

da cárie, promovendo a remineralização do esmalte com a 

fluorapatita, que é mais resistente aos ácidos (SIM et al., 2019). 

A National Comprehensive Cancer Network (2019), no NCCN 

Clinical Practice Guideline in Oncology (NCCN Guidelines), 

recomenda a aplicação local de gel de NaF a 1,1% ou gel SNF2 

todos os dias, bem como avaliação dentária regular para 

detectar cáries dentárias. 

A literatura revela que a adição de gel de flúor ao regime 

preventivo de cárie é notavelmente bem-sucedido em 

https://www-sciencedirect.ez121.periodicos.capes.gov.br/topics/medicine-and-dentistry/tooth-enamel
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interromper a cárie em curso e na prevenção de novas cáries, 

seja por aumentar a resistência à cárie do esmalte superficial 

ou por incluir uma mudança provocada por flúor nos padrões 

metabólicos da placa. Todavia, a eficácia do flúor pode ser 

limitada em protocolos de cuidados bucais de longo prazo, 

podendo ter sua causa baseada na falta de cálcio e fosfato 

secundária à hipossalivação, adesão do paciente e mau 

comportamento de saúde (LEE et al., 2021). 

Esse fato da ausência de cálcio e fosfato se deve ao 

acontecimento da remineralização ser induzida por flúor, sendo 

limitada pela biodisponibilidade de íons de cálcio que seria 

exacerbada em pacientes com câncer de cabeça e pescoço 

irradiados com hipofunção de saliva. Contudo, o uso do flúor 

não se torna insignificante, uma vez que, recentemente, o SnF2 

demonstrou ser superior ao fluoreto de sódio (NaF) na 

prevenção da dissolução do mineral do esmalte pela formação 

da camada de barreira de fluorapatita na superfície do esmalte 

(SIM et al., 2019). 

Na revisão sistemática elaborada por Moore et al. (2020), 

não foram encontradas associações estatisticamente 

significativas entre a porcentagem de pacientes com 

diagnóstico de cárie pós-radioterapia e o regime de flúor 

prescrito por estudo. Em contrapartida, no estudo clínico 

realizado por Sim et al. (2019), demonstrou-se que o uso do 

biomimético saliva fosfopeptídeo de caseína-fosfato de cálcio 

amorfo (CPP-ACP), uma fonte estabilizada de íons de cálcio e 

fosfato biodisponíveis, juntamente com SnF2/NaF, reduziu 

significativamente a taxa de progressão da cárie em pacientes 

submetidos à radioterapia de cabeça e pescoço em 

comparação, sendo mais eficaz que nos pacientes que 

receberam SnF2/ NaF sozinho. 
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Nos grupos avaliados por Sim et al. (2019), observou-se 

um aumento na concentração de íons de flúor na saliva durante 

o tratamento de radioterapia à medida que a taxa de fluxo da 

saliva em repouso começou a diminuir, atribuindo essa 

condição à aplicação de SnF2/ NaF. Entretanto, o grupo 

placebo, tratado apenas com SnF2/NaF, obteve progressão 

significativamente maior de superfícies cariosas em 

comparação com o grupo que utilizou CPP-ACP juntamente 

com SnF2/NaF, o qual exibiu uma redução significativa de 51% 

nas superfícies coronais totais que progrediram em 

comparação com o grupo placebo 12 semanas após a 

radioterapia. 

Por fim, com base em Vasconcellos et al. (2020), é 

relevante mencionar que a maioria dos pacientes com câncer 

de cabeça e pescoço são indivíduos com baixa escolaridade, 

baixa renda, higiene bucal e nível de conhecimento 

odontológico mínimos, de modo que essas características 

psicossociais e comportamentais complexas dos pacientes com 

HNC criam um cenário de saúde bucal precário mesmo antes 

do HNRT, o que pode ser considerado outro pilar para o 

desenvolvimento e rápida progressão do RRC. 

 

CONCLUSÕES  
 

Por conseguinte, mediante aos significativos dados 

epidemiológicos de câncer de cabeça e pescoço, assim como 

a relevante prevalência de pacientes submetidos ao tratamento 

radioterápico, percebe-se a importância de uma integral 

compreensão da etiopatogenia da cárie dentária relacionada à 

radiação e da eficácia do tratamento preventivo à base de flúor. 
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Constatou-se que os efeitos da radiação na 

susceptibilidade da cárie dentária são variáveis, uma vez que 

depende de especificidades clínicas do tratamento que está 

sendo utilizado, mas destacou-se a redução do fluxo salivar, 

pois, apesar de ser um efeito indireto, sofre um forte impacto 

pela radiação e causa grandes repercussões na etiopatogenia 

da cárie. 

Em relação aos efeitos diretos - micromorfologicamente 

e bioquimicamente - na arquitetura dentária e, 

consequentemente, uma possível delaminação do esmalte com 

iniciação e progressão da RCC, ainda apresentam-se 

conflitantes na literatura, sendo necessários mais estudos com 

fortes evidências científicas, como as revisões sistemáticas. 

A fim de propiciar uma alternativa de prevenção e 

tratamento à RCC, faz-se necessário estudar mecanismos 

terapêuticos eficazes no contexto oncológico do câncer de 

cabeça e pescoço que possui várias particularidades clínicas. 

Deste modo, na literatura atual, percebe-se que o tratamento 

preventivo à base de flúor possui resultados satisfatórios para 

prevenção da RCC, visto que reduz significativamente as taxas 

de progressão da cárie. 
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RESUMO: A Halitose é uma condição fisiológica ou patológica, 
em que ambas vão se caracterizar por um hálito desagradável 
persistente, quando expelido pela expiração. De uma etiologia 
multifatorial, a fim de que é necessário o contato com o cirurgião 
dentista para que seja realizado um efetivo diagnóstico para a 
escolha do tratamento adequado. O objetivo deste estudo foi 
comparar a percepção pessoal sobre o hálito com o uso do 
halímetro, o conhecimento dos alunos sobre a halitose e hábitos 
de higiene oral, e avaliar o uso do halímetro para detecção da 
halitose. A coleta de informações foi feita através de 
questionário e do uso do halímetro, onde a amostra foi de 147 
estudantes de Odontologia do Centro Universitário de João 
Pessoa. Os dados obtidos foram submetidos a uma análise 
descritiva do tipo transversal com uma abordagem quantitativa. 
Dos 147 alunos, houve uma maior participação do sexo 
feminino, 73,5% com média de idade 23 anos ± 5,51. A 
sensação de mau hálito mostrou-se presente em 64,7% dos 
participantes. Ao ser mensurado o hálito, foi visto que 63,3% 
apresentaram halitose. e 61,2% afirmou que o momento do dia 
que sentiam halitose era no período da manhã. Conclui-se que 
o grupo observado possuem uma autopercepção do seu 

mailto:sarapiresdantas@hotmail.com-mail@gmail.com.br


SUSCEPTIBILIDADE DA CÁRIE DENTÁRIA RELACIONADA À RADIAÇÃO EM 
PACIENTES COM CÂNCER DE CABEÇA E PESCOÇO 

202 
 

transtorno, bem como, a halitose não possui relação entre os 
métodos de higiene oral. 
Palavras-chave: Halitose. Higiene Bucal. Diagnóstico. 

 

INTRODUÇÃO 

 

O termo halitose é derivado do latim “halitus”, cujo 

significado é ar expirado, e do sufixo grego “ose”, sendo 

definido como uma alteração do hálito. Essa condição pode 

advir como fisiológica ou patológica, entretanto, ambas se 

caracterizam por um hálito desagradável exalado pela 

expiração (SOMBIÉ, ET. AL. 2018).  

A halitose apresenta origem intra ou extra oral, 

possuindo um contexto social, pois pode resultar em uma séria 

deficiência social com consequências psicológicas 

significativas, que por ser uma doença não tão conhecida, se 

torna vergonhosa e um tabu.  

O predomínio da halitose na população global é em torno 

de 30%, porém, cerca de 85% são de origem na cavidade oral, 

decorrente da degradação proteolítica por bactérias gram-

anaeróbicas negativas de substratos contendo enxofre na 

saliva, sangue, detritos alimentares e células epiteliais. 

(CIARCIA ET AL., 2019).  

A halitose possui etiologia multifatorial, e para melhor 

compreensão ela é dividida em: fatores locais com origem da 

cavidade oral, fatores sistêmicos e fatores fisiológicos 

(GOUVEIA, 2018). 

No tocante à etiologia sistêmica ou extraoral, podemos 

considerar: o diabetes mellitus; as alterações hormonais; o 

estresse; a quimioterapia ou radioterapia; a bronquite; os 

problemas renais; a sinusite; e amigdalite; outras patologias 
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otorrinolaringológicas; as disfunções metabólicas; o uso de 

drogas; e a xerostomia já que a saliva tem a função de limpeza 

mecânica na cavidade oral e propriedades antibacterianas, a 

hiposalivação se torna um fator causal (LAINE, 2020).  

É de suma relevância destacar que a causa da halitose 

raramente relaciona-se com alterações no trato digestório, o 

que somente é perceptível em casos de eructação gástrica ou 

arroto, e refluxo gastroesofágico. Já outras causas, como a 

qualidade da dieta, prolongado período de jejum, pouca 

ingestão de água e o uso de alguns medicamentos como: 

antidepressivos, tranquilizantes, antiparkinsonianos e anti-

hipertensivos, podem sim ter como efeito resultante a halitose 

(LEANDRIN et al., 2015). 

Dentre os fatores etiológicos locais, de cunho patológico, 

destacam-se: à cárie dentária, acúmulo de placa bacteriana, 

doença periodontal, processos endodônticos, impactação 

alimentar, áreas de necrose tecidual, presença de corpo 

estranho no seio maxilar, senilidade das glândulas salivares e 

presença de saburra lingual, próteses e restaurações mal 

adaptadas, impactação alimentar, feridas em cicatrização, 

ulcerações, fístulas, neoplasias. (GOUVEIA, 2018).  

Em relação aos fatores etiológicos fisiológicos, há: o 

stress, a halitose matinal, a desidratação, o jejum prolongado e 

dietas inadequadas. (GOUVEIA, 2018).   

O dorso da língua é a área mais propensa ao acúmulo 

de microrganismos, adequando-se como fonte de gases com 

odor desagradável. A saburra lingual é caracterizada por uma 

massa esbranquiçada e viscosa, que fica aderida no dorso da 

língua, em maior quantidade no seu terço posterior. Ela é tida 

como uma das principais fontes de halitose, sendo formada 

devido a hipossalivação ou descamação epitelial acima dos 
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limites fisiológicos (células epiteliais descamadas e leucócitos 

mortos), ou em ambos os casos. (ZANOTTI et al., 2016).  

Os gases produtores da halitose são denominados como 

compostos sulfurados voláteis (CSVs), constituídos de sulfeto 

de hidrogênio, metil mercaptano e sulfureto de dimetilo. Esses 

compostos são aromáticos voláteis, que compreendem na sua 

formação a presença de ácidos orgânicos como o ácido acético; 

ácido propiônico; aminas como cadaverina e putrescina; e entre 

outros componentes; todos estes são eficientes na construção 

do mau odor.  

É imprescindível entender que, para que haja a formação 

dos CSVs, necessita-se de algumas condições locais, como: 

hipossalivação, diminuição da quantidade de oxigênio (O2) na 

cavidade oral, reprodução e metabolismo (CIARCIA ET AL., 

2019).           

Quanto a sua classificação, a halitose é dividida como: 

halitose genuína (fisiológica ou patológica) e pseudohalitose. 

Como halitose genuína, a intensidade do odor está acima dos 

níveis socialmente aceitáveis, podendo esta ser dividida em 

fisiológica ou patológica, sendo intra-oral ou extra-oral. A 

halitose fisiológica é aquela que ocorre a partir do metabolismo 

de aminoácidos, sem nenhum processo patológico. Já a 

halitose patológica, se faz presente algum processo patológico 

ou desequilíbrio nos tecidos orais.  

A pseudohalitose ocorre quando um paciente acredita 

ser portador da halitose, mas ao ser avaliado não é detectado 

a presença de mau odor. (TROGER; ALMEIDA JR.; DUQUIA, 

2017). 

Quanto a classificação da halitose, pode ser resumida na 

divisão em dois grupos, como descrito na figura abaixo (BICAK 

et al., 2018). 
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Para avaliação e diagnóstico da halitose, há quatro 

métodos clássicos para detecção do mau odor, o primeiro é o 

teste organoléptico esse teste mensura a halitose por meio do 

olfato de um examinador calibrado; tem o monitor de sulfetos 

voláteis, mais conhecido como halímetro que faz a detecção 

dos gases sulfeto voláteis, gás esse responsável pelo mau 

odor; há a cromatografia gasosa, que detecta e diferencia não 

só os gases sulfidrados, mas também os demais gases, e a 

autorreferência, tem um caráter mais subjetivo. Mais 

recentemente alguns estudiosos têm-se utilizado da beta-

galactosidase salivar para a avaliação da halitose (CIARCIA ET 

AL., 2019). 

A verificação do mau odor é em sua maioria realizado por 

um cirurgião dentista, visto que esse profissional é o mais 

recomendado para a efetivação do diagnóstico. Dentre os 

métodos para análise da halitose descritos na literatura, estão: 

uma anamnese minuciosa; o teste organoléptico; o teste 

através do monitor portátil de sulfeto (halímetro); a 

cromatografia gasosa e o índice da saburra lingual (CANEVER; 

NAZÁRIO, 2019). 

O exame organoléptico, é um tipo de método de análise 

subjetiva, já que foi demonstrado que pode ser influenciado pela 

capacidade olfativa, pelo estado emocional do examinador e 

pelas condições climáticas. Além disso, o meio do 

escalonamento detecta presença ou ausência de mau odor da 

cavidade oral, de acordo com a escala de Rosemberg os 

valores variam de 0 e 5, vale ressaltar que esses valores podem 

mudar, a depender da escala que for utilizada por 

cada  pesquisador (CIARCIA ET AL., 2019). 

Pacientes portadores de halitofobias são influenciados 

por publicidades de marketing dos colutórios bucais. O 
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resultado exibido por esses produtos não resolve a causa do 

mau odor, apenas mascaram hálito, são paliativos que só dão 

uma sensação de hálito saudável (CIARCIA ET AL., 2019). 

Não consta na bibliografia protocolos clínicos estabelecidos 

para o diagnóstico da halitose. No entanto, preconiza-se uma 

detecção subjetiva desse mau odor, e sempre que possível em 

conjunto deve-se buscar uma comprovação objetiva (DAL RIO; 

NICOLA, TEIXEIRA, 2017). 

Diante da complexidade do fechamento de diagnóstico 

pelos Cirurgiões Dentistas, desenvolveu-se um fluxograma, que 

auxilia o clínico na visualização do manejo de halitose de 

origem bucal de modo simples e sucinto. Porém, vale ressaltar 

que para a averiguação do diagnóstico da halitose, é essencial 

a utilização de protocolos, instrumentos esses fundamentais na 

prática clínica. Para pacientes com queixa de mau hálito, a 

conduta mais adequada é realizar uma anamnese que 

contenha histórico médico-odontológico e informações de 

saúde precedente e atual (CANEVER; NAZÁRIO, 2019). 

No que diz respeito ao tratamento de halitose de origem oral, 

deve ser realizado ações terapêuticas e preventivas, como a 

adequação do meio bucal relacionado ao mascaramento do 

odor ou à diminuição do número de bactérias através de 

instruções de higiene oral, como medida de grande relevância, 

e é o princípio da terapia. Porém, é importante enfatizar que o 

uso de enxaguantes bucais contendo óleos essenciais em ação 

adjuvantes à higiene bucal mecânica, aumento a eficácia 

terapêutica do que apenas a higiene bucal mecânica. 

(CANEVER; NAZÁRIO, 2019). 

Com base em uma anamnese minuciosa, exame clínico, 

exames complementares, utilização de instrumentos auxiliares, 

técnicas de higienização, e principalmente a remoção de fatores 
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etiológicos onde poder-se-á chegar um diagnóstico preciso. 

Portanto compete ao cirurgião-dentista o diagnóstico e 

instituição do tratamento adequado. Podendo também fazer uso 

de métodos mecânicos como raspadores de língua, uso diário 

do fio dental, e uso de métodos químicos como uso de 

colutórios bacterianos como a clorexidina com o intuito de se 

chegar a uma manutenção e prevenção da saúde bucal. Neste 

contexto, o cirurgião-dentista é uma chave essencial neste 

processo (MEDEIROS, 2019). 

 Existe possibilidades como a utilização de goma de mascar 

para induzir a produção de saliva, modificar a respiração e 

neutralizar a quantidade de CSVs. Entretanto, a higiene bucal é 

a base do tratamento (SCHEMEL-SUÁREZ et al., 2017). 

O tratamento da halitose almeja extinguir as eventuais 

causas com um caráter multidisciplinar.  No caso de diagnóstico 

de halitose de origem oral, esta deverá 

ser  tratada  com  higiene  bucal  adequada  e  uso frequente de 

fio  dental,  limpadores  de  língua e escovação. Se a origem  for 

de causas sistêmicas, o paciente deve ser encaminhado a um 

profissional habilitado para que ele possa intervir e 

estabelecer  uma  terapia  efetiva (BORGES, 2018). 

O uso da terapia fotodinâmica (TFD) com Led azul é um 

tipo de recurso terapêutico específico que poderá ser utilizado. 

Esse tipo de terapia vem obtendo notoriedade na odontologia. 

A avaliação da TFD com uso de um laser vermelho e 

infravermelho na região dorsal da língua também se mostra 

encorajadora, em especial quando combinada com recursos 

convencionais (GONÇALVES et al., 2018).  

A terapia fotodinâmica antimicrobiana (aPDT) tem sido 

uma alternativa eficaz como ação terapêutica. A mesma 

envolve o uso de um corante biocompatível, denominado 
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fotoensitizer (FS), e uma fonte leve de um comprimento de onda 

específico. Esse método busca evitar resistência bacteriana e 

danos aos tecidos adjacentes, pois a ação antimicrobiana se 

localiza no fotosensibilizador, realizando irradiação pela luz de 

forma rápida sobre o organismo alvo, dependendo da dose de 

energia leve e saída de energia. Além do mais, a resistência 

bacteriana ao APDT se demonstra improvável, uma vez que o 

oxigênio singlet e os radicais livres formados interagem com 

várias estruturas celulares bacterianas e diferentes vias 

metabólicas. 

O tratamento da halitose também se baseia nos aspectos 

psicopatológicos, bem como alterações comportamentais dos 

pacientes são sinais essenciais para serem mais bem 

investigado e entendido. Para casos em que os pacientes se 

mostram inseguros, existe a viabilidade de encaminhá-los a um 

apoio multiprofissional com psicólogos e/ou psiquiatras visando 

um adequado plano de  tratamento (BORGES, 2018). 

A importância de estudar halitose, é relevante devido a 

descoberta da etiologia multifatorial que advém de uma 

minuciosa investigação que possibilita um tratamento 

adequado e prognóstico favorável. É notório ressaltar o impacto 

da saúde bucal na qualidade de vida, envolvendo fatores como 

saúde física, psicológica, quanto por questões associadas 

diretamente ao convívio social. A vista disso esse presente 

estudo possui como objetivo comparar a percepção pessoal do 

hálito com a mensuração do halímetro em alunos do curso de 

odontologia do Centro Universitário de João Pessoa, bem como 

avaliar o conhecimento dos alunos sobre halitose e hábitos de 

higiene oral, e por fim avaliar o uso do halímetro para detecção 

da halitose. 
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MATERIAIS E MÉTODO 

 

Caracterização da pesquisa:   

 

Tratou-se de uma pesquisa descritiva, do tipo transversal 

com uma abordagem quantitativa, que tem como finalidade 

comparar a percepção pessoal sobre o hálito com a 

mensuração do halímetro. 

A coleta de informações foi feita através de 

questionários, aplicados no público alvo escolhido para 

realização da pesquisa, foi feito uso de medidor de hálito 

conhecido como halímetro. A seleção dos participantes para 

coleta de dados foi obtida de forma não probabilística, por 

conveniência. 

 

Campo de Pesquisa: 

 

A pesquisa foi desenvolvida nas dependências da Clínica 

Escola de Odontologia do Unipê, localizado no Campus do 

Unipê - BR - 230 - km 22, Água Fria, João Pessoa - PB, 58053-

000, Brasil. Telefone: (83) 2106-9391. 

 

Universo e amostra: 

 

A população do estudo foi constituída por 690 estudantes 

do 1° ao 10° período alunos estes regularmente matriculados 

no curso de Odontologia do Unipê. O cálculo da amostra foi 

realizado no OpenEpi Versão 2 (http://www.OpenEpi.com) 

sendo considerado grau de confiança de 95%, logo o tamanho 

amostral probabilístico definido foi de 147 estudantes. 

http://www.openepi.com/
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A seleção dos participantes para coleta de dados foi 

obtida de forma não probabilística, por conveniência. 

 

Critérios de inclusão: 

 

Estudantes do 1° ao 10° período matriculados no curso 

de Odontologia do Unipê que aceitaram ser voluntários para 

participar do estudo;  

Estudantes com ou sem queixa específica de Halitose. 

 

Critérios de exclusão:  

 

Indivíduos que fizeram ingestão abundante de bebidas 

alcoólicas um dia antes ou no dia do teste;  

Indivíduos que se sentiram constrangidos na participação no 

estudo. 

 

Instrumentos para Coleta de Dados:  

 

O instrumento de coleta dos dados desta pesquisa foi um 

questionário estruturado, com 21 questões, aplicado aos 

participantes do estudo, adaptado de Moraes e Milanesi (2012). 

 

Procedimentos para Coleta de Dados:  

 

Foi aplicado pelo examinador um questionário composto 

por questões fechadas e abertas, voltadas para avaliação 

pessoal da condição de halitose, bem como para identificação 

de fatores de risco de caráter específico da cavidade oral e de 

ordem geral, relacionados à halitose. Após o preenchimento do 

questionário, os alunos voluntários foram submetidos à 
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confirmação clínica da condição de halitose, cuja medição foi 

realizada com um halímetro (Halímetro Bad Breath Test 

Bafômetro Digital), previamente desinfetado com álcool 70% e 

recoberto por uma película de filme plástico, por motivo de 

biossegurança, sendo esse procedimento repetido a cada nova 

aplicação. Este aparelho faz a análise do ar expirado pelo 

paciente baseado em tecnologia de semicondutores para 

mensuração de compostos sulfurados voláteis e gases 

hidrocarbonetos, permitindo análise do hálito em cinco 

segundos, de forma a classificá-lo em quatro níveis de acordo 

com a quantidade desses gases. 

Para o registro e a mensuração individual do nível de 

halitose com o halímetro, foram seguidos os passos segundo 

recomendações do fabricante, que orienta desde 

procedimentos prévios, durante e após o uso do aparelho. 

   

Análises dos Dados:  

 

Dados oriundos do questionário e do halímetro foram 

tabulados em tabelas do programa Microsoft Excel® 2000 e 

exportados para o programa estatístico SPSS® versão 20.0, 

sendo submetidos a uma análise descritiva. 

 

Aspectos Éticos:  

 

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, 2013). Por isso, a coleta dos 

dados só teve início após apreciação pelo Comitê de Ética em 
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Pesquisa em Seres Humanos do UNIPÊ e o recebimento da 

certidão de aprovação cujo CAEE: 24434819.6.0000.5176.  

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Participaram desta pesquisa 147 estudantes, sendo a 

maioria do sexo feminino (73,5%) com média de idade 23 anos 

± 5,51. Quanto ao sexo dos participante pode-se dizer que os 

achados corroboram com o estudo de Valduga et al. (2019) 

observou-se que a maioria (72,6%) dos estudantes do curso de 

odontologia são do sexo feminino com idade média de 21 anos.  

Observou-se uma maior participação dos alunos matriculados 

no 3º, 7º e 10º período, tendo maior participação as turmas do 

terceiro semestre (31,3%), sétimo semestre (21,8%) e décimo 

semestre (17,7%).Os resultados obtidos foi o oposto quando 

comparado com o estudo de Valduga et al. (2019) onde 

verificou-se a distribuição dos participantes da seguinte forma 

(26,9%) eram do segundo semestre, (22,5%) do quarto 

semestre, (21,9%) do sexto semestre e (28,7%) eram do oitavo 

semestre.  

Quanto a sensação de mau hálito, mau cheiro ou gosto 

ruim na boca observou-se que a maioria dos participantes 

(59,9%)  percebiam “às vezes” a sensação de mal hálito, mau 

cheiro ou gosto ruim na boca, seguidos de 35,4%, que não 

notavam a presença de halitose, e 4,7%, relataram ter halitose.  

Os resultados apresentados neste estudo obtiveram resultados 

menores para autopercepção da halitose quando comparado 

com os valores apresentado no estudo de Nazir et  al., (2017). 

Certamente deve ser por que nesse presente estudo os 

participantes não escovavam a língua pelo menos 2 vezes ao 

dia. 
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Já Lopes et al., (2016) constataram por meio de pesquisa 

que a autopercepção da halitose não revelou boa concordância 

com as concentrações dos gases CVS mensurados por 

halímetro. E a percepção se mostrou positiva para a condição 

de halitose, o oposto não se confirmou, essa condição pode ser 

justificada devido a possível presença da fadiga olfatória. 

A figura 1 ilustra os valores da medição do hálito dos 

participantes. A medição varia de 0 a 4, sendo 0 = (hálito muito 

bom); 1 = (hálito normal); 2 = (hálito não muito bom); 3 = (hálito 

ruim); 4 = (hálito muito ruim). Ao ser medido observou-se que: 

(8,8%) 13 alunos = 0; (27,9%) 41 alunos = 1; (38,1%) 56 alunos 

= 2; (18,4%) 27 alunos = 3 e (6,8%) 10 alunos = 4. 

 

Figura 1 – Medição de Hálito dos Participantes 

 
Fonte: Dados da pesquisa, 2020. 

 

Neste presente estudo foi constatado que os 

participantes que mediram 2, 3 e 4 (valores que representam 

presença de halitose) foram a maioria (63,3%). Nossa pesquisa 

corroboram com o estudo de Neto, Maas, Pellicioli  (2019) onde 

mostrou que a maioria dos participantes respresentaram  

(78,8%) do total da amostra com presença de halitose. 
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Na figura 2 foi observado em qual momento do dia os 

participantes sentem a presença de mau hálito, e foi visto que 

a maioria (61,2%) tem a sensação de mau hálito pela manhã, 

(25,2%) não sentem mau cheiro em momento algum, (8,2%) 

sentem a tarde, (3,4%) sente mais a noite e apenas (2%) 

sentem esse mau cheiro durante todo o dia.  

 

Figura 2 – Distribuição quanto ao momento do dia em que os 

participantes sentem o mau hálito. 

 

 

Fonte: Dados da pesquisa, 2020. 

 

Os resultados apresentados corroboram com o estudo 

de Castro (2016) onde foi constatado que a maior parte dos 

participantes (81,5%) tinham halitose pela manhã, ao acordar, 

sendo referenciada mais pelas mulheres que pelos homens. 

Ao ser questionado sobre se a frequência de escovação dos 

dentes  notou-se que a maioria dos participantes (60,5%) 

realizaram escovação 3 vezes ao dia, já (19,7 %) responderam 

que escovavam 2 vezes ao dia e (19,7 %) responderam que 

escovavam mais de 3 vezes ao dia. 
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Os resultados apresentados corroboram com os estudos 

da pesquisa de Castro (2016) observou-se que a maioria 

(96,4%) dos participantes escova os dentes, pelo menos duas 

vezes ao dia. 

Já o estudo de Valduga et al. (2019) os participantes 

ressaltaram escovar  os dentes três vezes ao dia, 

demonstrandoum bom controle  do  biofilme por parte destes, 

diminuindo consideravelmente a probabilidade de acúmulo de 

biofilme nas superfícies dentárias. Mas  em  uma  pesquisa  

realizada  na  Índia,  os  acadêmicos  entrevistados  relataram  

escovar  os  dentes somente  duas  vezes  ao  dia,  o  que  pode  

ter  influenciado supostamente na  prevalência  de  halitose  

naquela  população estudada. 

Ao ser questionado sobre quanto à frequência de 

limpeza da língua , foi visto que (47,6 %) efetua a limpeza numa 

frequência de 3 vezes ao dia, já (23,8 %) faz a limpeza 2 vezes 

ao dia, (16,3 %) limpam mais de 3 vezes ao dia, já (10,9%) 

limpam 1 vez ao dia e apenas (1,4%) nunca limpa. 

No estudo de Valduga et al. (2019) foi comprovado que 96,1% 

relataram ter o hábito de escovar a língua, porém não relata a 

frequência de vezes diárias que os participantes executam esse 

hábito. 

Neste presente estudo foi visto que os participantes 

utilizavam para a higienização da língua, foi visto que a maioria 

usava cerdas da escova (81%) já  (12,9%) fazia uso de raspador 

de língua, e (4,8%) usava o dorso da escova para a limpeza da 

mesma. 

No estudo de Abreu, Domingos, Dantas (2017) afirma que a 

melhor opção para remoção da saburra lingual está nos 

raspadores. O uso da escova dental com a finalidade de limpar 

a língua é limitado, pois esta é apropriada para soltar a saburra 
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lingual, porém pouco eficiente em removê-la. Desse modo, os 

raspadores linguais apresentam maior eficácia nas pesquisas 

que os comparam com outros métodos de higiene da língua. 

A respeito da frequência e do uso de enxaguatórios 

bucais, 60,5% relatou não fazer uso, e quando os participantes 

usavam enxaguatório, o faziam de duas a três vezes ao dia 

(10,2%), já 28,6% relatou fazer uso apenas uma vez ao dia. No 

que diz respeito ao uso de enxaguatórios bucais os resultados 

apresentados, corroboram com o estudo de Castro (2016), 

onde mostrou que 61,3% dos estudantes de sua pesquisa 

afirmam não fazer uso de bochechos antissépticos. 

Ao ser questionado sobre a frequência de ida ao dentista 

foi visto que (47,6%) frequentam o dentista semestralmente, já 

(32,7%) vão anualmente e (18,4%) frequentam mensalmente. 

Quanto ao uso de medicamentos foi observado que a maioria 

cerca de 73,5% não faz uso de nenhuma medicação, 17% 

fazem uso de anticoncepcionais, 2,7% analgésicos, 2,7% 

antidepressivos, 0,7% anticonvulsivante, 0,7% anti-

hipertensivo, 2,7% outros. Não houve percentual de utilização 

de antibióticos, imunossupressores e hiperglicemiantes. 

Os resultados apresentados, corroboram com o estudo de 

Leandrin et al. (2015) onde observou-se que (53%) dos 

participantes não fazia uso de nenhum medicamento, e desses 

(25%) não tinham halitose. 

Ao analisar a sensação de boca seca, foi observado que 

a maioria (53,1%) não tem essa sensação, (35,4%) tem essa 

sensação às vezes e só (11,6%) sente a boca seca. Os 

resultados apresentados, concordam com o estudo de Milanesi 

(2016) foi visto que a maior parte (86,2%)  não  tem sensação 

de boca seca, pois sabe-se que tal sintoma tende a elevar em 

até quatro vezes a chance de desenvolver halitose. Bem como 
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no estudo de Valduga et al. (2019) viu-se que a maioria (86,2%) 

dos participantes responderam não sentir a boca seca. 

Dentre as limitações do presente estudo pode-se 

mencionar que os dados foram coletados através de um 

questionário preenchido pelo próprio participante. Além disso, 

se faz necessário a solicitação de alguns exames clínicos para 

avaliar os parâmetros de saúde bucal e sistêmica, sendo estas 

condições essenciais para o fechamento do diagnóstico. 

 

CONCLUSÕES  

 

A halitose é um transtorno que possui várias informações 

provenientes de tabus, o que consequentemente causa a sua 

divulgação de forma imprecisa entre a sociedade, o que foi 

possível de analisar em grupos de pessoas submetidos a 

pesquisas em revisões sistemáticas. Por conseguinte, cabe ao 

cirurgião-dentista obter o papel crucial no diagnóstico em meio 

a abordagem multidisciplinar, e na divulgação desta condição 

de forma precisa. A halitose é proveniente de várias causas, 

com isso, acomete diversos grupos de pessoas, porém, na 

maioria destes, foi possível concluir que eles possuem uma 

autopercepção do seu transtorno, bem como, a halitose não 

possui relação entre os métodos de higiene oral. 
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RESUMO: A harmonização facial destina-se a proporcionar 
maior simetria e jovialidade da face, gerenciando o processo de 
envelhecimento e, desta forma melhorando a auto-estima e 
bem estar dos pacientes. O uso de materiais como o ácido 
hialurônico e os fios de sustentação de PDO são consideradas 
ferramentas eficazes para o equilíbrio facial. Neste contexto, o 
objetivo desse estudo foi relatar um caso clinico de 
reposicionamento dos tecidos faciais utilizando o fio de tração 
de PDO e preenchimento utilizando ácido hialurônico. Paciente 
do gênero masculino, 39 anos, procurou a clínica queixando-se 
de face envelhecida. O mesmo passou por uma anamnese 
minuciosa, avaliação da face e registro fotográfico inicial. Ao 
exame clínico e estudo das fotografias, constatou-se que o 
paciente apresentava um processo de ptose da pele acentuado 
para sua idade, aprofundamento da região de olheiras e sulco 
nasogeniano marcado. Foi realizado a inserção de quatro fios 
de PDO em cada lado seguido da realização o preenchimento 
da  região de calha lagrimal e espaço de Ristow, obtendo-se 
uma melhora na estética e volumetria da face. Os 
procedimentos indicados, segundo a individualidade do 
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paciente, conseguiram amenizar as consequências do 
processo de envelhecimento e  melhorar a estética facial, 
trazendo satisfação e elevando a autoestima do paciente.   
Palavras-chave: Ácido hialurônico. Fios de sustentação de 
PDO. Harmonização Facial. Processo de envelhecimento da 
face. 
 

INTRODUÇÃO 

 

A autoestima consiste na percepção e avaliação que 

cada pessoa tem de si mesmo e reflete diretamente na 

qualidade de vida e bem-estar, estando a beleza da face 

diretamente interligada (DENG et al., 2018). A sociedade 

apresenta-se mais vaidosa e preocupada em manter a beleza 

facial e corporal, no entanto, o envelhecimento é um processo 

natural. Conforme se aumenta a expectativa de vida, aumenta-

se também a preocupação com o envelhecimento da pele, pois 

através da aparência é possível observar o avanço da idade, 

principalmente na face; sendo este um dos motivos que levam 

os indivíduos a procurarem recursos que possam diminuir os 

efeitos do tempo (FERREIRA; CAPOBIANCO, 2016). 

Além dos cuidados com o corpo e com a forma física, 

algo que vem ganhando muito a atenção da sociedade é o 

cuidado com a pele. Dentro deste cenário, a possibilidade de 

manter a cútis com um aspecto jovem por mais tempo, 

retardando os sinais do envelhecimento é o anseio mais 

relevante da maioria das pessoas (TESTON et al; 2010). 

O processo de envelhecimento segue de forma 

contínua e gradativa até o final da vida. Vários são os fatores 

que contribuem para o envelhecimento da face, como genética, 

força da gravidade, redução da hidratação e elasticidade da 

pele, diminuição do colágeno e da elastina que estruturam a 
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derme, diminuição da atividade da musculatura facial, 

exposição solar ao longo da vida, hábitos de tabagismos, dentre 

outros (HOF; BACOS; DAYAN, 2019; IBLHER; STARK; 

PENNA, 2012).  

A pele é uma cobertura impermeável resistente e flexível 

do corpo que se funde com as membranas de revestimento. 

Proporciona uma cobertura de superfície, e também é um órgão 

sensitivo dotado de uma infinidade de terminações nervosas 

que fornecem sensibilidade ao tato e pressão, alterações de 

temperatura e estímulos dolorosos. Suas funções principais 

são: preservar a homeostasia do organismo, regulação da 

temperatura corpórea, excreção, sensibilidade a estímulos 

táteis, térmicos e dolorosos, é responsável pela capacidade de 

renovação e reparação tecidual e produção de vitamina D 

(BROMMONSCHEKEL et al., 2014; SILVA; ANDREATA, 2017). 

A pele vai tornando-se mais fina, com elasticodade 

reduzida, resultando na formação gradativa de linhas de 

expressão faciais e rugas. Essas alterações evidenciam o 

afinamento da epiderme e derme com um achatamento dos 

cones epidérmicos na junção dermoepidérmica. Uma pele 

extrinsecamente envelhecida frequentemente apresenta-se 

manchada, fina ou espessa, amarelada, frouxa, áspera e dura 

(FERREIRA et al., 2013). 

As rugas são sulcos ou pregas da pele, que aparecem 

por efeito principalmente do avanço da idade. Produzem-se 

normalmente pela perda de flexibilidade dos extratos 

superficiais e pela falta de hidratação das camadas mais 

profundas da pele. (BORGES, 2010). 

As rugas podem ser classificadas segundo a avaliação 

clínica em superficiais e profundas. As rugas superficiais 

desaparecem com o estiramento da pele, enquanto que as 
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rugas profundas não sofrem nenhuma modificação no 

estiramento da mesma. As rugas também podem ser divididas 

em três categorias sendo elas: rugas dinâmicas, estáticas e 

gravitacionais. As rugas dinâmicas ou linhas de expressão são 

decorrentes de movimentos repetitivos da mímica facial e 

aparecem com o movimento. As estáticas são consequências 

da fadiga das estruturas que constituem a pele, em decorrência 

da repetição dos movimentos e aparecem mesmo na ausência   

deles.   Enquanto   que   as   rugas   gravitacionais   são 

consequentes   da   flacidez   do envelhecimento facial, que em 

conjunto com diversas alterações culminam com a ptose das 

estruturas da face. (GUIRRO; GUIRRO, 2004) 

Fatores intrínsecos do processo de envelhecimento 

estão relacionados a redução da produção de hormônios 

esteroides, podendo ser marcado pela menopausa na mulher e 

a andropausa nos homens. Dentro dos fatores extrínsecos, um 

que se destaca é o fotoenvelhecimento, o qual se caracteriza 

por ser um conjunto de alterações relacionadas à exposição 

crônica aos raios ultravioleta (UV) e que intensificam o 

envelhecimento cronológico da pele. Pessoas com a pele mais 

clara sofrem mais a influência do fotoenvelhecimento, uma vez 

que a melanina tem a função de proteger naturalmente o 

organismo contra a ação dos raios solares (HAN et al., 2014). 

Esses sinais são consequências do processo fisiológico 

de declínio das funções do tecido conjuntivo, no qual o colágeno 

vai tornando-se mais rígido, com uma porcentagem perdida 

anualmente e uma diminuição no número de ancoragem de 

fibrilas; as fibras elásticas perdem força pela diminuição da 

elasticidade; há uma diminuição das glicosaminoglicanos, 

associada a uma redução da água, que por sua vez, diminui a 
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adesão, migração, desenvolvimento e diferenciação celular 

(SADICK, 2002). 

As fibras de colágeno são predominantes do tecido 

conjuntivo, sendo constituída por uma esclero proteína 

denominada   colágeno.   O   colágeno   é   uma   proteína 

abundante   no   corpo humano, representando 30%total das 

proteínas destes, e tem como função fornecer resistência e 

integridade estrutural a diversos tecidos. (GUIRRO; GUIRRO, 

2004).  

O ácido hialurônico constitui o meio de tratamento mais 

utilizado na harmonização orofacial pois caracteriza-se por ser 

injetado de forma minimamente invasiva para estimular a 

produção de colágeno e atenuar leves desequilíbrios 

volumétricos na face, bem como para preencher determinadas 

áreas da face que estão diretas ou indiretamente associadas ao 

funcionalismo e/ou à estética odontológica (REGIS FILHO, 

2004). 

Estima-se que a quantidade total de AH no organismo 

seja 12 gramas, mas é na pele que se encontra a maior 

quantidade (aproximadamente 7 g), dando-lhe volume, 

sustentação, hidratação e elasticidade a mesma; e menor 

concentração no sangue (PEREIRA; DELAY, 2017; 

FERREIRA; CAPOBIANCO, 2016). 

Regis Filho (2004) comenta que por ser um componente 

natural de várias células do corpo humano – mais 

especificamente, daquelas que estão associadas à síntese de 

colágeno, responsável pela elasticidade e sustentação da pele, 

o ácido hialurônico é considerado uma substância orgânica e, 

portanto, muito seguro quando aplicado em procedimentos 

estéticos e odontológicos.  
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A quantidade de AH é inversamente proporcional ao 

tempo de vida do organismo, e com o envelhecimento ocorre a 

diminuição de AH, alterando a quantidade de água, e por 

consequência ocorre o surgimento de rugas na pele, com 

alteração da elasticidade, perda do turgor e formação de 

manchas (FERREIRA; CAPOBIANCO, 2016). 

Ao devolver o AH nas camadas internas da pele se 

restabelece o equilíbrio hídrico, filtra-se e regula-se a 

distribuição de proteínas nos tecidos e compõe-se um ambiente 

físico no qual ocorre o movimento das células, contribuindo para 

melhora na estrutura e elasticidade da pele, removendo rugas, 

realçando e restaurando o volume facial, criando volume labial, 

suavizando as linhas de expressão e proporcionando o 

rejuvenescimento facial (FERREIRA; CAPOBIANCO, 2016). 

Uma das grandes consequências na diminuição do AH 

é a perda da flexibilidade e elasticidade da pele, que por sua 

vez ocorre a formação de rugas e desidratação. Com o 

propósito de minimizar tais alterações, tem ocorrido o grande 

aumento em busca desses procedimentos e um dos principais 

motivos é que eles não são invasivos ou minimamente 

invasivos, onde vem ajudando e colaborando para o tratamento 

e suavização dos diversos tipos de rítides faciais. Já que este 

ácido é uma substância que o corpo absorve de forma benéfica, 

sendo mais utilizados na prática clínica para preenchimento de 

rugas e sulcos. Com a devida aplicação, o AH se adequa aos 

contornos do rosto, tratando as rugas e recuperando o volume 

e a hidratação natural da pele que foram perdidas ao logo dos 

anos (GARBUGIO AF e FERRARI GF, 2010). 

Vários aspectos devem ser levado em consideração 

para a escolher o AH como: a análise da compatibilidade 

biológica, a segurança como irá ser aplicado no paciente, o 
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equilíbrio no local da aplicação, possuir baixo risco de possíveis 

alergias, não possuir reações inflamatórias, não possuir 

substâncias que sejam carcinogênicas, não se transportar por 

fagocitose, possuir facilidade na aplicação, importante possuir 

aspecto o mais natural possível, baixa imunogenicidade, a 

procedência da obtenção do produto e a viabilidade do custo 

para o paciente. Estes são uns dos fatores analisados para ser 

utilizado de forma positiva com preenchedores dérmicos, visto 

que o AH atende todos os requisitos, tornando-o aceito a 

comunidade cientifica (FERREIRA NR e CAPOBIANCO MP, 

2016). 

A procura por opções não cirúrgicas para o 

rejuvenescimento cutâneo, está diretamente relacionada ao 

uso de preenchedores dérmicos, capazes de promover 

aumento de volume, restauração dos contornos faciais e 

equilíbrio simétrico. Os recursos minimamente invasivos, em 

alta no mercado, têm sido amplamente empregados para 

atender essa demanda. Um de maior destaque consiste na 

aplicação do ácido hialurônico, um preenchedor dérmico, cujas 

as características físicas e químicas estariam relacionadas à 

correção de rugas e assimetrias, promovendo harmonização 

dos contornos faciais (MAIA;SALVI, 2018). 

Dentre as técnicas mais aplicadas com o ácido 

hialurônico, estão as volumizadoras, que têm por função repor 

o volume perdido em regiões estratégicas da face e as de 

estímulo de colágeno, que promovem o estímulo da síntese de 

colágeno e elastina, restaurando a pele e gerenciando o efeito 

do envelhecimento (PAVANI AA, FERNANDES RL., 2017) 

função muito bem exercida pelos fios de PDO (Fios de 

polidioxanona), que além de estimular colágeno podem 
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tracionar a pele, permitindo que os tecidos sejam 

reposicionados. 

A Polidioxanona é um polímero monofilamentar 

sintético, não alergênico, não piogênico e absorvível. Os fios de 

PDO lisos pode ser utilizado em implantes intradérmicos para 

estimulação de colágeno (HOUDART, et al,1986). 

Os fios de PDO destacam-se como fios de sustentação 

para mini-lifting, uma vez que possuem espiculas que se 

agarram na derme quando puxados para superior, elevando a 

posição dos tecidos. Além disso, apresentam resistência 

prolongada, possuem boa força de tração e pequena taxa de 

absorção em relação aos outros tipos de fio. (EDLICH, et al., 

1987). 

A técnica é embasada nas linhas de tensão naturais da 

pele, onde são feitas marcações da inserção dos fios. Usa-se 

anestesia local para a inserção das cânulas nos pontos 

marcados, que devem ser introduzidas em um ângulo de 90 

graus evitando que os tecidos da epiderme fiquem presos. O 

procedimento é minimamente invasivo com pouco desconforto 

e baixos riscos. (RODRIGUES, 2012; BORTOLOZO, 

BIGARELLA, 2016). 

Além do resultado imediato, os fios induzem a formação 

de colágeno pelo organismo, constituindo então uma forma de 

tratamento também em longo prazo, possibilitando não 

somente o lifting facial, mas tratando também a flacidez, os 

sulcos e rugas. O tempo de duração do resultado depende 

muito do grau de flacidez, do tipo de fio e da combinação com 

outros tratamentos concomitantemente. Em geral, o resultado 

do lifting pode ser notado até cerca de dois anos e meio depois 

da aplicação. O que garante o efeito de lifting não é o fio 

propriamente dito, e sim a formação de uma rede de colágeno, 
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que é formada sobre o músculo e abaixo da pele tratada, sendo 

a principal responsável pela sustentação da pele. Assim, com o 

passar do tempo, pode-se  optar por  colocar outros fios,  em  

localizações  diferentes  na face,  conforme  a necessidade 

(VALADÃO, 2016).  

O PDO oferece uma oportunidade de um 

rejuvenescimento não cirúrgico, além de conseguir fazer 

levantamento de tecidos moles e aumentar a produção das 

fibras de colágenos, o que resulta em uma pele jovem. Desta 

forma, e frente todas as suas vantagens, pode-se prever 

inúmeras melhorias para ampliar suas indicações, como 

técnicas novas baseadas em suas propriedades 

biodegradáveis (RUFF, 2006). 

 Neste sentido, o objetivo deste estudo foi de relatar a 

utilização do ácido hialurônico e fios de sustentação para 

rejuvenescimento facial. 

 

MATERIAIS E MÉTODO 

 

Paciente gênero masculino, 39 anos, procurou a clínica 

escola da Faculdade Santa Maria queixando-se de “ptose facial 

e perca de volume que deixavam sua face envelhecida”. O 

paciente foi encaminhado para o Curso de Imersão em 

Harmonização Facial, onde foi prontamente atendido.  

Durante a anamnese, o paciente relatou não apresentar 

qualquer problema de saúde, alergia a medicamento ou comida 

e deficiência no processo de cicatrização, sem histórico de 

formação de fibroses (queloide). Hábitos sedentários, com 

ausência de prática de esporte. Constatou-se a prática de 

alguns cuidados rotineiros com a pele, confirmados pelo relato 

de baixa exposição ao sol, uso diário de protetor solar. Nenhum 
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procedimento de injeção intra-dérmica foi realizado 

anteriormente. 

Após anamnese, foram realizadas fotos extra-bucais 

frontal, de perfil e perfil em 45º para fornecer informações 

importantes para o planejamento e constatação dos resultados. 

Logo em seguida o paciente foi avaliado quando as 

caracteristicas faciais relacionadas a sua queixa clínica. 

Constatou-se perca de sustentação de terço medio, calha 

lacrimal profunda, deslocamento dos coxins de gordura do terço 

médio e inferior, ptose moderada dos tecidos moles superficiais, 

resultando na queixa do paciente de “queixando-se de ptose 

facial e perca de volume oriunda do processo de 

envelhecimento facial”, conforme mostra a Figura 1.   

 

Figura 1. Fotografias extra-bucais iniciais. A: Lado direito; 

B: Frontal; C: Lado esquerdo. 

 
Fonte: Arquivo pessoal. 
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Foi planejado promover o reposicionamento cutâneo e a 

sustentação do terço médio da face utilizando 4 fios espiculados 

de PDO 4D, 18G (I-Thread, Hyundae Meditech Co., Ltd. – 

Coréia do Sul). O volume facial seria restabelecido utilizando a 

injeção de ácido hialurônico de media reticulação (Restylane, 

GALDERMA, BRASIL)  para região para a região de calha 

lacrimal e espaço de Ristow conforme a Figura 2.  

 

Figura 2. A: Planejamento da inserção dos fios de PDO, 

linha canto do olho-tragus (em cinza) para guiar a área de 

eleição para o pertuito (em vermelho) e direção dos fios de 

PDO (em laranja). B: Área preenchida com ácido 

hialurônico (Azul).  

 
Fonte: Arquivo pessoal. 
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RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Os fios de PDO foram inseridos em região de retenção 

imediatamente atras da linha canto do olho-tragus, após do 

teste de tração de pele para simular o mini-lifiting doss fios 

espiculado. Os pertuito foram feitos com agulha  e em seguida 

os fios foram inseridos aos pares até imediatamente antes da 

linha nasogeniana e da prega de marionete. Um mês após a 

inserção dos fios de PDO, uma nova avaliação   

Foi procedido com assepsia da pele utilizando 

Clorexidina 2% (Riohex 2%, RIOQUIMICA, BRASIL), as regiões 

de pertuito foram anestesiadas com Lidocaína 2% sem 

vasoconstritor (DFL, Brasil).  

Uma linha canto do olho – tragos foi traçada e dois 

pertuitos (Agulha 18G) foram feitos posteriores a essa linha de 

acordo com a resposta do tracionamento da face, testada com 

o movimento do dedo. Dois fios de PDO (I-THREAD, Hyundae 

Meditech Co., Ltd. – Coréia do Sul) canulados foram inseridos 

em cada pertuito direcionados respectivamente ao sulco 

nasogeniano e labiomentual. Os fios foram tracionados e em 

seguida um nó foi dado aos pares de fios em cada pertuito, 

posicionado a nível subdermico.  

Em seguida, o preenchimento foi realizado, utilizando 

agulha 18 G para fazer os pertúitos e cânula 19 G para a injeção 

do preenchedor. Foi utilizado 0,5ml de ácido hialurônico em 

plano profundo em cada lado da olheira, e do espaço de Ristow 

(Figura 3).  
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Figura 3. Fotografias extra-bucais finais. A: Lado direito; B: 

Frontal; C: Lado esquerdo. 

 
Fonte: Arquivo pessoal. 

 

 

Nos últimos anos, tem melhorado a compreensão das 

mudanças associadas ao envelhecimento facial. As alterações 

ocorridas ao longo do tempo fazem com que o contorno e o 

volume facial sejam perdidos. Essas mudanças podem ocorrer 

nas regiões alta, média e baixa da face, porém, visualmente, 

percebemos mais no terço médio, pois esta área possui mais 

gordura e, portanto, com a flacidez da pele e a ação da 

gravidade ela acaba cedendo, já que não há mais a sustentação 

(MAGRI e MAIO, 2016). 

Entender a anatomia facial e o envelhecimento facial dos 

diferentes componentes anatômicos em cada paciente 

especificamente é fundamental para a seleção e uso de 

preenchimentos injetáveis (TAN e KONTIS, 2015). 

Na face ocorrem diferentes alterações com o 

envelhecimento e com isso para uma perfeita avaliação da 

simetria e do equilíbrio, é necessária uma prática muito usada, 
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dividi-la horizontalmente em três terços. O terço superior se 

estende da inserção do cabelo à glabela, o terço médio da 

glabela à região subnasal, e o terço inferior da região subnasal 

ao mento. No terço superior, as alterações estão relacionadas 

ao dano crônico pela luz ultravioleta, aos músculos intrínsecos 

da expressão facial e suas influências sobre a pele e às 

mudanças gravitacionais da perda da elasticidade tecidual. No 

terço médio resultam de uma combinação de 

fotoenvelhecimento, perda do tecido subcutâneo, perda de 

elasticidade cutânea e remodelamento de estruturas ósseas e 

cartilaginosas. O septo orbital pode enfraquecer com o tempo, 

permitindo protrusões da gordura da pálpebra inferior ou 

superior. A região malar pode ser afetada pela perda de volume 

da gordura bucal que está localizada entre o músculo masseter 

anteriormente e o músculo bucinador posteriormente 

(COIMBRA, 2014). 

O terço médio da face desempenha um papel integral na 

estética do rosto envelhecido. Volumizando esta região afeta 

não somente a terço médio apropriado, mas, fornece também 

um vetor de levantamento da face inferior, particularmente as 

dobras nasolabiais e, em menor grau, as papadas (GRECO et 

al., 2015). 

O espaço de Ristow, também denominado “espaço 

piriforme profundo”, é um espaço virtual na face média 

localizado entre o periósteo da maxila e o compartimento de 

gordura profundo da bochecha média, considerado um local 

específico com potencial de volumização para a face (SUREK 

et al., 2016, apud LARGURA et al., 2018).  

Largura et al. (2018), afirmaram que o espaço de Ristow 

é o ponto-chave da harmonização facial, e esse local deve ser 

utilizado como ponto inicial do tratamento da face média. Com 
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o preenchimento do espaço de Ristow, é esperado um efeito de 

preenchimento tridimencional em toda a face, com aumento da 

projeção anterior da face, redução do sulco nasolabial e 

suavização dos sulcos nasojugal e pálpebromalar. 

O envelhecimento masculino acontece de forma mais 

tardia, devido à alta presença do hormônio testosterona. Apesar 

do envelhecimento acontecer de forma única em cada gênero, 

a pele masculina é mais espessa, por conter mais colágeno, 

apresentando um aspecto mais firme e compacto. Homens com 

idades a partir de 35 anos estão mais propensos a perda de 

massa muscular e firmeza da pele, juntamente ao inchaço na 

região das olheiras, deixando uma aparência de cansaço, a 

utilização do AH no espaço de Ristow, com o intuito de dar 

sustentação ao terço médio da face e consequentemente 

melhorar o sulco nasolabial.  

Dentre diversas opções de tratamentos estéticos para 

rejuvenescimento facial, podemos afirmar que não são apenas 

para fins de embelezamento e vaidade, mas sim para 

proporcionar o aumento da autoestima e bem estar. 

A diversidade de estudos sobre procedimentos estéticos 

e seus resultados positivos justificam sua importância na 

melhora de aspectos psicológicos e emocionais dos pacientes, 

entre os quais podemos encontrar uma maior estima por si 

mesmo, um aumento nas relações sociais e interpessoais, e 

uma melhoria na qualidade de vida (PEREIRA et al., 2018). 

Segundo um estudo feito por Vignoli publicado na 

ABIHPEC (2015), o investimento em beleza reflete não apenas 

a busca pelo bem estar e felicidade das pessoas, mas também 

como um investimento na possibilidade de elas encontrarem 

melhores oportunidades na vida pessoal e profissional. 
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Quando esse sentimento é positivo, diz-se que a pessoa 

possui uma alta autoestima, ou seja, essa se valoriza, 

demonstra confiança em seus atos e julgamentos. Esta é 

necessária para desfrutar de uma vida plena em todas as áreas: 

trabalho, pessoal, sentimental, familiar (SANTOS, 2019). 

 

CONCLUSÕES  

 

Diante do exposto, obtem-se sucesso no caso clínico 

pela escolha apropriada do procediemento realizado, onde o 

próprio faz jus aos seus benefícios e eficácia. Tendo por base 

os resultados do tratamento, é notório a satisfação do paciente 

ao ter uma pele revitalizada e com aspectos mais saudáveis.  
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RESUMO: O envelhecimento é um processo gradativo, 
contínuo e natural sendo ocasionado por fatores que acarretam 
perda significativa de volume na estrutura facial. Atualmente o 
ácido hialurônico (AH) é utilizado como um preenchedor 
dérmico minimamente invasivo. O AH age principalmente 
devolvendo volume a face e promovendo excelentes níveis de 
hidratação. Neste contexto, o presente estudo relata um caso 
clínico tratado com preenchedor dérmico à base de ácido 
hialurônico, com a finalidade de equilibrar o processo de 
envelhecimento. Dentre os pacientes atendidos no curso de 
Imersão em Harmonização Facial da Faculdade Santa Maria, 
foi escolhida a ficha clínica de paciente com idade entre 40 e 50 
anos, com perca de volume e redução dos contornos faciais e 
tratado com preenchedor à base de ácido hialurônico para a 
descrição do caso clínico. Planejou-se realizar uma sustentação 
do terço médio da face utilizando ácido hialurônico de alta 
reticulação para região malar e arco zigomático e de média 
reticulação para a região de calha lacrimal e delta nasal. Foi 
retroinjetado em cada lado da face, 0,5 mL de ácido hialurônico 
supraperiosteal na olheira, 1 mL no arco zigomático e 0,5 mL 

mailto:eduarda.hpp@hotmail.com
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em bolos para a região do delta nasal. Ao concluir o 
procedimento, as regiões que foram aplicadas o AH apresentou 
aspectos rejuvenescidos e a paciente apresentou alto grau de 
satisfação e bem-estar. 
Palavras-chave: Ácido Hialurônico. Assimetria Facial. 

Envelhecimento. Rejuvenescimento. 

 

INTRODUÇÃO 

 

O envelhecimento cutâneo é um processo gradativo e 

continuo que acomete todos os indivíduos, consistindo num 

processo de degradação progressiva e diferencial que afeta 

todos, mas com velocidade e gravidade que variam de pessoa 

para pessoa (ANDRADE; CARVALHO, 2019). A manifestação 

dos seus sinais pode ser influenciada por fatores genéticos, 

desequilíbrio hormonal e reações metabólicas. Além destes 

fatores, chamados de intrínsecos, existem fatores extrínsecos 

que modificam a resposta normal dos tecidos cutâneos como 

alimentação, exposição à radiação ultravioleta (UV) e hábitos 

como tabagismo (MAIA; SALVI, 2018).  

Atualmente, a teoria mais aceitável para explicar o 

processo de envelhecimento é que fatores ambientais e 

fisiológicos reduzem a capacidade do organismo de eliminar os 

radicais livres, perdendo a capacidade antioxidante da pele e 

assim mau funcionamento das células (LOUREIRO, 2020). 

Além disso, as fibras elásticas perdem progressivamente a 

habilidade de retornar ao seu comprimento original, 

ocasionando uma perda significativa na firmeza da pele 

(BORELLI, 2019). 

 A gordura superficial subcutânea é compartimentada por 

áreas estendidas entre o músculo e a pele permitindo assim a 
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expressão facial (RADLANSKI & WESKER, 2016). Com uma 

determinada idade, os coxins de gordura deslizam 

gradativamente para baixo, projetando um rosto mais 

envelhecido (VELOSO, 2018).  

Com o passar do tempo, ocorre também um aumento do 

tônus muscular ocasionado uma diminuição na amplitude do 

seu movimento (MACCARI, 2019). Desta forma, a atividade 

muscular aumenta em alguns músculos depressores, 

ocasionando uma perda da massa e volume em regiões por 

exemplo o ângulo da boca e corrugador do supercilio. Os 

músculos elevadores na região do malar quando são 

diminuídas contribuem para uma expressão facial caída sendo 

ele perfil de um rosto envelhecido (SATTLER & GOUT, 2017).  

A contração muscular repetitiva ocasionada pela 

expressão facial também leva ao enrugamento da pele pela 

quebra na estrutura dérmica, devido a uma redução progressiva 

de elasticidade (COLEMAN, 2014). Diante disso, todas essas 

mudanças notavelmente alteram a proporção estrutural da face 

para alguns indivíduos esse fenômeno resulta em grande 

desconforto na sua aparência externa e autoestima e por isso 

leva a sociedade contemporânea buscar interesses por 

tratamento estéticos, sendo eles menos invasivos com intuito 

de retorno ou manutenção de uma aparência mais jovem 

(COIMBRA et al., 2013). 

Procedimentos minimamente invasivos para a reposição 

desse volume estão sendo bastante requisitados nos últimos 

anos, buscando-se reestabelecer o contorno e simetria facial 

com uso de preenchedores dérmicos. O conjunto de recursos 

que atualmente atende essa demanda na qual possui um 

benefício satisfatório em mascarar e retardar o processo de 

envelhecimento (GOMES; GABRIEL, 2016). 
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Dentre os procedimentos e técnicas que a harmonização 

orofacial abrange para gerenciar o processo de 

envelhecimento, está o uso dos preenchedores, principalmente 

a base de ácido hialurônico (AH). Estes tem mostrado 

resultados satisfatórios na atuação direta do gerenciamento do 

envelhecimento (AMIT K, et al., 2011). O ácido hialurônico é um 

polissacarídeo linear de alta massa molecular composto 

exclusivamente por unidades dissacarídicas polianiônicas de 

ácido D-glicurônico e N-acetil-glicosamina unidas 

alternadamente por ligações glicosídicas β-1,3 e β-1,4. A 

solução aquosa de ácido hialurônico tem consistência 

gelatinosa, alta viscoelasticidade e alto grau de hidratação, isto 

ocorre, por ser altamente solúvel em água (OGRODOWSKI, 

2006). 

Apesar de existir intrinsecamente em nosso organismo o 

ácido hialurônico se torna escasso ao longo dos anos com o 

envelhecimento natural da pele que promove uma diminuição 

da hidratação dérmica e consequente desenvolvimento de 

marcas de expressões e depressões na derme (MONTEIRO, 

2011). 

Sua aplicação pode ser feita na derme superficial, média 

ou profunda, (ERAZO et al., 2009), a depender se sua indicação 

como volumizador ou preenchedor, que também tem uma 

relação direta com a viscosidade do produto, visto que quanto 

mais fluido ele for, mais superficial será sua aplicação e menor 

sua capacidade de volumizar. Enquanto que quanto mais 

viscoso, mais profundo será a aplicação na derme (LIMA et al., 

2016). O processo de estabilização varia muito com cada 

técnica e produto relacionado à marca, justificando as 

diferenças na viscosidade do produto e a sua durabilidade. Sua 

manutenção depende da textura da pele, do tipo e da gravidade 
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do problema a ser corrigido. O local a ser tratado também é um 

fator considerável, pois as regiões que houver mais 

movimentações está mais propício a degradação do AH na área 

que foi aplicada (KALIL; CARAMOR; BALKEY, 2011). 

O procedimento pode ser realizado com agulhas ou 

cânulas, com calibre variando de acordo com o fluxo do 

material, nível e profundidade de aplicação. O uso da agulha é 

mais simples e mais preciso que o uso da cânula, oferecendo 

maior facilidade para o profissional, porém há um maior risco 

cirúrgico visto que a agulha pode perfurar os ramos vasculares 

e haver injeção acidental de ácido hialurônico intravascular 

causar necrose tecidual. A utilização de cânula por sua vez é 

mais segura para o profissional e mais confortável para o 

paciente (AGOSTINI, JANIL; 2018). 

O ácido hialurônico pode ser injetado supraperiosteal e 

na derme a depender de sua indicação respectivamente como 

volumizador ou preenchedor. A técnica de injeção pode ser em 

bolos, quando o produto é injetado parado ou por retroinjeção. 

A retroinjeção é bastante utilizada durante a aplicação do ácido 

hialurônico, sendo realizada com a introdução do comprimento 

da agulha ou cânula na área a ser tratada, injetando-se o 

material no movimento de retirar a agulha/cânula (DASTRE, 

2018). 

A análise facial é uma ferramenta de suma importância 

clínica muito bem estudada pelo cirurgião-dentista, com a 

finalidade de avaliar as características faciais do paciente, 

definindo suas proporções, volumes, simetrias e as possíveis 

deformidades existentes (LOURO; GALAZI; MOSCON, 2009). 

Por conseguinte, o profissional terá mais segurança para indicar 

os procedimentos que abrangem a harmonização orofacial, 
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melhorando o prognóstico e previsibilidade do tratamento 

(MOREIRA JUNIOR et al., 2018). 

Nesse contexto, o presente estudo destina-se a um caso 

clínico tratado com preenchimento à base de ácido hialurônico, 

a fim de se reestabelecer o volume perdido causado pelo 

processo de envelhecimento e permitir um equilíbrio facial da 

paciente. 

MATERIAIS E MÉTODOS 

Paciente do gênero feminino, 51 anos, procurou a clínica 

escola da Faculdade Santa Maria queixando-se de “olheiras 

profundas” e “bigode chinês marcado” que estariam deixando-

a insatisfeita com sua aparência. A paciente foi encaminhada 

para o Curso de Imersão em Harmonização Facial, onde foi 

prontamente atendida.  

Durante a anamnese, a paciente relatou ser hipertensa, 

apresentar insuficiência na produção hormonal fisiológica da 

glândula tireoide (hipotireoidismo), medicada e acompanhada 

pelo médico. Hábitos sedentários, com ausência de prática de 

esporte. Constatou-se a prática de alguns cuidados rotineiros 

da pele, confirmados pelo relato de baixa exposição ao sol e 

uso diário de protetor solar. Quando questionada sobre seu 

histórico pregresso, relatou não ter passado por nenhuma 

cirurgia recente, apresentando que em seu processo de 

cicatrização não há histórico de formação de fibroses 

(queloide). Já havia realizado peelling químico devido ao 

manchas da pele, mas nunca fez nenhum procedimento de 

injeção intra-dérmica. 

Após anamnese, foram realizadas fotos extra-bucais 

frontal, de perfil e perfil em 45º para fornecer informações 

importantes para o planejamento e constatação dos resultados. 

Logo em seguida a paciente foi avaliada quando as 
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caracteristicas faciais relacionadas a sua queixa clínica. 

Constatou-se perca de sustentação de terço medio, calha 

lacrimal profunda, volume reduzido da região malar, 

deslocamento dos coxins de gordura do terço médio e inferior, 

petose moderada dos tecidos moles superficiais, resultando na 

quixa da paciente de “olheira profunda e bigode chinês muito 

evidente”, conforme mostra a Figura 1.  

 

Figura 1. Fotografias extra-bucais iniciais. A: Frontal, B: Lado 

esquerdo, C: Lado direito. 
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Fonte: Arquivo pessoal. 

 

De acordo com a imagem esquematizada (Figura 2) e 

resumida sobre as áreas de aplicabilidade com ácido 

hialurônico, induz que a paciente tenha um conhecimento 
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prévio do procedimento, facilitando sua compreensão durante o 

tratamento proposto.  

 

Figura 2. Principais pontos de aplicação com ácido hialurônico. 

 
Fonte: Adaptado de KIAROA Biomedicina Estética (2017). 

 

Foi planejado promover uma sustentação do terço médio 

da face utilizando ácido hialurônico de alta reticulação 

(Restylane Lyft, Galderma, Suiça)  para região malar, de arco 

zigomático e de média reticulação (Restylane Lyft, Galderma, 

Suíça)  para a região de calha lacrimal e delta nasal (Figura 3). 

O produto escolhido é de origem animal e com baixa 

concentração de resíduos. 
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Figura 3. Marcação das áreas de orientações. Rosa: pertúito 

da calha lacrimal. Azul: arco zigomático. Verde: sulco 

nasogeniano. 

 
Fonte: Arquivo pessoal. 

 

O terço médio da face é a área limitada superiormente 

por uma linha imaginária que une as duas suturas zigomático-

frontais e inferiormente, pelo nível do implante dos dentes na 

maxila. A pele e gordura subcutânea da face, em especial a do 

terço médio da face, têm propriedades mecânicas e atuam em 

conjunto. A gordura suborbicular inferior à margem orbital é 

contígua à gordura malar. A gordura malar é uma estrutura 

triangular com o ápice posicionado sobre a eminência malar. 

Com o envelhecimento da face, ocorre remodelação óssea, 

com descida do coxim de gordura malar e atrofia da gordura da 

face como um todo, o que resulta na descida e mal 

posicionamento da pálpebra inferior, decorrente do desgaste do 

suporte das estruturas palpebrais (Fig. 4) (VELOSO, 2017). 
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Figura 4: Envelhecimento natural do terço médio da face 

(Midface) mostrando o deslocamento da gordura localizada na 

região malar. (A) Sem a demarcação dos locais de aplicação. 

(B) Com a demarcação dos locais de aplicação. 

 
Fonte: Adaptado de Veloso (2017) 

 

RESULTADOS E DISCURSSÃO  

 

Em uma segunda consulta a paciente compareceu a 

clínica escola da Faculdade Santa Maria para realização do 

tratamento. Foi explicado para a paciente todo passo a passo 

clínico da aplicação do preenchedor segundo os objetivos do 

tratamento e após a livre aceitação, mediante assinatura do 

termo de consentimento, o atendimento clínico foi iniciado. 

 Os sinais vitais foram monitorados, contatando-se que 

pressão arterial e glicemia encontravam-se em normalidade. 

Iniciou-se com a assepsia da pele utilizando clorexidina 2% 

(Villevie Clorhexidin, Brasil) e discos de algodão, logo após 

realizando as devidas marcações nas regiões a serem 
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preenchida, conforme a descrição do planejamento (Figura 3). 

Os pertúitos para a injeção do AH na região malar, calha 

lacrimal e delta nasal foram anestesiados através do bloqueio 

do nervo infraorbitário. Para aplicação do AH, foi baseado no 

arco zigomático, onde a área anestesiada foi distalmente a linha 

do canto do olho ao tragus, ambos os lados com lidocaina 2% 

sem vasoconstritor (Lidostesim 3% DLA).  

Para seguir as linhas de pertúito é necessário seguir as 

guias de referências (Figura 5). O pertúito da região do argo 

zigomático é o circulo azul (local de aplicação do AH) e para 

impor essa demarcação se faz necessário delimitar os pontos 

de referência, que vão do canto do olho até a linha tragus (linha 

azul), cruzando com a linha do arco zigomático maior (linha 

pontilhada laranja). As linhas de referências para a aplicação do 

produto nas regiões de olheira e malar, partem de uma linha do 

canto do olho que cruza perpendicularmente a metade da asa 

do nariz (linha verde). Ao cruzar essas linhas, delimitamos o 

ponto de referência para a aplicação do produto (demarcado 

com um circulo azul). O pertúito delta nasal parte do final do 

sulco nasogêniano, porém, a área supracitada não foi 

preenchida por completa, se restrigindo apenas a região ao lado 

peda asa do nariz (circulo azul). 

O preenchimento foi realizado em uma única sessão, 

utilizando agulha 21 G para fazer os pertúitos e cânula 22G para 

a injeção do preenchedor. Foi retroinjetado 0,5 mL de ácido 

hialurônico supraperioesteal em cada lado da olheira, 

retroinjeção de 1mL no arco zigomático de cada lado e 0,5 mL 

em bolos delta nasal por lado, seguido da massagem para 

acomodação do preenchedor.  
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Figura 5. Pertúitos das áreas de aplicação. 

 
Fonte: Arquivo pessoal. 

A técnica de aplicação para calha lacrimal foi a 

retroinjeção em pequenas perolas adjacentes, que segundo 

Coimbra (2010), consiste em depositar lentamente e 

sequencialmente pequenas gotas de ácido hialurônico, sem 

retirar a agulha e massageando a área para perfeita 

acomodação do material de forma homogenia.  
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Figura 6. Comparação sem aplicação do Ácido Hialurônico e 
pós aplicação imediata na região infra- orbital e zigomática. 
A:Sem aplicação, B: Após aplicação. 

 

Fonte: Arquivo pessoal. 
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Figura 7. Comparação sem aplicação do Ácido Hialurônico e 
pós aplicação imediata na região sulco nasogeniano. A: Sem 
aplicação, B: Após aplicação. 

   
Fonte: Arquivo pessoal. 

 

Após finalização do procedimento, é notável um 

resultado satisfatório, principalmente quando é vista 

lateralmente (Figura 8). 
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Figura 8. Vista lateral pós aplicação imediata na região sulco 

nasogeniano. A: Sem aplicação, B: Após aplicação. 

 
Fonte: Arquivo pessoal. 

 

Ao concluir o procedimento, as regiões que foram 

aplicadas o AH apresentou aspectos rejuvenescidos e a 

paciente apresentou alto grau de satisfação e bem-estar, e foi 

orientada a não manipular o local, não usar maquiagem nas 

primeiras 24 horas, não se expor ao sol ou calor excessivo sem 

protetor solar e não realizar atividades físicas durante 48 horas. 

Durante a análise da simetria da face, pode-se utilizar a 

técnica que consiste em dividir horizontalmente em três terços. 

O terço superior com início da região supraorbital à glabela, o 

terço médio da glabela à região subnasal, e o terço inferior da 

região subnasal ao mento (queixo) (LOURAN et al., 2007). 

O reestabelecimento do volume facial, seja pelo 

processo de envelhecimento ou pela deficiência do crescimento 

ósseo intrínseco do paciente pode ser realizado de várias 

maneiras, que podem ser planejados para dá sustentação, 
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onde os produtos que possuem maior coesividade permitem 

uma maior elevação das estruturas, menor difusão e boa 

integração dos tecidos, (SYKES et al; 2015) ou volumetria em 

planos faciais mais superficiais, a nível de derme.  

Esteticamente, o desgaste ocasionado pelo 

envelhecimento compreende uma série de mudanças que 

atuam em conjunto, causando o aparecimento de rugas, perda 

e reposicionamento dos coxins de gordura facial, 

ressecamento, flacidez e alteração na tonalidade da pele 

(SANTOS; LIMA, 2013). De tal modo, essas mudanças que 

notavelmente alteram a proporção estrutural da face, leva a 

sociedade contemporânea buscar interesses por tratamento 

estéticos, sendo eles menos invasivos com intuito de retorno ou 

manutenção de uma aparência mais jovem (COIMBRA et al., 

2013). 

Com o propósito de amenizar tais alterações faciais, a 

busca pelo AH aumenta cada vez mais, principalmente por ser 

um procedimento minimamente invasivo que colabora para 

tratamento e suavização de diversos tipos de rítides faciais 

(GARBUGIO; FERRARI, 2010). Dentre as técnicas mais 

aplicadas com o AH estão as volumizadoras, a fim de devolver 

o volume perdido devido ao processo de envelhecimento e a 

bioestimuladoras, para promover o estímulo da síntese de 

colágeno e elastina, restaurando a pele e retardando o efeito de 

envelhecimento, (PAVANI; FERNANDES, 2017). 

Ao devolver o AH nas camadas internas da pele se 

reestabelece o equilíbrio hídrico, regulando a distribuição de 

proteínas compostas nos tecidos, promovendo uma 

movimentação celular que irá contribuir para uma melhor 
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estrutura da pele proporcionando o rejuvenescimento facial 

(FERREIRA; CAPOBIANCO, 2016). 

Os resultados da utilização do ácido hialurônico podem 

transcender o benefício estético, já que impacta positivamente 

na melhora da autoestima do paciente e consequentemente no 

bem estar e na sua qualidade de vida. Dessa forma, é de grande 

valia o domínio das técnicas empregadas e do conhecimento 

da anatomia facial diminuindo os riscos de injeção intravascular 

ou na periferia dos vasos, o que pode levar a isquemia local 

e/ou necrose tecidual. 

Não podemos deixar de destacar neste trabalho que 

dentre os distúrbios psiquiátricos que acomete a população 

idosa, se destaca a baixa autoestima e autoimagem, devido à 

diminuição da satisfação com o próprio corpo, que pode estar 

relacionado com as perdas físicas, funcionais e sociais 

(GUIMARÃES; LIMA; CARDOSO, 2017). Validando o 

pensamento dos autores, a autoestima então vem a ser um 

aspecto fundamental na vida do idoso e influencia no bem-estar 

e adaptação ao mundo que vive. Já a autoimagem é a 

representação mental do seu próprio corpo e que pode 

influenciar o seu estado. 

A autoestima, a saúde e o bem-estar têm sido um tema 

bastante discutido na odontologia moderna. A autoestima é um 

importante indicador de saúde mental, bem-estar e qualidade 

de vida, pois envolve fatores emocionais, sociais e psicológicos, 

que são aspectos que compõem a integralidade do indivíduo 

(PIRES; RIBEIRO, 2021). Dessa forma, a aplicação do AH por 

injetáveis é utilizada na estética com a finalidade de 

rejuvenescimento, hidratação e estímulo ao colágeno cutâneo 

em áreas de olheiras profundas, em sulcos e rugas, 

devidamente determinadas.  
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Sendo o preenchimento facial com ácido hialurônico um 

procedimento pouco invasivo e que vem se destacando 

positivamente ao longo dos anos (SANTOS; LIMA; 

CONCEIÇÃO, 2021), é possível observar a potencial eficácia 

do uso do ácido hialurônico orofacial na melhora da autoestima 

do indivíduo, refletindo positivamente sobre o bem-estar 

biopsicossocial (PIRES; RIBEIRO, 2021). Corroborando com 

Saboia, Cabral e Neves (2021), é notável que o uso do ácido 

hialurônico injetável vem crescendo a cada dia, e que tem um 

papel fundamental nos tratamentos para prevenção e 

gerenciamento do envelhecimento, e através disso vem 

conquistando lugar de destaque, melhorando assim o bem-

estar físico, mental e social do paciente. Não podemos deixar 

de destacar que o AH é um preenchedor que contém um 

antidoto, trazendo mais segurança e confiança para o 

profissional e para o paciente. 

 

CONCLUSÃO 

Evidenciou-se que o AH ajuda na no gerenciamento do 

envelhecimento, melhorando a autoestima e o bem-estar do 

paciente. Além de possuir (1) características antioxidantes, (2) 

entrega de volume, (3) sustentação, (4) hidratação e (5) 

elasticidade, sendo assim conveniente para correção de rugas 

e assimetrias, reestabelecendo a harmonia dos contornos 

faciais. 

Dado a importância que o Ácido hialurônico tem no 

retardamento do envelhecimento, o cirurgião-dentista se mostra 

eficaz e seguro para correções faciais, melhorando  o contorno, 

estrutura e volume facial, com reações imediatas previsíveis, 
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satisfazendo clientes e profissionais. O presente estudo 

observou uma melhora significativa na sustentação da pele e 

na diminuição das linhas de expressões causadas pelo 

envelhecimento, devolvendo a autoestima e jovialidade a 

paciente. 
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RESUMO: O envelhecimento facial é um processo fisiológico 
oriundo de múltiplos fatores que se combinam e resultam em 
alterações como rugas, flacidez e manchas. A harmonização 
facial vem crescendo como promotora do gerenciamento do 
envelhecimento, levando satisfação e bem estar aos pacientes. 
Nesse sentido, o presente trabalho objetiva relatar o tratamento 
da ptose facial e perca de volume facial na região de olheiras, 
malar e delta nasal oriunda do processo de envelhecimento e 
assim, mostrar as mudanças ocasionadas após a inserção dos 
dos fios e do ácido hialurônico. O tratamento foi realizado  em 
uma paciente de 62 anos, que queixava-se de “face 
envelhecida” que apresentava ptose e perca de volume facial 
no terço médio e como consequência apresentava o sulco 
nasogeniado excessivamente marcado e inverção do triangulo 
da beleza. Foi realizado a aplicação de fios de PDO para 
promover o reposicionamento do excesso de tecido adjacente 
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ao sulco nasogeniano e em seguida o preenchimento da região 
malar  e delta nasal da paciente, a fim de melhorar a volumetria 
facial. Resultados satisfatórios, funcionais e estéticos foram 
alcançados, melhorando a morfologia e volumetria da face. 
Dessa forma, podemos observar a grande relevância da 
Harmonização Facial como ferramenta minimamente invasiva 
para  alcançar melhora nos contornos faciais, elevando a 
autoestima e trazendo bem estar aos pacientes. 
Palavras-chave: Ácido hialurônico. Estética. Odontologia. 

Reposicionamento. Rejuvenescimento. 

 

INTRODUÇÃO 

 

A sociedade está cada dia mais exigente com a estética, 

buscando incessantemente manter a beleza da face e do corpo 

como um todo. O cirurgião-dentista, dentro da sua área de 

atuação, conhece profundamente a anatomia da face e está 

familiarizado com as repercussões do envelhecimento nestas 

estruturas anatômicas (COIMBRA et al., 2014). Por ser o 

envelhecimento um processo fisiológico e contínuo, de grande 

complexidade e que envolve tecidos moles e duros da face, 

bem como seu deslocamento e reabsorção, a face necessita de 

cuidados preventivos e curativos que retardem ou modifique as 

repercussões cutâneas (ALMEIDA e SAMPAIO, 2015; 

BERNADO,2019).  

É importante salientar o fato dos cirurgiões-dentistas 

sempre trabalharem com vistas e proximidade com a 

harmonização orofacial (HOF). Estes profissionais corrigem a 

perda de dimensão vertical, de elementos dentários, da 

estrutura óssea da face, as disfunções do sistema 

estomatognático, dentre outras parafunções, inclusive 
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adquidiridas com a idade. São estas percas e estes danos, que 

muitas vezes interferem negativamente na função e estética 

facial (GIRO et al., 2019). 

A odontologia é uma grande aliada em todo o contexto 

facial, pois é uma ciência que devolve não só função, mas sim 

bem estar, autoestima, devolve um sorriso em harmonia com a 

face, entregando assim, equilíbrio, beleza e aspectos mais 

joviais para cada paciente (CAVALCANTE et al., 2017). 

O envelhecimento da face ocorre devido a quatro 

eventos principais: reabsorção óssea, que culmina na perda da 

sustentação profunda, flacidez cutânea, ação muscular 

depressora e perda volumétrica dos compartimentos de 

gordura. Ao longo do tempo esse eventos levam a inversão do 

triângulo da beleza, deixando a face com um aspecto de 

“quadralizado”. Já que na juventude o formato da face assume 

uma forma de trapézio invertido, sendo este desfeito pelo 

processo fisiológico do envelhecimento da pele. (COIMBRA et 

al., 2014) 

A pele humana é formada por epiderme e derme. A 

epiderme é dividida em camadas ou extratos, constituída 95% 

por queratinócitos, estes sofrem constante diferenciação, 

transformando-se em corneócitos. Em média de 26 a 42 dias 

essas células são mortas, soltas e trocadas. A principal função 

da epiderme é a proteção dada por sua camada córnea. 

Enquanto a derme é um tecido altamente elástico, resistente ao 

desgaste, composta por fibroblastos, colágeno e elastina, todos 

incorporados em uma matriz extracelular. Variantes visíveis da 

pele ocasionadas pelo envelhecimento afetam principalmente 

essa camada. Sua constituição difere por cada tipo de pele, 
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onde a de cor negra contém mais fibras, sendo assim, mais 

grossas (SATTLER; GOUT, 2017). 

A pele sofre influencias intrínsecas e extrínsecas do 

meio, com o passar do tempo essa complexa interação alteram 

estruturas da face. Nesse cenário a pele muda de forma, textura 

e aparência.  As principais características do envelhecimento 

facial incluem desde a degeneração de gordura subcutânea no 

terço médio da face, como perda de elasticidade, aumento da 

secura, falta de homogeneidade da superfície da pele e 

enrugamento (SATTLER; GOUT, 2017).  Todavia, apesar deste 

envelhecimento ser agressivo e progressivo, existem hoje 

várias maneiras de minimizá-lo e/ou retardá-lo (THOME et al., 

2020). 

Para avaliar os efeitos cutâneos do envelhecimento, uma 

divisão da face em três terços é comumente feita. O terço 

superior corresponde a área da testa e sobrancelhas se dá 

desde o tríquio que é o ponto superior da linha de implantação 

capilar até a glabela, que é o ponto mais proeminente na região 

inferior da fronte. O terço médio compreende a face média e o 

nariz, se estende da glabela ao ponto subnasal, assim chamada 

a união entre a margem inferior da columela nasal com o lábio 

inferior. E terço inferior diz respeito ao queixo, linha do queixo e 

pescoço, dar-se do ponto subnasal até o gnátio, que é o ponto 

mais anterior da sínfese mentoniana. A parte média tem grande 

importância para a estética facial, devendo ser analisada por 

uma visão tridimensional (BORTOLOZO, 2016).  

Diferentes mudanças ocorrem na face durante o 

envelhecimento.  Características são perdidas e formas faciais 

são alteradas, oriundas do sinal clínico comum que é a redução 

do volume subcutâneo. Além disso, observa-se menor 
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hidratação, perda da luminosidade, ganho de flacidez e 

tonalidade pouco uniforme (DANTAS et al., 2019). Porém, com 

os estudos cada vez mais à frente, aprimorou-se o 

conhecimento sobre os compartimentos faciais de gordura e 

como o ácido hialurônico pode ser introduzido no tratamento 

facial para ganhos de contornos perdidos com a idade.  

(COIMBRA et al., 2014; GOLD, 2007).  

  

 

Figura 1. Desenho representativo dos compartimentos de 
gordura facial e suas mudanças advindas do envelhecimento. 

 
Fonte: GIERLOFF et al., 2012. 

 

Técnicas minimamente invasivas são as preferidas por 

muitos pacientes por demandarem menor tempo operatório, 

como também por poderem serem realizadas em consultórios e 

apresentarem baixas complicações pós-operatória. Na 

evolução dos procedimentos de rejuvenescimento facial, 

tracionamento cutâneo com fios de Polidioxanona (PDO) aliado 
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ao preenchimento com ácido hialurônico (AH) é favorecido ao 

invés de procedimentos cirúrgicos (LEE et al., 2018). Nesse 

sentido, novos métodos são desenvolvidos para devolver 

sustentação e a volumetria perdida. 

O preenchimento utilizando ácido hialurônico, deve 

restaurar volumes perdidos ao longo do tempo, haja vista que 

com o avançar da idade cada paciente chega a esse momento 

de ptose e aspecto de pele envelhecida. Pessoas envelhecem 

de forma individual e diferente, logo, seu tratamento requer ser 

como tal (MCKEE, 2019). Morais et al., (2017) ainda afirma, que 

o AH tem um papel importante na organização da derme e 

também em sua estrutura, contribuindo assim para garantir  sua 

firmeza e elasticidade. 

Bravo et al., (2018) demostraram que o ácido hialurônico 

(AH) é considerado como injetor padrão ouro para correção de 

rugas, perda de contorno e ideal para reposição de volume 

facial. Técnicas menos invasivas para correção de rugas, 

sulcos, depressões, contorno, ganho de volume dos lábios, 

estão sendo cada dia mais requisitados, e o AH é eleito por ter 

um grande destaque para tal busca, sendo o preenchedor mais 

utilizado (PORTELA e DUTRA, 2019). 

Sincroniamente, o lifting facial usando fios absorvíveis 

tornou-se desejável nos últimos anos, sendo os fios de 

Polidioxanona (PDO) os mais usados nos consultórios por ser 

considerados seguros e eficazes (UNAL et al., 2021). O ácido 

hialurônico pode ser usado simultaneamente. Este é um 

material abundante na matriz extracelular da derme e epiderme, 

sintetizado em suma, por fibroblastos a partir de ações 

enzimáticas, tendo sua consistência gelatinosa e de alta 

viscoelasticidade (VASCONCELOS et al., 2020). Este 
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biomaterial atua assim, imobilizando a água no tecido, retendo-

a, graças suas moléculas hidrofílicas, modificando o volume 

dérmico positivamente. 

 É oportuno analisar cada pilar estético que leva ao 

processo de envelhecimento, para então ter um norte de 

direção para as técnicas de tratamento, de recuperação do 

contorno facial, bem como para sua prevenção.  

Nesse sentido, objetivou-se descrever uma 

harmonização facial de volumização onde houve perca de 

volume e  levantamento de uma ptose facial em uma paciente. 

Bem como evidenciar as mudanças de reposicioanamento dos 

tecidos faciais ocasionadas após a inserção dos fios de PDO e 

do preenchedor a base de ácido hialurônico. 

 

MATERIAIS E MÉTODO 

 

Paciente gênero feminino, 62 anos, procurou a clínica 

escola de Odontologia da Faculdade Santa Maria queixando-se 

de “face envelhecida”. A paciente foi encaminhada para o Curso 

de Imersão em Harmonização Facial, onde foi prontamente 

atendida.  

Durante a anamnese, o paciente relatou elatou ser 

hipertensa e  diabética, medicada e acompanhada pelo médico 

especialista em cada problema de saúde, não apresentava 

nenhuma alergia a medicamento ou comida e deficiência no 

processo de cicatrização. Hábitos sedentários, com ausência 

de prática de esporte. Quando questionada sobre seu histórico 

pregresso, relatou não ter passado por nenhuma cirurgia 

recente, apresentar com processo de cicatrização sem histórico 

de formação de fibroses (quelóide). 
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Constatou-se a prática de alguns cuidados rotineiros com 

a pele, como uso diário de protetor solar e cremes de 

hidratação. Já havia realizado peelling químico e aplicação da 

toxina botulínica há mais de 1 ano. Nenhum procedimento de 

injeção intra-dérmica foi realizado anteriormente. 

Após anamnese, foram realizadas fotos extra-bucais 

frontal, de perfil e perfil em 45º para fornecer informações 

importantes para o planejamento e constatação dos resultados. 

Logo em seguida a paciente foi avaliada quanto as 

caracteristicas faciais relacionadas a sua queixa clínica. 

Constatou-se perca de sustentação de terço medio, calha 

lacrimal profunda, deslocamento dos coxins de goduda do terço 

médio e inferior, ptose moderada dos tecidos moles superficiais, 

resultando na queixa da paciente de “face envelhecida por 

inversão do triangulo da face”, conforme mostra a Figura 2.   
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Figura 2. Fotos extrabucais iniciais. A: Lado direito; B: Frontal; 
C: Lado direito, evidenciando ptose facial evidenciada pela 
acúmulo de tecido na região do sulco nasogeniano e prega de 
marionete e afundamento evidente na região de calha lacrimal 
e malar.  

 
Fonte: Arquivo Pessoal (2021). 

 

Foi planejado promover o reposicionmento cutâneo e a 

sustentação do terço médio da face utilizando 4 fios espiculados 

de PDO 4D, 18G (I-Thread, Hyundae Meditech Co., Ltd. – 

Coréia do Sul), inseridos na região lateral superior, direcionados 

para o sulco nasogeniado e labiomentual. O volume facial seria 

restabelecido utilizando a injeção de ácido hialurônico de media 

reticulação (Restylane Lift, Galderma, França)  em plano 

profundo na região de calha lacrimal, espaço de Ristow e delta 

nasal conforme a Figura 3, que associados, podem 

reestabelecer a sustentação terço médio da face e 

consequentimento amenizar o sulco nasogeniano. Após esse 

resultado, a injeção do ácido hialurônico sria indicado apenas 
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na região de delta nasal, por ser observado uma real perca de 

tecido óssea nesta área.  

 

Figura 3. Planejamento: Inserção dos fios de PDO, linha canto 
do olho-tragus (em cinza) para guiar a área de eleição para o 
pertuito (em vermelho) e direção dos fios de PDO (em laranja). 
Área preenchida com ácido hialurônico (Azul) na calha lacrimal, 
malar e Delta nasal. 

 
Fonte: Arquivo Pessoal (2021). 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Primeiramente foi explicado para a paciente todo o passo 

a passo clínico da aplicação do preenchedor e dos fios de PDO, 

e abordadas as suas expectativas e possíveis resultados do 

tratamento. Após a livre aceitação , mediante a assinatura do 

termo de consentimento, o atendimento clínico foi iniciado. 

Foi solicitado que a paciente removesse toda a 

maquiagem da face para  então ser procedido com antissepsia 

da pele com solução antimicrobiana de clorexidina 2% 
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(RIOHEX, BRASIL) removendo assim, todos os contaminantes 

da face.  As regiões de pertuito foram anestesiadas com 

lidocaina 2% sem vasoconstritor (DFL, Brasil).Foi infiltrado 

entre 0,1ml a 3ml em cada ponto de entrada e saida, não 

havendo necessidade de anestesiar o trajeto do fio.  

Uma linha partindo do canto do olho até o tragos foi 

traçada e dois pertuitos (Agulha 18G) foram feitos posteriores a 

essa linha de acordo com a resposta do tracionamento da face, 

testada com o movimento do dedo. Dois fios de PDO (VIDA 

BELA, Santa Catarina/Brasil) canulados foram inseridos em 

cada pertuito direcionados respectivamente ao sulco 

nasogeniano e labiomentual. Os fios foram tracionados e em 

seguida um nó foi dado aos pares de fios em cada pertuito, 

posicionado a nível subdermico.  

Em seguida, o preenchimento foi realizado. Com o lápis 

dermográfico foram feitas as marcações nos pontos de 

introdução na área correspondente a pré-maxila e utilizada uma 

agulha 21 G para fazer os pertúitos e cânula 22G para a injeção 

do preenchedor. Foi utilizado 0,5ml de ácido hialurônico em 

plano profundo em cada lado da olheira, 1ml na projeção malar  

e 0,5 ml em cada delta nasal (Figura 4). O tratamento foi 

realizado de maneira bilateral procurando uma semearia ideal. 

Ao fim da técnica, foi realizada uma massagem firme e 

bem direcionada para cima para garantir uma perfeita 

acomodação do preenchedor de forma homogênea e segura. 

 Pós preenchimento, a paciente foi fotografada de frente, 

em 45° e 90° graus para constatação das mudanças ocorridas 

após o precedimento. Foram repassadas por escrito e 

oralmente todas as orientaões e cuidados necessários para um 

bom pós operatórios, inclusive a necessidade de associar ao 
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tratamento realizado uma correção nutricional, com maior 

ingesta de vitaminas, minerais, antioxidantes, aminoácidos, 

alimentos protéicos. Pois essas substâncias contribuem no 

metabolismo do colágeno, sendo ideal que esta dieta rica em 

nutrientes biologicamnete ativos seja realizada durante 

inclusive nos quatro primeiros meses. 

 

Figura 4. Paciente após procedimentos. A: Lado direito; B: 
Frontal; C: Lado direito. 
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Fonte: Arquivo Pessoal (2021) 

 

  A procura pela naturalidade no rejuvenescimento facial, 

associada ao melhor entendimento do processo de 

envelhecimento e à descoberta de novas possibilidades para a 

restauração volumétrica, como os preenchedores de ácido 

hiahurónico, tem levado médicos e cirurgiões dentistas à 
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resultados cada vez mais satisfatórios, muitas vezes 

comparados aos que antes eram obtidos apenas com os liftings 

cirúrgicos. 

  No presente caso foi obtido um efeito mini-lift com o 

PDO, sob anestesia local e realizado em consultório. As 

cânulas foram introduzidas e deixaram o fio logo abaixo da pele. 

Todo o tratamento durou cerca de 50-60 minutos.  A retirada da 

cânula foi acompanhada da tração do tecido que se ergueu 

imediatamente. Ao longo do tempo os fios também vão  

estimular colágeno e melhorar a qualidade da pele. 

O Polidioxonona (PDO) é um biomaterial que 

anteriormente era usado em cirurgias cardíacas e hidrolisado 

no tecido em cerca de seis meses.  E a algum tempo vem sendo 

usado no campo da estética para firmar e levantar o rosto, 

melhorando diretamente a textura da pele, aumentando sua 

elasticidade e a deixando com um aspecto mais iluminado e 

jovial (UNAL et al., 2021). 

  Conforme Lee et al, (2018), é oportuno sempre estar 

atento em manter a cânula ou agulha na profundidade ideal, 

camada subdérmica, para que ocorra a estimulação de 

colágeno. Ao contrário disso, se introduzida superficialmente, a 

agulha poderá ser visível e dolorosa ao toque, tornando-se 

ineficiente o resultado. 

  Os fios espiculados são mais espessos e formados por 

âncoras feitas com laser sob a superfície dos fios. Foi graças a 

essas âncoras grossas que conseguiu-se o efeito lifting 

imediato, pois as mesmas esticam e movem os tecidos moles 

da face na direção desejada (RUFF, 2006), assim como o 

resultado alcançado neste relato. 
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Procedimentos que usam PDO apresentam efeitos 

adversos mínimos e autolimitados e também de curta duração. 

Sendo a maior queixa de seu uso, segundo estudos, a baixa 

durabilidade do procedimento, uma vez que o levantamento dos 

tecidos não se perdura por um longo intervalo de tempo 

(LYCRA, et al., 2004). Neste estudo apenas foi relatado os 

resultados imediatos, uma vez que a duração do efeito lifting e 

de estimulo de colágeno só poderá ser avaliado ao longo do 

tempo.   

Em um estudo feito por Lee et al, (2018), sobre a técnica 

com fios de PDO farpados absorvíveis para lifting facial em 35 

asiáticos, mostrou em seus resultados vias fotografias seriadas 

que 33 dos 35 pacientes ficaram satisfeitos e apenas 

complicações menores como edema leve em 16 (45,7%) 

pacientes, foram observadas. Hematomas foram observados 

em 11 (31,4%) pacientes e, 3 (8,5%) dos pacientes 

apresentaram ondulações na pele. Toda via, segundo os 

autores, tais complicações desapareceram espontaneamente, 

sem intervenções cirúrgicas. Nessa técnica as farpas se 

agarram aos tecidos quando inseridas, exercendo o 

levantamento do mesmo. 

O PDO proporciona uma oportunidade de 

rejuvenescimento não cirúrgico, por levantar tecidos moles e 

aumentar a produção de fibras de colágeno, resultando em uma 

pele mais jovem. Deste modo, pode-se prever inúmeras 

vantagens do seu uso para o indica-lo amplamente, sabendo 

que se trata de um biomaterial biodegradável, que vem sendo 

usado em técnicas bem elaboradas (TAVARES, 2017). 

  Resultados de curtos prazos e de pouca visibilidade são 

na maioria, os poucos riscos desse procedimento facial não 
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invasivo. Como o processo de envelhecimento é contínuo, os 

fios não impedem a ação gravitacional por muito tempo. Por 

isso, foi realizado o preenchimento facial simultaneamente, 

para garantir melhor manutenção da elasticidade dos tecidos 

faciais e para a durabilidade do tratamento (KIM et al., 2016). 

 Tendo em vista que todos os cuidados de antissepsia foram 

tomados e os fios devidamente colocados, não houve 

hematomas, inchaços ou infeções levesa, também não houve 

assimetrias no rosto. 

  Diante de muitos benefícios que o  AH vem sendo cada 

dia mais usado. Um aspecto harmonioso pode ser conseguido 

com uma técnica bem feita, melhorando assim, a autoestima de 

muitos pacientes. Além disso, com resultados satisfatórios 

como o apresentado nesse caso, torna-se indiscutível o bem 

estar promovido com a harmonização facial. O ácido hialurônico 

se destaca como produto preferencial para preenchedor 

cutâneo por ser moldável, seguro, produzindo resultados 

imediatos e satisfatórios, como também duradouros, mas não 

permanentes. Além de existirem estudos comprovando que seu 

uso estimula elevação na produção de colágeno e fibras 

elásticas. (DE ALMEIDA et al., 2016) 

  Um rosto jovem é marcado pela definição dos contornos 

da região  malar. No entanto, passado os anos, a reabsorção 

óssea e a redução do coxim gorduroso malar caracteriza um 

aspecto envelhecido à face. Para devolver o volume pedido 

dessa área aplica-se o ácido hialurônico altamente coeso e de 

alta viscosidade para dá redefiniçãoa ao contorno facial (KEDE; 

SABATOVICH, 2015). Já que, com o avançar da idade, a 

frequência destas características de envelhecimento tendem a 

aumentar, sendo a ptose dos tecidos faciais e linhas de 
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expressão evidentes, as principais e mais tratadas nos 

consultórios. 

 Com o envelhecimento a mandíbula passa por um processo 

de modificações consideráveis. Entre elas, a perda da arcada 

dentária e a reabsorção dos alvéolos, estes fatos contribuem 

para o desarranjo estrutural entre ossos e tecidos moles. Nesse 

sentido, que preenchedores mais viscosos são excelentes 

opções para o remodelamento do contorno facial, dando uma 

aparência mais nova, ao passo que adia o lifting cirúrgico e seu 

pós operatório indesejado (KEDE; SABATOVICH, 2015). 

  Uma ótima técnica, com abordagem tridimensional e 

relacionada ao rejuvenescimento com uso de preenchedores , 

se inicia nas regiões zigomáticas e malar, de forma a 

sustentação ao terço médio da face e consequentemente 

melhorar o sulco nasolabial (COIMBRA; DE OLIVEIRA, 2014). 

O planejamento do preenchimento da região malar considerou 

duas linhas imaginarias: uma que uma a comissura labial ao 

canto externo do olho, e outra que uma a asa do nariz ao trágus. 

A área de interseção destas linhas deve estar localizada no 

quadrante superocentral como como mostra na figura 3 que 

corresponde a área de maior proeminência dentro do espaço 

de espaço de Ristow que conforme o autor Surek et al. (2016) 

afirmou ser este espaço, um local específico com potencial de 

volumização da face.  

 Para Magri e Maio M. (2016) o preeenchimento do terço 

médio da face deve ser iniciado pela região malar, onde a 

anestesia é opcional é um bloqueio do nervo infraorbital ou 

anestesia tópica pode ser realizada. O preenchimento pode ser 

realizado com agulha ou cânula, se o último for a escolha para 

a técnica, um botão cutâneo de lidocaína com vasoconstrictor é 
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recomendado no local do pertuito. Toda aplicação deve ser 

realizada sem a necessidade de outro pertuito, este deve estar 

inserido no plano subcutâneo superficial ou profundo. O 

enchimento deve ser feito com 0,3 a 0,5 ml e o ácido hialurônico 

deve ter alta capacidade de levantamento, precisando ser 

moldado com massagem imediatamente sua injeção. 

A bochecha malar contribue muito para a curvatura 

estética do rosto e merece cuidados e um prática ideal para que 

o ácido hialurônico injetável seja introduzido, garantindo uma 

técnica bem alinhada com seu meio. Quando bem realizada, 

promove a correção de deficiências do contorno médio da face. 

Preenchimento este, que tem mostrado resultados de alta 

satisfação dos pacientes (SHAMBAN., et al 2018).  

 Cotofana et al. (2015) dercreveram o espaço de Ristow 

como uma estrutura paranasal e preveram que a volumização 

dessa área, em conjunto com o compartimento de gordura 

profundo médio da bochecha, eleva e diminue 

consideravelmente  a dobra nasolabial sem distorcer a 

topografia natural. Adicionalmente, Larguna et al. (2018) 

relataram que o espaço de Ristow é o ponto coringa da 

harmonização facial, e que esta área deve ser utilizada no início 

do tratamento médio da face. Pois, ao ser preenchido, o espaço 

de Ristow gera um efeito tridimensional em toda a face, com 

aumento inclusive, da projeção anterior da face, redução do 

sulco nasolabial e suavização dos sulcos nasojugal e palpebro-

malar. 

Os preenchedores a base de ácido hialurônico se 

destacam como produto preferencial para preenchedor cutâneo 

por ser moldável, seguro, produzindo resultados imediatos e 

satisfatórios, como também duradouros, mas não permanentes. 
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Além de existirem estudos comprovando que seu uso estimula 

a elevação na produção de colágeno e das fibras elásticas, 

apresentam ainda, baixa taxa de reação alérgica (DE ALMEIDA 

et al., 2016). Dentre suas propriedades bioquímicas estão 

modulação dos ativadores inflamatórios, anulação de radicais 

livres e influência sobre os proteoglicanos da matriz extracelular 

(MONHEIT; COLEMAN, 2006).  

Segundo Fraser et al., (1997) as aplicações e volumes 

de AH a serem injetados dependem da profundidade dos sulcos 

e rugas, como também da viscosidade do ácido preenchedor. 

Para sua correta aplicação, é importante o conhecimento 

detalhado da anatomia facial para minimizar os riscos de 

injeção intravascular ou intravenosa de AH, para assim, não 

provocar danos à grandes vasos sanguíneos, evitando 

inflamações e formação de nódulos indesejáveis (SANTONI, 

2018).  

O AH vem sendo empregado por muitos profissionais 

para correção de sulcos, rugas, aumento do volume dos lábios, 

melhorar o aspecto da pele, seja por cicatrizes de acne, dar 

correção nasal, reposição do volume supra auricular e para 

devolver o volume que foi perdido pelos coxins de gordura, 

proporcionando harmonização facial (VASCONCELOS et al., 

2020).  

As novas técnicas de tratamento da pele não buscam 

mais apenas fazer a minimização de rugas ou das linhas de 

expressão. Há um novo enfoque para a volumização e 

contornos faciais, a fim de deixar cada face mais harmônica e 

com aspecto mais jovem e saudável. E graças a satisfação dos 

clientes e ao baixo risco das complicações destes novos 
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procediementos estéticos, que eles vem ganhando cada vez 

mais espaço dentro da saúde  e área estética (LIMA, 2016) 

Técnicas minimamente invasivas são as preferidas por 

muitos pacientes por demandarem menor tempo operatório, 

como também por poderem serem realizadas em consultórios e 

apresentarem baixas complicações pós-operatória. Na 

evolução dos procedimentos de rejuvenescimento facial, o 

levantamento com fios de Polidioxanona (PDO) aliado ao ácido 

hialurônico (AH) é favorecido ao invés de procedimentos 

cirúrgicos (LEE et al., 2018). Nessa linha, que novos métodos 

são desenvolvidos para devolver sustentação e a volumetria 

perdida.  

 

CONCLUSÕES  

 

De acodo com as técnicas empregadas, os fios de PDO 

e os preenchedores a base de ácido hialurônico alcançaram 

uma relevante melhora nos contornos faciais, elevando a 

autoestima e o bem estar da paciente. Por ser uma substância 

natural do organismo, o ácido hialurônico é um dos 

preenchedores dérmico termporário mais usado nas correções 

de sulcos e linhas de expressão, de maneira segura e eficaz, 

ao passo que é reabsorvível e reversível. Os fios de 

sustentação, por sua vez entregam resultados não cirúrgicos, 

estéticos e satisfatórios. Logo, a  destreza manual do 

profissional e seu conhecimento das propriedades destes 

biomateriais são imprescindíveis para resultados cada vez mais 

naturais e duradouros.  
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RESUMO: A paralisia facial consiste na perda temporária ou 
permanente dos movimentos da mímica facial em decorrência 
do acometimento do nervo facial, com consequências estéticas 
e funcionais importantes, cujo tratamento pode incluir utilização 
de Toxina Botulínica Tipo A  (TboA). Esse trabalho teve por 
objetivo revisar a literatura sobre o uso da TboA no tratamento 
das consequências da paralisia facial. Realizou-se uma busca 
de artigos publicados nos últimos 5 anos, nas bases de dados 
“PubMed”, “BVS”, “Scielo”, “Gale Academic Onefile” utilizando 
os descritores “Botulinum Toxin A”, “Facial Palsy”, “Treatment” 
e “Therapeutics”, onde foram encontrados 384 títulos e 
selecionados 15 artigos para análise e montagem da 
argumentação teórica. A literatura científica apontou que a 
aplicação de TboA representa uma alternativa de tratamento 
eficaz para sincinesia, consequência da paralisia facial, que se 
manifesta no lado da face afetado pela paralisia, para a 
correção da hiperatividade compensatória dos músculos 
mímicos no lado não afetado, que se desenvolve no período 
agudo da paralisia do nervo facial, o que impacta positivamente 
na recuperação da autoestima e qualidade de vida do indivíduo. 
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É necessária a elaboração de um plano de tratamento 
individualizado dada a particularidade de cada caso. Concluiu-
se que o uso da TboA como tratamento na paralisia facial tem 
resultados positivos e significantes, sendo uma boa opção 
terapêutica para desequilíbrios e assimetrias faciais. 
Palavras-chave: BotulinumToxin A. Facial Palsy. Therapeutics. 

 

INTRODUÇÃO 

 

Paralisia facial é uma condição em que indivíduos sofrem 

com a falta de expressão facial e limitações funcionais, 

incluindo incompetência oral, dificuldades de articulação e 

deficiência visual (ROBINSON; BAIUNGO, 2018). 

O nervo facial corresponde ao VII par de nervos 

cranianos, tem origem encefálica aparente no sulco 

bulbopontino apresentando duas raízes, uma motora mais 

calibrosa e uma raiz sensitiva mais delgada. Ambas as raízes 

penetram no meato acústico interno, localizado na parte petrosa 

do osso temporal, e percorre o canal facial. Posteriormente, o 

nervo facial emerge da base do crânio através do forame 

estilomastóideo. Por meio das fibras motoras, o nervo facial 

segue em direção a face e é responsável por inervar 

principalmente os músculos da expressão facial (TEIXEIRA et 

al., 2020). 

A interrupção da via neuromuscular do córtex motor 

facial aos músculos da expressão facial é um achado comum à 

paralisia facial (OWUSU; STEWART; BOAHENE, 2018). A 

paralisia facial unilateral idiopática ou paralisia de Bell (PB) é o 

tipo mais comum, apesar de ser considerada idiopática, a 

infecção latente do vírus herpes zoster no gânglio geniculado é 

considerada principal suspeita de PB (ISHII, 2016; OWUSU; 

STEWART; BOAHENE, 2018). De forma geral, o edema 
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resultante da inflamação do nervo facial dentro do canal facial, 

comprime as estruturas vasculares adjacentes resultando em 

degeneração do nervo facial (OWUSU; STEWART; BOAHENE, 

2018). 

As causas de paralisia facial variam amplamente, 

podendo ser categorizadas como do tipo idiopática ou paralisia 

de Bell como supracitado; decorrentes de processos 

infecciosos como uma otite média ou doença de Lyme; 

resultantes de tumores como neoplasias da parótida, 

hemangioma geniculado e neuroma facial; de caráter 

traumático como ferimentos cortantes e fraturas de osso 

temporal. A paralisia facial pode também ser consequência de 

uma iatrogenia pós-cirúrgica (OWUSU; STEWART; BOAHENE, 

2018; ISHII, 2016). 

A paralisia facial pode ter um impacto emocional 

significativo nos pacientes afetados, devido a funções 

protetoras, estéticas e comunicativas que o complexo dos 

músculos e nervo facial exerce. Tamanho prejuízo na execução 

dos movimentos faciais pode impactar negativamente na 

qualidade de vida desses pacientes, levar ao isolamento social 

e à depressão (OWUSU; STEWART; BOAHENE, 2018; 

COOPER; LUI; NDUKA, 2017). Boa parte dos pacientes não se 

recuperam completamente e passam a viver com sequelas 

crônicas geralmente devido a regeneração aberrante do nervo 

facial que se manifesta clinicamente como movimentos faciais 

involuntários simultâneos ao movimento voluntário de certos 

músculos, chamado sincinesia e hiperatividade dos músculos 

faciais (OWUSU; STEWART; BOAHENE, 2018). 

O tratamento para paralisia facial pode variar muito, 

principalmente quando se analisa os diferentes fatores que 

podem ter causado a paralisia. Quando esta é resultado de um 
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nervo completamente rompido, devido a traumas ou 

procedimentos cirúrgicos iatrogênicos, o reparo por meio de 

procedimento cirúrgico é indicado, uma vez que a recuperação 

espontânea provavelmente não será satisfatória. Enquanto 

que, em casos de paralisia facial que o nervo está 

anatomicamente intacto, que é o caso da paralisia idiopática, é 

comum esperar que os nervos se recuperem espontaneamente 

durante um período de observação (OWUSU; STEWART; 

BOAHENE, 2018). 

As injeções de TboA representam uma técnica 

minimamente invasiva, útil para restaurar a simetria facial em 

repouso e durante o movimento na paralisia facial crônica 

(COOPER; LUI; NDUKA, 2017). A TboA se liga ao conjunto de 

proteínas transportadoras, o complexo SNARE, estas proteínas 

atuam na fusão das vesículas de acetilcolina com a membrana 

plasmática do neurônio eferente. A TboA inibe a liberação de 

acetilcolina na fenda sináptica que é essencial para contração 

muscular (BARBOSA; BARBOSA, 2017). Neste método, ocorre 

a quimiodesnervação dos músculos sincinéticos, diminuindo a 

força ou eliminando movimentos inadequados causados pela 

sincinesia (ROBINSON; BAIUNGO, 2018; TOLLEFSON; 

HADLOCK; LIGHTHALL, 2018). 

No entanto, ainda há uma escassez de conhecimento 

quanto a padronização de dosagens e protocolos de 

tratamentos com toxina botulínica tipo A para pacientes com 

sequelas de paralisia facial (COOPER; LUI; NDUKA, 2017). 

Diante do exposto, o objetivo do estudo foi sintetizar, por meio 

de uma revisão de literatura, os principais achados sobre 

eficácia do uso da toxina botulínica tipo A no tratamento de 

consequências da paralisia facial, principalmente em casos de 

sincinesia. 
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MATERIAIS E MÉTODO 

 

O presente estudo consiste numa revisão integrativa da 

literatura, do tipo descritiva exploratória. Constitui-se como um 

método de pesquisa caracterizado pela investigação, 

julgamento e sumarização de evidências científicas sobre o 

assunto. A busca de trabalhos nas bases de dados PubMed 

(U.S. National Library of Medicine), Scielo (Biblioteca Eletrônica 

Científica Online) e BVS (Biblioteca Virtual em Saúde) ocorreu 

entre julho e outubro de 2021. Os descritores utilizados 

incluíram “BotulinumToxin A”, “Facial Palsy”, “Treatment”, 

“Facial Nerve” e “Therapeutics” com o operador booleano AND. 

Os critérios para inclusão foram artigos publicados na 

base de dados de referência, com limite temporal entre 2016-

2021, textos disponíveis integralmente na web, nos idiomas 

inglês, português, francês e espanhol; relatos de casos e 

estudos clínicos, que apresentam titulo ou resumo fazendo 

referência ao tratamento de sequelas da paralisia facial com 

TboA, principalmente sincinesia. Foram excluídos trabalhos 

escritos até 2016 e sem versão completa disponível, repetidos 

nas bases de dados, revisão de literatura, revisão sistemática 

ou meta-análise. Foram encontrados 384 artigos e, após 

aplicação dos critérios de inclusão e exclusão, realização de 

leitura e análise crítica,  houve seleção de 15 (quinze) trabalhos. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Os resultados dessa pesquisa estão apresentados na 

Tabela 1. 
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Tabela 1. Literatura científica pesquisada 

Autor/ Data Objetivos Resultados 

ALIPOUR 

et al. (2021) 

Avaliar padrão de 

injeção e evolução 

da dosagem de 

TboA durante o 

tratamento a longo 

prazo de sincinesia. 

A etiologia da paralisia do 

nervo facial influenciou a 

dosagem; os pacientes com 

paralisia idiopática 

necessitaram de menos toxina 

para o tratamento da 

sincinesia. 

ARISTIZABAL 

et al. (2021) 

Avaliar efeito das 

infiltrações de TboA 

como tratamento das 

sequelas de paralisia 

facial periférica 

(PFP), na 

funcionalidade facial 

e na redução da 

sincinesia. 

As infiltrações de TboA 

melhoraram a funcionalidade 

facial e a qualidade de vida das 

pessoas afetadas por PFP, 

com resultados 

estatisticamente significantes. 

POURMOME

NY et al. 

(2021) 

Comparar a eficácia 

da TboA e terapia de 

retreinamento 

neuromuscular 

(NMRT) na simetria 

da paralisia facial 

crônica. 

Ao comparar os escores de 

sincinesia entre os dois grupos, 

a redução da sincinesia foi 

observada ser maior no grupo 

de retreinamento 

neuromuscular (P=0,041) após 

o tratamento. 

CARVALHO et 

al. 

(2019) 

Avaliar a imagem 

corporal de 

pacientes com 

paralisia facial de 

longa duração antes 

e após a aplicação 

da TboA. 

A avaliação da imagem 

corporal de pacientes com 

paralisia facial submetidos ao 

tratamento com TboA 

demonstrou capacidade de 

identificar o impacto positivo da 

terapia. 

SHINN et al. 

(2019) 

Avaliar padrões de 

tratamento 

botulínico, incluindo 

a dosagem e 

frequência de 

Pacientes com sincinesia facial 

responderam 

significativamente ao 

tratamento botulínico.  
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direcionamento 

muscular para 

tratamento de 

sincinesia facial. 

AKULOV et al. 

(2018) 

Avaliação da eficácia 

e segurança da 

terapia botulínica em 

pacientes com 

neuropatia tardia do 

nervo facial após 

intervenções 

neurocirúrgicas. 

O tratamento com toxina 

botulínica mostrou-se uma boa 

opção terapêutica em quadros 

agudos e crônicos da paralisia 

do nervo facial. 

SHINN et al. 

(2018) 

Estudar o caso de 

um paciente com 

resistência botulínica 

que não respondeu a 

formulações 

alternativas, mas 

respondeu 

notavelmente à 

toxina A 

incobotulínica. 

Pacientes com resistência 

botulínica apresentam 

predisposição para falhas nas 

injeções subsequentes e 

possuem propensão para o 

desenvolvimento de anticorpos 

neutralizantes e não 

neutralizantes; pacientes ainda 

podem responder a outras 

formulações ou subtipos 

botulínicos. 

THOMAS et 

al. 

(2018) 

Avaliar a eficácia de 

3 neuromoduladores 

de TboA disponíveis 

comercialmente no 

tratamento da 

sincinesia. 

AbobotulinumtoxinA teve 

eficácia semelhante a 

onabotulinumtoxinA e 

incobotulinumtoxinA para o 

tratamento de sincinesia facial 

até 4 semanas após o 

tratamento. 

AKULOV et al. 

(2017) 

Avaliar o efeito da 

incobotulinumtoxin A 

nas fases aguda e 

crônica da paralisia 

do nervo facial após 

intervenções 

neurocirúrgicas. 

O tratamento com 

incobotulinumtoxin A resultou 

em melhorias significativas na 

simetria facial em pacientes 

com lesão do nervo facial após 

intervenções neurocirúrgicas. 
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MARIA, KIM 

(2017) 

Avaliar padrões 

faciais, assim como 

músculos envolvidos 

em indivíduos com 

sincinesia facial após 

paralisia facial e 

avaliar efeitos da 

terapia combinada 

com injeções 

localizadas de TboA 

seguido por NMRT. 

Pacientes com apenas 

sincinesia leve na área oro-

ocular seriam os melhores 

candidatos para tratamento 

com TboA e NMRT para 

sincinesia facial. Este 

tratamento combinado não tem 

garantia de eficácia em 

indivíduos com mais de 3 tipos 

de sincinesia facial. 

NEVILLE et al.  

(2017) 

Fornecer evidências 

confiáveis de que a 

TboA é um 

tratamento de 

sucesso para 

sincinesia facial na 

paralisia facial. 

O tratamento com TboA 

demonstrou efeitos positivos 

significativos para pacientes 

com sincinesia. 

SAHAN, 

TAMER 

(2017) 

Avaliar paciente com 

paralisia unilateral do 

nervo facial após 

cirurgia de orelha 

média tratado com 

injeção de TboA, 

preenchimento 

dérmico de ácido 

hialurônico e 

levantamento com 

fios. 

A assimetria facial foi tratada 

com sucesso após a injeção de 

TboA, injeção de 

preenchimento dérmico de 

ácido hialurônico e 

procedimento de levantamento 

com fios. 

WOLLINA, 

GOLDMAN 

(2017) 

Relatar os casos de 

três pacientes 

tratados com TboA e 

preenchedores a 

base de ácido 

hialurônico para 

correção de 

Os procedimentos TboA e/ou 

preenchedores à base de ácido 

hialurônico são coadjuvantes 

úteis na reabilitação de 

pacientes, seja após cirurgia 

ortognática ou paralisia do 

nervo facial. Eles podem ser 

usados sozinhos ou em 
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assimetrias faciais e 

perda de volume. 

combinação, adaptados às 

necessidades individuais do 

paciente. 

RISOUD et al. 

(2016) 

Avaliar a repartição 

das doses de TboA 

nos diversos 

músculos faciais no 

tratamento de 

sequelas de paralisia 

facial periférica. 

Ao refinar as doses médias 

usadas exatamente para cada 

músculo, houve um melhor 

gerenciamento de cuidados 

para pacientes com sequelas 

de paralisia facial periférica 

tratados com TboA. 

WEI et al. 

(2016) 

Revisar a 

experiência dos 

autores no 

tratamento da 

sincinesia do 

bucinador com TboA. 

 Após a injeção, a simetria 

facial e a hiperatividade 

muscular melhoraram 

visivelmente em todos os 

pacientes. Três pacientes 

ficaram incomodados com a 

diminuição temporária do 

tônus, aumento da flacidez da 

bochecha, e 2 pacientes não 

gostaram do efeito geral do 

tratamento botulínico e 

optaram por não receber mais 

injeções no bucinador. 

Fonte: Autores 

 

A maioria dos estudos demonstrou que a aplicação de 

TboA é um tratamento eficaz para sincinesia, consequência da 

paralisia facial que se desenvolve no lado afetado da face 

(CARVALHO et al., 2019; NEVILLE et al., 2017; AKULOV et al., 

2018; AKULOV et al., 2017). Alguns autores avaliaram os 

principais músculos envolvidos na sincinesia, bem como 

evolução e padrões de dosagem da TboA (ALIPOUR et al., 

2021; SHINN et al., 2019; RISOUD et al., 2016). TboA é 

também utilizada para a correção da hiperatividade 

compensatória dos músculos mímicos no lado não afetado que 
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se desenvolve no período agudo da paralisia do nervo facial 

(AKULOV et al., 2017).  

Hipercinesia muscular corresponde a contração 

excessiva de um músculo podendo atingir tanto o lado afetado 

pela paralisia, quanto o lado não afetado, devido a alteração 

compensatória que o lado oposto assume (COOPER; LUI; 

NDUKA, 2017). Sincinesia é uma consequência crônica 

diagnosticada em boa parte dos indivíduos que tiveram paralisia 

facial. Corresponde a uma indicação de regeneração aberrante 

do nervo facial no lado da face afetado pela paralisia. É 

caracterizada por movimentos faciais involuntários e 

indesejados que ocorre simultaneamente com o movimento 

voluntário de certos músculos faciais (ISHII, 2016), provocando 

distorção nos movimentos da expressão facial, 

comprometimento da simetria facial em repouso e contraturas.  

A sincinesia após lesão do nervo facial pode ocorrer em 

qualquer região da face. Existem vários tipos de sincinesia 

facial, dentre elas: sincinesia ocular-oral; oral-queixo; 

platismática; ocular-ocular e ocular-nasal (MARIA; KIM, 2017). 

O tratamento da sincinesia facial é um dos mais desafiadores 

dentre as consequências da paralisia facial (OWUSU; 

STEWART; BOAHENE, 2018). 

A fisioterapia de retreinamento neuromuscular é 

comumente usada no tratamento racional para fraqueza 

muscular e sincinesia devido a sequelas da paralisia facial 

(POURMOMENY; POURALI; CHITSAZ, 2021). O 

retreinamento neuromuscular desvincula os movimentos 

involuntários e indesejados dos voluntários, suprimindo a 

atividade indesejada e aumentando o controle motor (OWUSU; 

STEWART; BOAHENE, 2018). 
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Nos estudos abordados, a terapia com TboA foi muitas 

vezes comparada ou usada de forma simultânea com a terapia 

de retreinamento neuromuscular (POURMOMENY et al., 2021; 

MARIA; KIM, 2017). Pourmomeny et al. (2021) compararam um 

grupo que recebeu uma única sessão de aplicação de TboA, 

com um outro grupo que teve 4 meses de tratamento para 

terapia de retreinamento neuromuscular com 3 sessões de 45 

min por semana. Os autores observaram que a redução da 

sincinesia foi maior no grupo de retreinamento neuromuscular. 

Concluindo que a injeção de TboA pode reduzir a sincinesia, no 

entanto, não pode afetar o movimento voluntário em paralisia 

facial periférica com apenas uma sessão de tratamento. 

Essas modalidades de tratamento visam auxiliar na 

recuperação, minimizar sequelas e melhorar a função do nervo 

facial degenerado (OWUSU; STEWART; BOAHENE, 2018). Os 

tratamentos não cirúrgicos incluem fisioterapia para diminuir a 

atividade involuntária e injeções de toxina botulínica para 

paralisar os músculos que se contraem involuntariamente 

(ISHII, 2016).  

Num estudo retrospectivo Alipour et al. (2021) 

analisaram 84 pacientes com sincinesia tratados com TboA 

durante um longo período. Nesta população estudada, a 

dosagem de onabotulinumtoxinA e incobotulinumtoxinA 

aumentou significativamente durante tratamentos repetidos, 

devido ao número crescente de músculos injetados no curso de 

terapia de longo prazo. Ao mesmo tempo, a dose de TboA 

injetada por músculo permaneceu estável. Os presentes dados 

mostraram ainda uma duração mais curta do efeito da TboA na 

sincinesia facial em comparação com sua aplicação cosmética. 

Semelhantemente, Shinn et al. (2019) observaram que a 
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dosagem de TboA e o direcionamento muscular aumentaram 

com o tempo até que um estado estacionário fosse alcançado. 

Akulov et al. (2017) avaliaram o efeito da 

incobotulinumtoxinA nas fases aguda e crônica da paralisia do 

nervo facial após intervenções neurocirúrgicas. As injeções 

foram aplicadas nos músculos ativos da face no lado não 

afetado e nos músculos do lado afetado pela paralisia facial. Os 

autores concluíram que o tratamento foi eficaz para a correção 

da hiperatividade compensatória dos músculos mímicos no lado 

não afetado que se desenvolve no período agudo da paralisia e 

para a correção da sincinesia no lado afetado que se 

desenvolve a longo prazo. Afirmaram também que a educação 

do paciente para a realização de exercícios para restaurar a 

função muscular mímica devem ser consideradas no tratamento 

multidisciplinar. E sugeriram que a manutenção da simetria 

facial e a inibição da hiperatividade dos músculos mímicos no 

lado não afetado da face durante a fase aguda é um dos 

principais fatores para reduzir complicações a longo prazo, 

como movimentos sincinéticos e contraturas. 

Em relação ao local de aplicação da TboA é válido 

ressaltar que na fase aguda os músculos ativos da face do lado 

não afetado, recebem aplicação para corrigir a tensão gerada. 

Na fase crônica, a aplicação é feita  nos músculos do lado 

afetado e nos músculos do lado não afetado, nestes 

simetricamente em uma dose dupla, para equilibrar 

bilateralmente os músculos da face. Os autores Alipuor et al. 

(2021); Aristizabal et al. (2021); Pourmomeny, Pourali, Chitsaz 

(2021); Shinn et al. (2019); Risoud et al. (2016); Wei, Diels, 

Lucarelli, (2016) utilizaram a TboA no grupo de músculos faciais 

corrugador, orbicular do olho, mentual, zingomatico maior e 

menor, platisma, e frontal. Os autores Aristizabal et al. (2021);  
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Sahan, Tamer (2017); Wollina, Goldman (2017) realizaram 

aplicação de TboA nos múculos levantador do lábio superior, 

levantador do ângulo da boca, depressor do ângulo da boca, 

bucinador, risório e masseter. 

Com relação a dosagem utilizada ainda não há um 

consenso na literatura científica estudada. A maior parte dos 

autores utilizaram entre 1 e 5 UI em cada local de infiltração 

(ARISTIZABAL, el al., 2021; MARIA; KIM, 2017; RISOUD, et al., 

2016; WEI, DIELS, LUCARELLI, 2016). Pourmomeny, Pourali, 

Chitsaz (2021) utilizaram doses maiores de 10 a 15 UI por 

ponto. Carvalho et al. (2019) injetaram entre 10 e 60 UI por local 

de aplicação. Alipour et al. (2021) afirmaram que a etiologia da 

paralisia do nervo facial influenciou expressivamente na 

dosagem e que os pacientes com paralisia idiopática (PB) 

necessitaram significativamente de menos toxina para o 

tratamento da sincinesia. 

Nesse aspecto, os músculos e as dosagens em que 

foram aplicadas as injeções de TboA variaram de acordo com 

os padrões faciais de sincinesia. Para análise desses padrões, 

alguns estudos utilizaram o sistema de graduação do nervo 

facial de Sunnybrook (SB). Consiste numa escala para medir o 

grau de deficiência da PFP que corresponde a uma escala 

numérica de 0 a 100 que avalia movimento voluntário, simetria 

de repouso e sincinesia total, sendo 100 considerado normal 

(ARISTIZABAL et al., 2021;  SHINN et al., 2018; MARIA; KIM, 

2017).  

A Classificação Babak e Kimberly (BK) foi adotada para 

fazer a divisão detalhada da gravidade da sincinesia facial 

(MARIA; KIM, 2017) e questionário de avaliação de sinquinese 

(SAQ) que avalia a sincinesia de diferentes grupos musculares 

em pacientes acometidos por sequelas de PFP (ARISTIZABAL 
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et al., 2021; SHINN et al., 2019; SHINN et al., 2018; NEVILLE 

et al., 2017). Aristizabal et al. (2021) utilizaram um questionário 

que avalia a qualidade de vida de pacientes com PFP, a 

avaliação clinimétrica facial (FaCE). 

Akulov et al. (2017) avaliaram a gravidade da paralisia 

facial por meio da escala de House-Brackmann, uma escala de 

6 pontos variando de 1 (normal) a 6 paralisia total e o índice de 

incapacidade facial (FDI), que avalia a função física e o bem-

estar social em uma escala combinada de 0 (pior) a 200 

(melhor). 

Sobre a possibilidade de efeitos adversos com a 

aplicação de TboA, Pourmomeny et al. (2021) observaram que 

três pacientes sofreram ptose palpebral por um curto período 

de 10 dias. Aristizabal et al. (2021) evidenciaram queda do lábio 

superior em dois pacientes. Wei et al. (2016) relataram que três 

pacientes apresentaram flacidez temporária da bochecha. 

Outros sintomas como como olho seco, inchaço e pequenos 

hematomas no local da injeção foram citados (THOMAS et al., 

2018;  NEVILLE et al., 2017; WOLLINA; GOLDMAN, 2017). No 

entanto, as infiltrações com TboA em pacientes com sequelas 

de paralisia facial é  um tratamento minimamente invasivo, sem 

efeitos adversos relevantes, que produz melhora na qualidade 

de vida desses pacientes (ARISTIZABAL et al., 2021). 

Maria e Kim (2017) trouxeram um dado importante ao 

relatar que oito indivíduos com sincinesia múltipla, ou seja, 

apresentando mais que três tipos de sincinesia facial sentiram 

um agravamento da paralisia facial ou dormência após a injeção 

de TboA. Os autores  concluíram que pacientes com sincinesia 

leve na área oro-ocular com alta pontuação no sistema de 

graduação do nervo facial (SB) seriam os melhores candidatos 
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para o tratamento com TboA e terapia de retreinamento 

neuromuscular para sincinesia facial. 

Thomas et al. (2018) analisaram três diferentes 

neuromoduladores de TboA disponíveis no mercado, 

onabotulinumtoxinA, abobotulinumtoxinA e incobotulinumtoxinA 

para sincinesia facial. Obtiveram como resultados que 

abobotulinumtoxinA teve eficácia semelhante a 

onabotulinumtoxinA e incobotulinumtoxinA para o tratamento 

de sincinesia facial em até 4 semanas após o início do 

tratamento. A incobotulinumtoxinA teve um efeito 

significativamente menor na melhora do escore SAQ do que a 

onabotulinumtoxinA em 4 semanas, talvez devido a duração 

mais curta de sua ação. Sugerindo que intervalos mais curtos 

entre os tratamentos ou doses maiores podem ser necessários 

ao usar a incobotulinumtoxinA como tratamento para sincinesia 

facial. 

Carvalho et al. (2019) avaliaram o aspecto psicológico de 

pacientes com paralisia facial de longa duração antes e após 

aplicação da TboA por meio de um instrumento de mensuração 

de variáveis psicossociais, o inventário de qualidade de vida em 

imagem corporal (BIQLI). O BIQLI avalia o impacto positivo ou 

negativo da imagem corporal em alguns aspectos da qualidade 

de vida, tais como: emoções, interação social, exercícios 

físicos, relacionamento entre amigos, família e trabalho, 

alimentação, sexualidade e bem-estar emocional. Como 

resultado observaram que antes da aplicação de TboA, homens 

e mulheres responderam de forma negativa a 100% dos itens 

do BIQLI. Após 180 dias da aplicação de TboA, 84% dos itens 

tornaram-se positivo para o grupo das mulheres e 95% no grupo 

dos homens. Dessa forma, evidenciaram que o tratamento com 
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TboA demonstrou capacidade de identificar o impacto positivo 

da terapia no período entre 15 e 180 dias pelo BIQLI. 

Portanto, o tratamento de sequelas da paralisia facial 

requer uma terapia multidisciplinar e individualizada de acordo 

com o estado inicial da função facial (MARIA; KIM, 2017; 

SAHAN; TAMER, 2017). 

 

CONCLUSÕES 

 

Concluiu-se que o uso da TboA como alternativa 

terapêutica não cirúrgica, minimamente invasiva, no tratamento 

de sequelas da paralisia facial, gerou resultados positivos e 

significantes, ofereceu eficácia de tratamento em casos de 

restauração de sincinesias e desequilíbrios faciais, conduziu à 

redução de consequências estéticas e funcionais, repercutindo 

positivamente na qualidade de vida do paciente. Anamnese 

detalhada do paciente, conhecimento profundo de anatomia, 

plano de tratamento individualizado e domínio da técnica de uso 

de TboA são primordiais para obtenção de sucesso terapêutico 

bem como para evitar possibilidade de intercorrências. É 

imprescindível a realização de mais estudos clínicos utilizando 

TboA para tratamento das sequelas da paralisia facial, a fim de 

definir protocolos precisos.  
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RESUMO: A estética do sorriso está vinculada às proporções 
faciais, apresentando íntima relação com músculos e suas 
movimentações, e é definida pelo equilíbrio harmônico entre 
lábios, dentes e gengiva. Ao sorrir, pode haver uma condição 
decorrente da exposição de gengiva superior a 3mm, 
considerando a área da borda inferior do lábio superior até a 
margem gengival, denominada sorriso gengival, que interfere 
na estética do sorriso. Esse trabalho teve por objetivo avaliar a 
utilização da Toxina Botulínica Tipo A (TboA) como alternativa 
terapêutica para o sorriso gengival. Foi realizada uma revisão 
integrativa da literatura com busca em bases de dados, sendo 
encontradas 292 publicações e, após as fases de seleção dos 
estudos, 19 artigos compuseram a amostra final. A literatura 
apontou que o tratamento para sorriso gengival dependerá do 
correto diagnóstico de sua etiologia. Em caso de hipercinética 
dos músculos levantadores do lábio superior, o sorriso gengival 
pode ser tratado com uso de TboA, que atua inibindo a liberação 
exocitótica da acetilcolina nos terminais nervosos motores, 
ocorrendo diminuição da contração muscular e consequente 
reposicionamento labial ao sorrir, que torna a condição do 
sorriso esteticamente favorável. Com base nas referências 
pesquisadas, foi possível concluir que TboA é alternativa 
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terapêutica eficaz, minimamente invasiva e com resultados 
satisfatórios no tratamento do sorriso gengival, quando causado 
por hipercinética muscular. 
Palavras-chave: Toxina botulínica tipo A. Sorriso. Gengiva.  

 

INTRODUÇÃO 

 

O sorriso representa o principal ponto de destaque do 

terço inferior da face e é um componente de alta importância na 

aparência de um indivíduo, sendo o meio de transmissão de 

emoções, como felicidade, prazer, alegria, gentileza, afeto e 

sucesso (MATE et al., 2021). Por este fato, a busca por um 

sorriso harmônico e estético vem ascendendo na Odontologia 

como fundamental para a estética da face, além de ter uma 

repercussão de caráter social e psicológico no indivíduo.  

A estética facial está diretamente relacionada com um 

sorriso equilibrado, que é resultado da harmonia de três 

principais componentes (lábios, dentes e gengiva), logo fatores 

como movimentação e posicionamento labial e características 

anatômicas dos dentes e gengiva repercutem diretamente 

sobre a estética da face. Quando há alterações na fisiologia de 

um dos componentes que envolvem o sorriso, desenvolve-se 

sorriso não harmônico, e consequentemente inestético (MATE 

et al., 2021; PEDRON, 2014).  

Um sorriso considerado atrativo é idealizado a partir da 

harmonia entre a exposição gengival e o limite do lábio superior, 

com equilíbrio entre as regiões anterior e posterior da maxila, 

dente com anatomia, proporção e cor adequadas, e lábio 

inferior paralelo ao limite incisal dos dentes ântero-superiores 

(AL-FOUZAN et al., 2017). 

O lábio representa a moldura do sorriso, e o seu 

movimento durante o ato de sorrir determina a exposição de 
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dentes e do tecido gengival em diferentes condições, podendo 

ser classificado como sorriso baixo sem a exposição de tecido 

gengival e exposição parcial dos dentes; sorriso médio com a 

exposição de 75 a 100% dos dentes e apenas a gengiva 

interdental; e sorriso alto com a exposição dos dentes e em sua 

totalidade e tecido gengival. Nos casos de sorriso alto pode 

ocorrer excesso na exposição da gengiva ao sorrir, 

proporcionando uma desarmonia da exposição dos fatores 

relacionados ao sorriso, caracterizado pelo sorriso gengival. O 

diagnóstico do tipo de sorriso permite identificar pontos que 

interferem positiva ou negativamente em sua característica e 

equilíbrio com a face, a fim de gerar soluções clínicas para a 

harmonia facial (KULSHRESTHA et al., 2017). 

O sorriso gengival, também denominado displasia 

gengival excessiva (DGE), é uma condição decorrente da 

exposição da gengiva maior que 3mm, considerando a área da 

borda inferior do lábio superior até a margem gengival. O sorriso 

gengival, considerado um sorriso alto, é mais comumente 

encontrado em mulheres (PEDRON, 2018), em uma proporção 

de 2:1 em relação aos homens; e o sorriso baixo é mais 

frequente em homens, com uma proporção de 2,5:1 em relação 

às mulheres, logo, observa-se que há influência do gênero 

sobre a classificação do sorriso (AL-FOUZAN et al., 2017; 

DELPACHITRA et al., 2018). Enquanto um sorriso considerado 

normal possui uma distância média de 1 a 2mm da margem 

gengival dos dentes incisivos centrais superiores até a borda 

inferior do lábio superior (CENGIZ; GOYMEN; AKCALI, 2019).  

A classificação do sorriso gengival pode ocorrer de 

acordo com a região da exposição da gengiva mediante a ação 

de sorrir baseado na classificação de Mazzuco e identificando 

os músculos envolvidos na causa da condição (DURUEL et al., 
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2019), podendo ser sorriso gengival anterior, em que a 

exposição ocorre na região anterior estando limitada a zona 

entre os caninos; sorriso gengival posterior, ou seja, exposição 

gengival está limitada aos dentes posteriores aos caninos; 

sorriso gengival misto com exposição gengival tanto na região 

anterior quanto posterior; e sorriso gengival assimétrico, em que 

a exposição é unilateral, ocorrendo apenas em um dos lados da 

arcada (DELPACHITRA et al., 2018).  

A análise completa do perfil facial do paciente, avaliando 

os terços faciais, numa visão frontal e lateral, para determinar 

deficiências ou excessos nas proporções da face, pode fornecer 

informações úteis para auxiliar na identificação da causa do 

sorriso gengival (DYM; PIERRE, 2020). O sorriso gengival pode 

ser diagnosticado a partir de exames realizados a partir da 

avaliação facial, por meio da medição da simetria facial e de 

proporções na visão frontal e lateral da face (SORIS et al., 

2021). 

A ocorrência da condição de sorriso gengival pode estar 

associada a diversos fatores etiológicos, classificados como 

esqueléticos, periodontais e musculares, que se apresentam 

isolados ou combinados (DURUEL et al., 2019; MATE et al., 

2021). Além dos fatores congênitos e adquiridos, o sorriso 

gengival pode ter origem hereditária (RAJAGOPAL et al., 2021). 

A alteração na erupção dentária e excesso de gengiva 

sobre os dentes levam à exposição parcial da coroa do dente, 

determinando um aspecto de coroa clínica curta e exposição 

maior do tecido gengival, provocando a condição de sorriso 

gengival. Fatores extraorais musculares e esqueléticos, como 

tamanho reduzido do lábio superior, alteração da altura da 

maxila e hipercinética dos músculos que atuam na 
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movimentação do lábio superior também levam ao sorriso 

gengival (ANDRIOLA et al., 2021).  

As etiologias dentais e periodontais do sorriso gengival 

podem ocorrer pelo recobrimento das coroas clínicas por 

hipertrofia ou hiperplasia gengival, como resposta à inflamação 

crônica, uso de medicamentos ou tratamento ortodôntico 

(MAHARDAWI; CHAISAMUT; WONGSIRICHAT, 2019). Além 

disso, a erupção passiva alterada, causada por uma falha na 

migração apical do complexo gengival em direção à junção 

amelocementária, tem como consequência a aparência mais 

curta do elemento dentário (MOURA et al., 2017 e DYM; 

PIERRE, 2020). Em todos esses casos, a quantidade de 

gengiva exposta no sorriso parece maior e a coroa clínica dos 

elementos dentários se apresenta mais curta, criando uma 

relação desfavorável com exposição gengival excessiva e 

tamanho curto dos dentes (IZRAELEWICZ-DJEBALI; CHABRE, 

2015). 

As características fisiológicas e estruturais do periodonto 

são de extrema importância na formulação do diagnóstico e do 

plano de tratamento, produzindo impactos sobre o sorriso do 

paciente (BRITO et al., 2016). 

A identificação da etiologia muscular do sorriso gengival 

deve ocorrer pela análise do lábio superior, como a 

hipercinética dos músculos elevadores do lábio superior (DYM; 

PIERRE, 2020).  A hipercinética dos músculos levantadores do 

lábio superior resulta em um deslocamento mais alto do lábio e 

aumenta a exposição dos dentes e gengiva ao sorrir 

MAHARDAWI; CHAISAMUT; WONGSIRICHAT, 2019). 

O alongamento do terço médio ou inferior da face pode 

indicar excesso maxilar vertical, a etiologia mais comum do 
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sorriso gengival (CHAISAMUT; WONGSIRICHAT, 2019 e DYM; 

PIERRE, 2020).  

O diagnóstico por excesso vertical maxilar é obtido a 

partir da avaliação dos componentes esqueléticos do sorriso; a 

hipercinética dos músculos é confirmada quando os 

componentes esqueléticos do sorriso apresentam condições 

normais, mas ocorre exposição gengival acima de 2mm; e a 

erupção dental passiva é confirmada quando parte da coroa 

dentária está coberta por tecido gengival em decorrência da 

alteração do desenvolvimento do elemento dentário (AL-

FOUZAN et al., 2017).  

Tendo em vista a etiologia multifatorial do sorriso 

gengival, o planejamento terapêutico depende da condição 

diagnóstica. Os métodos de tratamento incluem procedimentos 

cirúrgicos e/ou conservadores. Quando envolvem uma etiologia 

periodontal ou esquelética o tratamento é cirúrgico. Em casos 

de desequilíbrio ósseo entre maxila e mandíbula, recomenda-

se cirurgia ortognática e intervenção ortodôntica. A erupção 

passiva alterada e o excesso de tecido gengival podem ser 

tratados por intervenção cirúrgica periodontal. A hipercinética 

muscular, inicialmente era tratada com cirurgia plástica 

reconstrutiva (FRANÇA, DE MENEZES, 2020). 

Com a disseminação da Odontologia estética, muitos 

pacientes almejam obter um sorriso ideal por meio dos métodos 

menos prejudiciais e invasivos, resistindo a procedimentos 

cirúrgicos (AL-FOUZAN et al., 2017; DE MATOS, 2017).  

Quando o sorriso gengival apresenta como causa a 

hipercinética dos músculos envolvidos na elevação do lábio 

superior, a utilização de Toxina Botulínica Tipo A (TboA) 

representa a opção terapêutica conservadora e de primeira 

escolha. E nas condições de associação de fatores periodontais 
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ou esqueléticos com a hipercinética muscular, a aplicação da 

TboA será parte do tratamento associado às técnicas cirúrgicas 

indicadas ao caso (FRANÇA, DE MENEZES, 2020). 

A TboA é uma substância produzida pela bactéria 

Clostridium botulinum (DELPACHITRA et al., 2018), gram-

positiva, anaeróbia e esporulada, responsável pela produção de 

7 tipos de toxina botulínica denominadas de A - G, em que a 

TboA é recomendada na aplicação estética e terapêutica 

(DURUEL et al., 2019). Quando injetada no músculo-alvo, 

provoca inibição temporária das fibras musculares, levando a 

um estado de relaxamento constante durante o seu tempo de 

atuação no organismo (DELPRACHITA et al., 2018). É um tipo 

de tratamento menos invasivo do que tratamentos cirúrgicos, 

com efeito em média de 4 a 6 meses de duração (DUTRA et al., 

2020).  

A neurotoxina TboA causa desnervação química dos 

músculos esqueléticos por bloquear a liberação das moléculas 

do neurotransmissor acetilcolina das extremidades nervosas 

para a fenda sináptica, produzindo relaxamento temporário do 

músculo-alvo sem a ocorrência de efeitos colaterais 

sistemáticos (ANDRIOLA et al., 2021).  

A molécula da TboA, quando injetada no músculo, liga-

se à membrana nervosa por meio da sua cadeia pesada através 

do sítio de ligação e de translocação, permanecendo aderida a 

esta estrutura na formação da vesícula de neurotransmissores 

(NT). A cadeia leve da molécula é responsável pela clivagem 

de proteínas que participam do processo de ancoragem da 

vesícula com a membrana terminal nervosa para que as 

moléculas de NT de acetilcolina sejam liberadas na fenda 

sináptica e atinja os receptores localizados nas fibras 

musculares. A TboA atua sobre a proteína SNAP-25 que faz 
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parte do complexo proteico SNARE juntamente com as 

proteínas VAMP2 e Sintaxina, em que esse complexo tem 

função de ancorar a vesícula de NT na membrana nervosa 

localizada nas terminações finais das células nervosas 

(CHOUDHURY et al., 2021). 

O sorriso gengival anterior envolve a ação do músculo 

elevador do lábio superior e da asa do nariz (ELSAN); o sorriso 

posterior é causado pela ação dos músculos zigomático maior 

e zigomático menor; o sorriso misto é decorrente da ação 

conjunta dos músculos zigomáticos menor e maior e do 

músculo ELSAN; e, por fim, o sorriso assimétrico se dá em 

decorrência da contração assimétrica dos músculos 

zigomáticos ou músculos ELSANs em cada lado da face 

(DURUEL et al., 2019). 

A técnica convencional do uso de TboA no tratamento do 

sorriso gengival consiste em determinar os pontos de eleição 

para aplicação da TboA, sendo os músculos elevador do lábio 

superior e da asa do nariz, zigomático maior e menor, os que 

melhor desempenham o papel da elevação labial. As fibras dos 

músculos citados direcionam-se para a mesma área, 

constituindo um triângulo, o qual sugere um ponto de eleição 

adequado, abrangendo os três músculos principais em uma só 

aplicação. Após injeção no local, a difusão da toxina é 

evidenciada de 10mm a 30mm, alcançando toda área desejada, 

diminuindo a contração muscular e reduzindo, assim, a 

exposição gengival (MENEZES et al., 2021). 

Diante do exposto, este trabalho teve como objetivo 

revisar a literatura científica sobre a utilização da TboA como 

alternativa terapêutica para o sorriso gengival.  
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MATERIAIS E MÉTODO 

 

Trata-se de uma pesquisa bibliográfica de caráter 

exploratório com técnica de documentação indireta a partir de 

fontes secundárias. Foi realizada revisão integrativa da 

literatura com busca nas bases de dados: Literatura Latino 

Americana e do Caribe em Ciências da Saúde (LILACS via 

BVS), MEDLINE via PubMed, Scopus, Web of Science e, como 

literatura cinzenta, o Google Acadêmico, com descritores 

“Toxina botulínica tipo A”, “Sorriso”, “Gengiva”, “Sorriso 

gengival”, em português e inglês, a partir dos operadores 

boleanos “AND” e “OR”, os quais integraram chaves de busca 

mediante os termos controlados DeCS (Descritores em 

Ciências da Saúde).  

A dimensão temporal dos artigos selecionados 

compreendeu os anos de 2016 a 2021. Para a seleção, foram 

aplicados os seguintes critérios de inclusão: artigos primários 

que possuíssem a toxina botulínica tipo A como protagonista ou 

coadjuvante no tratamento do sorriso gengival, sem restrição de 

idioma. Para os critérios de exclusão, utilizamos: capítulos de 

livros, notícias, carta resposta, editoriais, teses de doutorado, 

dissertações de mestrado, relatórios técnicos, estudos de 

revisão narrativa de literatura/revisão tradicional, sistemática ou 

integrativa, aqueles selecionados em outra base de dados e 

estudos que não respondiam ao questionamento desta 

pesquisa. 

Foram encontradas 292 publicações, 79 (27,1%) 

duplicadas foram removidas, o que totalizou 213 (72,9%) 

artigos para leitura de títulos e resumos. Após a fase 1 de 

seleção dos estudos, resultaram 36 (16,9%) artigos para a 

leitura na íntegra. Por fim, foram selecionados 18 (8,5%) 
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estudos para compor a amostra final conforme o fluxograma 

apresentado no Quadro 1. 

Dentre os 18 artigos selecionados, 7 são relatos de 

casos, 3 são séries de casos, 3 são estudos clínicos 

prospectivos, 3 são coortes prospectivo, 1 é estudo longitudinal 

e 1 é estudo randomizado duplo-cego. 

Todos os registros dos artigos foram exportados e 

divididos para leitura a partir do gerenciador de referências 

Mendeley®. Além disso, a organização para remoção 

automática dos artigos duplicados foi também realizada através 

do software Rayaan®.  

 
Quadro 1. Fluxograma de seleção dos artigos. 

 
Fonte: autores, 2021 
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RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Diferentes métodos e tratamentos foram desenvolvidos 

com a especificidade para cada caso de sorriso gengival, sendo 

o sucesso terapêutico vinculado ao correto diagnóstico e 

planejamento do caso (AL-FOUZAN et al., 2017). 

Os artigos selecionados para estudo da TboA no 

tratamento do sorriso gengival apresentaram diferentes 

abordagens terapêuticas com grande diversidade de utilização 

de técnicas de aplicação, conforme apresentado no Quadro 2. 

 

Quadro 2. Artigos selecionados para estudo da TboA no tratamento do 

sorriso gengival. 

Artigo Metodologia Conclusão 

Gengivectomia/gengivoplastia 

associada à toxina botulínica 

para correção de sorriso 

gengival. 2016.  

Relato de caso. 

BRITO et al., 2016. 

Aplicação de 2 U de toxina botulínica tipo A 

(Dysport®, Ipsen Biopharm Ltd.) na lateral de 

cada narina para o tratamento do sorriso 

gengival anterior. A gengivoplastia também foi 

utilizada. Os autores ainda indicaram 

necessidade de tratamento com cirurgia 

ortognática. 

A toxina botulínica mostrou ser 
uma opção eficaz, segura, rápida 
e menos invasiva em relação às 
técnicas cirúrgicas para correção 
da hipercinética labial. Foi eficaz 
a associação entre toxina 
botulínica e 
gengivectomia/gengivoplastia. 

Toxina botulínica para o 

tratamento do sorriso gengival. 

2017. 

Série de casos. 

AL-FOUZAN et al., 2017 

Aplicação de 2,5 U de toxina botulínica tipo A 

(Botox®, Allergan) 3 mm lateralmente ao sulco 

nasolabial ao nível da abertura na narina. 

A toxina botulínica é uma técnica 

conservadora, temporária e 

eficaz para tratamento do sorriso 

gengival quando há diagnóstico, 

local e dose de aplicação 

corretos. 

Aplicação de toxina botulínica 

tipo A no tratamento do sorriso 

gengival. 2017. 

Relato de caso. 

PEDRON, 2017 

Aplicação de 2 U de toxina botulínica tipo A 

(Dysport®, Ipsen Biopharm Ltd.) na lateral da 

asa do nariz para tratamento do sorriso 

gengival misto. 

A redução do sorriso gengival 

reduziu a queixa estética, 

aumentando a auto estima e 

qualidade de vida da paciente. 

Aplicação da toxina botulínica 

associada à cirurgia gengival 

ressectiva na estética 

dentogengivofacial. 2017. 

Relato de caso. 

PEDRON e SILVA, 2017 

Aplicação de 2 U de toxina botulínica tipo A 

(Dysport®, Ipsen Biopharm Ltd.) na lateral da 

asa do nariz no tratamento do sorriso gengival 

misto. A gengivoplastia também foi utilizada. 

Apesar de apresentar efeito 

temporário na correção do sorriso 

gengival, a aplicação da toxina 

botulínica é uma alternativa 

menos invasiva, rápida, segura, 

eficaz e que produz resultados 

harmônicos e agradáveis quando 

aplicada em músculos alvos, 

respeitando a dose apropriada e 

o tipo de sorriso. 

Uma gestão bem-sucedida de 

sorriso gengival severo usando 

gengivectomia e injeção de 

toxina botulínica: relato de caso. 

2018. 

Relato de caso. 

MOSTAFA, 2018 

Aplicação de 4 U de toxina botulínica tipo A 

(não mencionada a marca comercial), 

bilateralmente, no “ponto de Yonsei” (1 cm 

lateral à asa do nariz e 3 cm acima da 

comissura labial) e 2 U nos pontos mais 

laterais dos sulcos nasolabiais ao sorrir no 

tratamento do sorriso gengival misto. A 

gengivectomia também foi utilizada. 

A toxina botulínica é uma 

alternativa rápida e previsível 

para correção de sorriso 

gengival. Além disso, é uma 

técnica pouco invasiva quando 

comparada a outros tratamentos 

cirúrgicos no tratamento do 
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sorriso gengival causado por 

hipercinética muscular. 

Toxina botulínica tipo A como 

complemento à gengivoplastia no 

tratamento do sorriso gengival. 

Relato de caso. 2018. Relato de 

caso. 

PEDRON, 2018. 
 

Aplicação de 2 U de toxina botulínica tipo A 

(Dysport®, Ipsen Biopharm Ltd.) na lateral da 

asa do nariz para o tratamento do sorriso 

gengival misto. A gengivoplastia também foi 

utilizada. 

A aplicação da toxina botulínica é 

uma alternativa menos invasiva, 

rápida, segura, eficaz e que 

produz resultados harmônicos e 

agradáveis quando aplicada em 

músculos alvos, respeitando a 

dose apropriada e o tipo de 

sorriso. 

Harmonização orofacial e a inter-

relação com a periodontia. 2019. 

Relato de caso. 

SILVA et al., 2018 

Aplicação de 2 U de toxina botulínica tipo A 

(Botulift®, Bergamo) bilateralmente no sulco 

nasolabial na linha horizontal da narina e 1 cm 

lateral deste último ponto para o tratamento do 

sorriso gengival misto. A gengivectomia 

também foi utilizada. Por questões estéticas, 

realizou-se preenchimento do labial superior.  

As técnicas utilizadas são 

consideradas menos invasivas e 

com poucas intercorrências 

quando comparados aos 

procedimentos cirúrgicos.  

Tratamento de vários tipos de 

sorriso gengival com toxina 

botulínica A. 2019.  

Relato de caso. 

DURUEL et al., 2019 

Aplicação de 5 U de toxina botulínica tipo A 

(Botox®, Allergan) no “ponto de Yonsei” no 

tratamento dos sorrisos gengivais misto e 

anterior. Aplicou-se 2,5 U no mesmo ponto do 

lado direito e 5 U no mesmo ponto do lado 

esquerdo no tratamento do sorriso gengival 

assimétrico. 

A aplicação da toxina botulínica 

no “ponto Yonsei” é considerada 

como um tratamento previsível e 

pouco invasivo para vários tipos 

de sorrisos gengivais. 

Avaliação de uma neurotoxina 

como modalidade de tratamento 

adjuvante para o tratamento do 

sorriso gengival. 2019. Estudo 

observacional. 

GUPTA e KOHLI, 2019 

Aplicação de 6 U de toxina botulínica tipo A 

(Botox®, Allergan) bilateralmente no “ponto de 

Yonsei”. O tratamento ortodôntico também foi 

utilizado. 

A toxina botulínica é um método 

minimamente invasivo para 

redução do sorriso gengival em 

indivíduos com hipercinética do 

músculo levantadores do lábio 

superior. 

Correção do sorriso gengival com 

toxina botulínica - Relato de 

caso. 2020. Relato de caso. 

LEWUSZ-BUTKIEWICZ, 

KACZOR-WIANKOWSKA, e 

DROŹDZIK, 2020 

Aplicação de 2 U de toxina botulínica tipo A 

(Vistabel®, Allergan) no “ponto de Yonsei” no 

tratamento do sorriso gengival misto. 

A aplicação de toxina botulínica é 

uma alternativa não cirúrgica 

para tratamento do sorriso 

gengival, se houver hipercinética 

dos músculos levantadores do 

lábio. 

Toxina botulínica tipo A para o 

tratamento de excesso de 

exposição gengival no sorriso. 

2020. Série de casos. 

SKARIA et al., 2020 

Aplicação de 2,5 U de toxina botulínica tipo A 

(Botox®, Allergan) no ponto de “Yonsei”. 

 

O uso da toxina botulínica no 

sorriso gengival é uma alternativa 

de tratamento do sorriso 

gengival, rápida e minimamente 

invasiva. 

Eficácia da toxina botulínica no 

tratamento de sorriso gengival. 

2020. Coorte prospectivo. 

CENGIZ, GOYMEN e AKCALI, 

2020 

Aplicação de 2,5 U de toxina botulínica tipo A 

(Botox®, Allergan) bilateralmente no ponto 

mais superior do sulco nasolabial nos 

indivíduos do grupo 1 e 1,25 U a 5 mm inferior 

ao centro da narina nos indivíduos do grupo 2. 

Para correção do sorriso 

gengival, a toxina botulínica 

injeção é considerada um método 

alternativo porque é eficaz e 

conservadora. A aplicação da 

toxina botulínica no ponto mais 

superior do sulco nasolabial 

apresentou maior diminuição do 

sorriso gengival.  

Efeitos de diferentes doses de 

toxina abobotulínica A no 

tratamento do sorriso gengival 

anterior. 2020. 

Estudo randomizado duplo-cego. 

HEXSEL et al., 2020 

Aplicação de toxina botulínica tipo A 

(Dysport®, Ipsen Biopharm Ltd.) com doses de 

2,5 U para sorriso gengival leve, 5 U para 

sorriso gengival moderado e 2,5 U, 5 U ou 7,5 

U de forma randomizada (1:1:1) para sorriso 

gengival severo no sulco nasolabial a 1 cm 

abaixo da asa do nariz para o tratamento do 

sorriso gengival anterior e misto. 

As aplicações de toxina 

botulínica são seguras e eficazes 

para o tratamento de sorriso 

gengival anterior e também 

sorriso gengival misto. Fatores 

como sexo, tipo de sorriso 

gengival e características 

anatômicas individuais devem 

ser consideradas no tratamento. 

O sorriso gengival severo deve 

ser tratado com doses maiores. 

Avaliação clínica e 

eletromiográfica da toxina 

Aplicação de toxina botulínica tipo A (SIAX®, 

Aakar Pharmaceuticals) com dose de 1,25 U 

A aplicação de toxina botulínica 

no tratamento do sorriso gengival 
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botulínica tipo A no tratamento do 

sorriso gengival: um estudo 

clínico prospectivo. 2021. 

Estudo clínico prospectivo. 

MATE et al., 2021. 
 

 

bilateralmente no ponto de injeção de 3 a 5 mm 

lateral à asa do nariz e na divisão entre o terço 

superior e os dois terços inferiores do sulco 

nasolabial no tratamento do sorriso gengival 

anterior. Aplicou-se a mesma dose de toxina 

botulínica bilateralmente na proeminência da 

bochecha e na porção mais lateral do sulco 

nasolabial, enquanto sorri, no tratamento do 

sorriso gengival posterior. Para o sorriso 

gengival misto, aplicou-se a toxina botulínica 

em todos os pontos citados anteriormente. 

Para o sorriso gengival assimétrico aplicou-se 

a toxina botulínica nos mesmos pontos do 

sorriso gengival posterior, no lado com sorriso 

gengival, e apenas no ponto do sulco 

nasolabial no lado sem sorriso gengival. 

causado por hipercinética dos 

músculos levantadores do lábio 

superior é um método seguro, 

simples e minimamente invasivo. 

Necessita-se de cuidado na 

avaliação para aplicação nos 

pontos corretos. 

Eficácia comparativa do Botox e 

do reposicionamento labial 

cirúrgico na correção do sorriso 

gengival. 2021. 

Coorte prospectivo. 

MAKKEIAH et al., 2021 

Aplicação de 4 a 6 U de toxina botulínica tipo A 

(Botox®, Allergan) em 3 pontos formando um 

triângulo invertido: primeiro ponto a 2 mm 

lateral ao sulco nasolabial, na altura das 

narinas, segundo ponto a 2 mm lateral ao 

ponto anterior, na mesma linha horizontal e 

terceiro ponto entre os dois pontos acima e 

inferior 2 mm. 

Os resultados da aplicação de 

toxina botulínica saíram-se 

melhores do que os resultados da 

cirurgia de reposição de lábio em 

termos de diminuição do sorriso 

gengival. 

Toxina A botulínica no tratamento 

da exposição gengival excessiva: 

um estudo clínico. 2021. 

Estudo clínico prospectivo. 

SORIS et al., 2021 

Aplicação de um total de 10 U de toxina 

botulínica tipo A (Botox®, Allergan) na face. 

Para o tratamento do sorriso gengival anterior 

e misto, aplicou-se 4 U bilateralmente no 

“ponto de Yonsei” e 2 U no filtro do lábio 

superior. Para o tratamento do sorriso gengival 

posterior, aplicou-se 4 U a 1 cm lateral ao 

“ponto de Yonsei” e 2 U no filtro do lábio 

superior.  

O uso de toxina botulínica no 

tratamento do sorriso gengival é 

eficiente, seguro e minimamente 

invasiva que pode melhorar a 

estética do sorriso. 

Para avaliar o efeito e a 

longevidade da toxina botulínica 

tipo A (Botox®) no manejo do 

sorriso gengival - Um estudo 

longitudinal de 4 anos 

acompanhamento. 2021. 

Estudo longitudinal. 

RAJAGOPAL et al., 2021 
 

Aplicação de 3 U de toxina botulínica tipo A 

(Botox®, Allergan) bilateralmente no “ponto de 

Yonsei” para exposição gengival menor de 5 

mm (grupo 1). Para exposição gengival maior 

de 5 mm aplicou-se 5 U no mesmo ponto 

(grupo 2). Cada grupo teve a aplicação 

intercalada a cada 7 meses. 

Recomenda-se o uso da toxina 

botulínica para o tratamento do 

sorriso gengival, por ser uma 

técnica segura, econômica e de 

fácil utilização. Embora não seja 

duradouro, pode motivar os 

pacientes a procurarem um 

tratamento cirúrgico, 

principalmente aqueles que têm 

sorriso gengival de mais de 5 mm 

devido ao excesso vertical da 

maxila. 

Gerenciamento do sorriso 

gengival usando gengivectomia 

com laser de diodo versus 

injeção de toxina botulínica - um 

estudo prospectivo. 2021. 

Estudo Prospectivo. 

MOSSAAD et al., 2021 

Aplicação de um total de 20 U de toxina 

botulínica tipo A (Botox®, Allergan): 4 U 

bilateralmente no “ponto de Yonsei”, 4 U 

bilateralmente no sulco nasolabial e 2 U 

bilateralmente abaixo da narina. 

O laser de diodo é um método 

seguro, rápido e eficaz de 

tratamento de sorriso gengival 

por erupção passiva, enquanto a 

aplicação de toxina botulínica é 

um método menos invasivo, com 

grande taxa de sucesso no 

tratamento de sorriso gengival 

por hipercinética de músculos 

levantadores do lábio superior e 

mais preferido pelos pacientes 

Fonte: autores, 2021 

 

No século XXI, houve significativa evolução na indústria 

dos cosméticos, em especial na área da saúde, visto que os 
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procedimentos estéticos estão intimamente relacionados com a 

autoestima do consumidor. Tais procedimentos foram 

introduzidos no campo odontológico juntamente com uma 

demanda de pacientes que buscam realizar tratamentos com 

procedimentos estéticos que sejam minimamente invasivos 

(AL-FOUZAN et al., 2017).  

Em 12 artigos selecionados a TboA foi utilizada como a 

única alternativa terapêutica para o tratamento do sorriso 

gengival como abordagem minimamente invasiva (AL-FOUZAN 

et al., 2017. PEDRON, 2017; DURUEL et al., 2019; LEWUSZ-

BUTKIEWICZ, KACZOR-WIANKOWSKA, e DROŹDZIK, 2020; 

SKARIA et al., 2020; CENGIZ, GOYMEN e AKCALI, 2020; 

HEXSEL et al., 2020; MATE et al., 2021; MAKKEIAH et al., 

2021; SORIS et al., 2021; RAJAGOPAL et al., 2021; MOSSAAD 

et al., 2021). A utilização da TboA foi associada a outras 

técnicas para o tratamento do sorriso gengival, como aumento 

de coroa clínica por gengivoplastia ou gengivectomia e 

tratamento ortodôntico em 6 artigos selecionados (BRITO et al., 

2016; PEDRON e SILVA, 2017; MOSTAFA, 2018; PEDRON, 

2018; SILVA et al., 2018; GUPTA e KOHLI, 2019). 

As TboA utilizadas nos artigos compreendem Botox® e 

Vistabel® (Allergan), Dysport® (Ipsen Biopharmaceuticals 

Ltda.), SIAX® (Aakar Pharmaceuticals) e Botulift® (Bergamo). 

Al-Fouzan et al. (2017) e Skaria et al. (2020) 

descreveram o desenvolvimento do sorriso, que é composto por 

dois estágios, sendo o primeiro quando o lábio superior é 

levantado e inserido no sulco nasolabial e os corpos adiposos 

localizados na região da bochecha, denominado “corpo adiposo 

de Bichat”, mantém o lábio elevado no sulco nasolabial. No 

segundo estágio o lábio superior é elevado pela ação muscular 

conjunta de três principais músculos: elevador do lábio superior 
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e da asa do nariz, zigomático maior e zigomático menor e fibras 

superiores do bucinador com participação do risório e depressor 

do septo nasal, responsáveis por retrair lateralmente o lábio. 

Destaca-se que conhecimento da dinâmica do sorriso é 

fundamental para definir a técnica de aplicação da TboA. 

Cinco artigos utilizaram apenas o “ponto de Yonsei” 

como local de aplicação da TboA (DURUEL et al., 2019; GUPTA 

e KOHLI, 2019; LEWUSZ-BUTKIEWICZ, KACZOR-

WIANKOWSKA, e DROŹDZIK, 2020; SKARIA et al., 2020; 

RAJAGOPAL et al., 2021), enquanto outros três artigos 

aplicaram TboA no “ponto de Yonsei”, no sulco nasolabial e 1cm 

abaixo da narina (MOSSAAD et al., 2021); no “ponto de Yonsei” 

e no sulco nasolabial (MOSTAFA, 2018); no “ponto de Yonsei” 

e no filtro labial (SORIS et al., 2021). 

O “ponto de Yonsei” é o ponto de eleição para a injeção 

da substância botulínica, onde as fibras musculares dos 

músculos elevador do lábio e da asa do nariz, zigomático menor 

e levantador do lábio superior convergem para a mesma região, 

originando um triângulo. Neste ponto, todos os três músculos 

são atingidos em uma única punção, estando localizado 1cm 

lateral e horizontalmente a asa do nariz e 3cm acima da linha 

do lábio superior verticalmente. A aplicação neste ponto 

apresenta 100% de eficiência com apenas uma única injeção 

de aplicação (DURUEL et al., 2019). 

Cinco artigos utilizaram a asa do nariz como referência 

para aplicação da TboA, e quatro artigos realizaram as injeções 

lateralmente à cada asa do nariz (BRITO et al., 2016; PEDRON, 

2017; PEDRON e SILVA, 2017; PEDRON, 2018) enquanto um 

artigo realizou a injeções 1cm abaixo da asa do nariz (HEXSEL 

et al., 2020). 
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Quatro artigos utilizaram o sulco nasolabial como 

referência para aplicação da TboA (AL-FOUZAN et al., 2017; 

SILVA et al., 2018; CENGIZ, GOYMEN e AKCALI, 2020; 

MAKKEIAH et al., 2021). 

Um artigo utilizou diferentes técnicas de aplicação da 

toxina para cada tipo de sorriso gengival. Para o sorriso 

gengival anterior, o ponto de aplicação foi de 3 a 5mm lateral à 

asa do nariz e no ponto da divisão entre o terço superior e os 

dois terços inferiores do sulco nasolabial, enquanto no sorriso 

gengival posterior, o ponto de aplicação foi a proeminência da 

bochecha e a porção mais lateral do sulco nasolabial ao sorrir. 

Para o sorriso gengival misto, os pontos de aplicação 

corresponderam aos mesmos pontos de ambos os sorrisos 

gengivais citados anteriormente (MATE et al., 2021).  

Em muitas condições clínicas o tratamento depende da 

associação de intervenções terapêuticas, visto que o sorriso 

gengival pode estar associado a mais de um fator 

etiológico. Para que o tratamento odontológico de resolução do 

sorriso gengival seja de sucesso, deve-se levar em 

consideração qual o tipo de sorriso gengival, sua etiologia e a 

expectativa do paciente após o tratamento (SILVA et al., 2019). 

Os procedimentos que têm como objetivo tratar o sorriso 

gengival demandam habilidade e conhecimento da técnica pelo 

cirurgião-dentista por serem procedimentos que possuem a 

capacidade de transformar a aparência dento-facial do 

paciente, sendo necessária a realização de exames pré-

operatórios para a correta escolha da abordagem do tratamento 

e os cuidados pós-operatórios possam ser orientados 

corretamente pelo profissional (MATOS, CURADO, 2019).  

As técnicas cirúrgicas para o tratamento do sorriso 

gengival são a gengivectomia com elevação de retalho, 
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osteoplastia, reposicionamento do lábio e cirurgia ortognática, 

sendo cada técnica recomendada de acordo com a natureza da 

etiologia do caso do paciente (PEREIRA et al., 2017). A 

gengivoplastia e a osteoplastia geralmente são indicadas para 

remover tecido gengival e ósseo em excesso, gerando o 

aumento do tamanho da coroa clínica por meio da criação de 

um novo contorno gengival para o dente, sendo indicada 

quando o sorriso gengival está associado à erupção passiva do 

dente (ALBERTI, MIOSO, CERESO, 2019). 

 A cirurgia ortognática é realizada quando a natureza do 

sorriso gengival é decorrente do excesso da maxila, sendo uma 

condição esquelética do paciente, e não tecidual, estando 

associada à Classe II de Angle, por meio da técnica de Le Fort 

I e, mesmo sendo uma técnica segura, há riscos de volume de 

sangramento e a possibilidade de lesão nervosa. O tratamento 

ortodôntico associado é tido como um dos métodos por 

favorecer o ganho de overjet e overbite, levando a uma correta 

sustentação do lábio superior. Tratamentos cirúrgicos como 

cirurgias ortognáticas, por serem métodos invasivos, muitas 

vezes são rejeitados pelos pacientes (ROCCHI FILHO, 2020).  

Nos casos em que o sorriso gengival ocorre por 

hipercinética muscular dos músculos responsáveis pelo 

levantamento do lábio superior, o tratamento pode ser realizado 

por meio de intervenção cirúrgica para redução do tamanho do 

feixe muscular ou pela aplicação da toxina botulínica no 

músculo (AL-FOUZAN et al., 2017). 

A TboA tem sido cada vez mais utilizada por profissionais 

da área da Odontologia para tratamento de dor miofascial, 

bruxismo e hipercinética muscular facial, espasmos hemifaciais 

e sorriso gengival (CENGIZ et al., 2019). 



TOXINA BOTULÍNICA TIPO ‘A’ NO TRATAMENTO DO SORRISO GENGIVAL 

320 
 

A aplicação da toxina botulínica é considerada como a 

primeira opção de tratamento de sorriso gengival nos casos 

decorrentes da hipercinética dos músculos por ser um 

tratamento de fácil aplicação, baixo risco e de efeito reversível 

(AL-FOUZAN et al., 2017). A duração do efeito da toxina varia 

de acordo com o sorotipo e suas formulações, sendo a 

incobotulinumtoxin A, comercializada como Xeomin®, a toxina 

com maior período de efeito (SKARIA et al., 2020) 

A exposição gengival ocorre pela dinâmica dos músculos 

levantador do lábio superior, elevador do lábio superior e da asa 

do nariz, zigomático maior, zigomático menor, risório e 

depressor do septo nasal, interagindo com fibras do músculo 

orbicular da boca na formação do sorriso. Entretanto, os 

músculos-alvos no uso da toxina botulínica para o tratamento 

do sorriso gengival, geralmente são os levantadores do lábio 

superior, elevador do lábio superior e da asa do nariz, 

zigomático maior e menor. Em alguns casos, é necessária a 

aplicação da toxina nos músculos risório e ou depressor do 

septo nasal para melhor harmonia da face. Alguns autores 

recomendam a aplicação da toxina, para todos os tipos de 

sorriso gengival, apenas nos músculos elevador do lábio 

superior e da asa do nariz por ser uma técnica segura na 

correção do sorriso gengival, com variação de dose de 

aplicação em caso de sorriso gengival assimétrico (SIQUARA, 

2018).  

Em estudos realizados, foi observado que o ponto de 

inserção do músculo levantador do lábio superior é coberta 

parcialmente por fibras do músculo elevador do lábio superior e 

da asa do nariz e do zigomático menor, em que esses músculos 

convergem para a lateral da asa do nariz. Essa convergência 

muscular passa por uma região triangular e o centro dessa 
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região é denominado “ponto de Yonsei”, sendo este um ponto 

apropriado para a injeção da toxina botulínica de forma 

satisfatória, apesar do efeito reversível (CARVALHO, 2018).  

Para cada tipo de sorriso gengival há uma técnica 

específica de aplicação da toxina. No sorriso gengival anterior, 

a aplicação é feita lateralmente a asa do nariz, com alvo nos 

músculos elevador do lábio superior e da asa do nariz. O sorriso 

gengival posterior é tratado pela injeção da substância na 

região de maior marcação do sulco nasolabial e, em seguida, 

2cm ao lado da primeira injeção, a nível da linha do tragus, para 

atingir os músculos zigomático maior e zigomático menor. No 

sorriso misto, o tratamento é a união das técnicas realizadas 

nos sorrisos gengivais anterior e posterior. E no sorriso 

assimétrico é utilizado a técnica que melhor se adequa à 

condição do paciente, dependendo da exposição gengival e 

com doses diferentes em cada lado da face para chegar ao 

equilíbrio do sorriso (SOUZA, MENEZES, 2019).  

De acordo com Maio et al. (2017) o sorriso gengival é 

tratado de acordo com a classificação do grau de leve a 

moderado, em que o tratamento se dá por meio da aplicação da 

toxina nos músculos elevador do lábio superior e da asa do 

nariz de cada lado da face, e do músculo depressor do septo 

nasal. Quando diagnosticado como grave, é tratado com 

injeção em mais de dois locais complementares para que se 

atinja melhor resultado, sendo esses pontos nos músculos 

elevador do lábio superior e do músculo zigomático menor.  

Apesar de ser um procedimento não invasivo e seguro, 

na utilização de TboA pode ocorrer alguns eventos adversos e 

intercorrências, como dor no local da injeção, hematomas, 

edemas, infecções, alteração vocal, dificuldade de deglutir, 
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queda ou alongamento do lábio superior e, consequentemente, 

assimetria do sorriso (BRITO et al., 2016). 

O uso da toxina é contraindicado em gestantes e 

lactante; pacientes que possuam doenças da junção 

neuromuscular, como a miastenia grave, miopatias e esclerose 

amiotrófica; que apresentem hipersensibilidade à toxina ou a 

componentes que fazem parte da constituição química da 

substância; pacientes que estejam fazendo uso de antibióticos 

aminoglicosídeos por ter maior chance de interação 

medicamentosa; quinidina e bloqueadores de canais de cálcio 

(LIMA, 2018). 

Por ser uma substância que pode provocar reações 

imunológicas e, se utilizada com alta frequência, o seu efeito 

passa a ser reduzido, sendo necessária a administração de 

outro tipo de toxina botulínica, neste caso a toxina do tipo B 

considerada uma das alternativas de tratamento (MUKNICKA, 

et al., 2020). 

 

CONCLUSÕES  

 

Destarte, por meio desta revisão de literatura foi 

identificado que a toxina botulínica tipo A representou uma 

alternativa terapêutica eficaz, minimamente invasiva, reversível 

e temporária, indicada em casos de sorriso gengival com 

etiologia de hipercinética do lábio superior. Além de apresentar 

significativa importância como complemento a tratamentos 

cirúrgicos, desde que sejam realizados dentro de suas 

limitações, otimizando o resultado final do sorriso. 

Pesquisas adicionais com maior rigor de evidência 

científica são necessárias para fornecer protocolos sobre o uso 

da toxina botulínica no tratamento do sorriso gengival. 
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RESUMO: A hipertrofia do músculo masseter é uma desordem 
neuromuscular que apresenta implicações dolorosas e 
estéticas, cujo tratamento convencional é a excisão cirúrgica.  
Abordagens mais conservadoras foram propostas como uso de 
Toxina Botulínica Tipo ‘’A’’ (TboA). Esse trabalho teve por 
objetivo revisar a literatura quanto ao uso de TBoA como 
alternativa terapêutica da hipertrofia do masseter. Adotou-se 
uma estratégia de busca nas bases de dados PubMed, Scielo, 
BVS (Biblioteca Virtual em Saúde), utilizando os descritores 
“toxina botulínica tipo A”, “hipertrofia” e “músculo masseter”, em 
português, inglês e espanhol, com operador booleano AND, no 
período de 2016 a 2021, totalizando 267 referências científicas. 
Após aplicação dos critérios de inclusão e exclusão, a amostra 
final incluiu 19 trabalhos. Os estudos reportaram que o 
diagnóstico da hipertrofia massetérica deve associar exames 
clínico e de imagem; a estratégia de tratamento deve incluir 
opções não cirúrgicas, como uso de placas miorrelaxantes, 
laserterapia, fisioterapia e TboA. Várias técnicas de aplicação, 
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zona anatômica de segurança, locais de injeção, dosagem, 
número de sessões, efeitos colaterais e intercorrências no 
tratamento da hipertrofia do masseter com TboA foram 
discutidos na literatura, ressaltando a importância de anamnese 
detalhada, planejamento individualizado e capacitação 
profissional. A partir dos estudos, concluiu-se que TboA 
representa importante recurso terapêutico em casos de 
hipertrofia massetérica por sua segurança e eficácia. 
Palavras-chave: Hipertrofia. Músculo masseter. Toxina 
Botulínica Tipo A. 
 

INTRODUÇÃO 

 

O músculo masseter é o principal músculo elevador da 

mandíbula (BASTOS et al., 2020), e, juntamente com o músculo 

temporal, é responsável pelo fechamento da boca. Localizado 

bilateralmente, inserido no ramo da mandíbula, sua atividade 

pode ocorrer de forma fisiológica, durante a mastigação, ou 

associado a impulsos neurológicos, caracterizando um quadro 

de hiperatividade muscular (LEE et al., 2021). 

O aumento do músculo masseter pode ser uni ou 

bilateral, sem sintomatologia, ou estar acompanhado de fadiga 

muscular, dor espontânea e/ou à palpação. Esse fenômeno, 

denominado hipertrofia do músculo masseter, pode ocorrer por 

diversas causas, como estresse emocional, bruxismo, 

apertamento cêntrico, microtrauma, hiper ou parafunção 

massetérica (ROCHA et al., 2020; LEÃO; JUNIOR; PEIXOTO, 

2021). 

É importante estar atento, pois o diagnóstico de 

hipertrofia do masseter não é firmado unicamente em achados 

clínicos. O diagnóstico diferencial se faz com tumor muscular, 

doença das glândulas salivares, tumores ou doenças 
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inflamatórias da parótida e miopatia do músculo masseter 

(BOCCHIALINI et al., 2017), por isso deve-se lançar mão dos 

exames complementares como recursos de diagnóstico por 

imagem. 

 O músculo masseter também realiza uma função 

estética essencial na face. Estudos clínicos encontraram uma 

relação entre o aumento da atividade do músculo masseter e as 

características antropométricas das estruturas ósseas da face. 

A hipertrofia massetérica é uma condição comum em asiáticos, 

que apresenta formato angular do rosto, em comparação aos 

povos caucasianos. Esse aumento muscular pode estar 

associado à dieta dos povos asiáticos, caracterizada por conter 

mais alimentos duros, condição que estimula uma elevada 

atividade mastigatória, por isso é frequente a busca por 

tratamento para a melhoria da estética facial (LEE et al., 2021). 

Os protocolos de tratamento da hipertrofia do masseter 

abrangem abordagens não cirúrgicas, como uso de placas 

miorrelaxantes, laserterapia, fisioterapia, associados ou não a 

medicamentos (VALENCIA; CUÉLLAR; SANHUEZA, 2020); e 

cirúrgicas como ostectomia na mandíbula e/ou ressecção dos 

feixes do músculo masseter. As intervenções cirúrgicas são 

invasivas e envolvem o risco de lesões do nervo facial, 

hematomas, cicatrizes, ressecção assimétrica dos feixes 

bilateralmente, além do tempo de cicatrização pós-operatória 

prolongado (CHIRICO et al., 2021). 

Dado o risco potencial de intervenções cirúrgicas, há 

uma busca constante por tratamentos alternativos e/ou 

complementares, como administração de tranquilizantes, 

relaxantes musculares, cuidados psiquiátricos, restaurações 

dentárias e ajustes oclusais, para corrigir contatos prematuros 

e mal oclusões; (NAPHADE et al., 2018). 
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O uso de toxina botulínica tipo A (TboA) para tratamento 

de hipertrofia massetérica tem ganhado destaque como 

tratamento minimamente invasivo promissor. Trata-se de uma 

neurotoxina botulínica, originada da bactéria Clostridium 

botulinum, cujo mecanismo de ação dá-se por impedir a 

liberação de acetilcolina do terminal pré-sináptico das 

terminações colinérgicas, causando paralisia muscular 

temporária, que dura entre três a quatros meses (BAYRAK et 

al., 2019). 

A fim de ser assertivos nos locais de aplicação de TboA 

no músculo masseter e evitar efeitos colaterais, é 

imprescindível conhecimento anátomo-morfológico profundo, 

respeitando a relação do músculo do masseter com outras 

estruturas como músculo risório, estruturas vasculares e 

glandulares associadas (LEE et al., 2021). Além disso, exames 

de diagnóstico por imagem, como ultrassonografia, podem ser 

empregados na identificação das estruturas anatômicas da face 

e suas variações (QUEZADA-GAON et al., 2016). 

O objetivo deste trabalho consistiu em pesquisar na 

literatura a utilização de Toxina Botulínica do tipo ‘’A’’ como uma 

alternativa terapêutica minimamente invasiva no tratamento da 

hipertrofia do músculo masseter. 

 

MATERIAIS E MÉTODO 

 

Realizou-se revisão integrativa da literatura do tipo 

descritivo-exploratória, utilizando coleta de materiais para 

análise crítica das evidências disponíveis sobre o assunto. A 

questão norteadora delineada foi “A toxina botulínica tipo ‘A’ 

pode ser uma alternativa de tratamento para hipertrofia do 

músculo masseter?”. A busca de trabalhos nas bases de dados 
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PubMed (U.S. National Library of Medicine), Scielo (Biblioteca 

Eletrônica Científica Online) e BVS (Biblioteca Virtual em 

Saúde), utilizando os descritores “toxina botulínica”, “músculo 

masseter”, “hipertrofia”, em português, espanhol e inglês, com 

operador booleano “AND”, restrição temporal dos últimos cinco 

anos, resultou em 267 publicações. Após a aplicação dos 

critérios de inclusão e exclusão e leitura crítica dos artigos, 

houve seleção de 19 trabalhos para montagem da 

argumentação teórica. A pesquisa metodológica está 

apresentada na Figura 1. 
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Figura 1. Fluxograma da pesquisa bibliográfica. 

Fonte: Autoria própria, 2021. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 Os artigos científicos utilizados neste trabalho 

abordaram métodos de aplicação, utilização de exames 

complementares para guiar a injeção da TboA, considerações 

anatômicas, frequência de aplicação, associação da toxina com 

outros tratamentos, aumento volumétrico do músculo temporal 

em resposta ao relaxamento muscular do masseter e a 
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repercussão da aplicação da TboA em estruturas maxilofaciais, 

sendo contemplados na Tabela 1. 

 

Tabela 1. Artigos científicos incluídos no estudo.  

 

Autor /Data Objetivos Resultados 

 

 

ALCOLEA et 

al. 

(2020) 

Investigar o efeito de 

relaxamento induzido pela 

injeção de TboA nos músculos 

masseteres e sua relação  

com o alívio dos sintomas 

relatados pelos pacientes com 

bruxismo.  

 

Após o tratamento com TboA, 

24% dos pacientes estavam 

livres do bruxismo e os 76% 

restantes obtiveram grande  

melhoria; houve poucos efeitos 

adversos transitórios. 

 

 

BAE et al. 

(2020) 

Apresentar técnica de 

aplicação de TboA mais efetiva 

e segura para o tratamento de 

hipertrofia do masseter, 

comparando as técnicas de 

injeção convencional e guiada 

por ultrassonografia (US). 

O método de injeção guiada por 

US pode prevenir o abaulamento 

massetérico paradoxal, que 

eventualmente ocorra durante 

uma injeção às cegas, tornando-

se mais eficiente. 

 

CHIRICO et al. 

(2021) 

Apresentar uma técnica de 

injeção bifásica para 

administração de TBoA, 

baseada no conceito 

anatômico e desenvolvida para 

prevenir abaulamentos 

paradoxais. 

A partir da técnica de injeção 

bifásica, nenhum caso de 

abaulamento paradoxal foi 

observado. 

 

CHENG, 

SARAH e 

JEAN 

(2019) 

Descrever o uso de TboA para 

a redução da hipertrofia do 

músculo masseter em 

asiáticos. 

Evidenciou-se que a técnica de 

aplicação em 3 pontos é mais 

empregada pelos autores, por 

conta da variação de tamanho e 

forma da musculatura; a dose 

ideal permanece controversa e é 

difícil determinar a frequência 
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das injeções.  

 

VALENCIA, 

CUÉLLAR e 

SANHUEZA 

(2020) 

Relatar caso clínico de 

paciente com hipertrofia 

massetérica tratado com TBoA.  

Em acompanhamento mensal foi 

observada diminuição da 

hipertrofia da musculatura; aos 3 

meses, houve remissão quase 

total, e, aos 6 meses, nenhuma 

evidência de recorrência. 

 

 

KEF 

(2021) 

 

Relatar o uso de TboA em 

pacientes com Otalgia 

Secundária causada por 

bruxismo. 

Nos pacientes que 

apresentavam assimetria facial 

por conta da hipertrofia do 

músculo masseter, foi 

evidenciado que houve melhora 

visível na assimetria após 4 

meses. 

 

 

 

RAUSO et al. 

(2021) 

Comparar a eficácia da 

aplicação de TBo A em um 

único ponto vs o protocolo em 

múltiplos pontos. 

Devido à heterogeneidade dos 

resultados, alto nível de viés e 

relatórios seletivos levaram a 

uma dificuldade na comparação 

das técnicas. Entretanto, os 

dados sugerem que um número 

menor de aplicações possíveis 

deve ser adotado. 

 

 

 

NIKOLIS et al. 

(2020) 

Avaliar o aumento do volume 

temporal após o tratamento de 

hipertrofia massetérica usando 

TboA.  

Independentemente da técnica 

de injeção da TboA (injeção 

única versus injeção múltipla), 

ocorreu uma redução na 

hipertrofia massetérica 

representada por uma 

diminuição na escala de 

proeminência do masseter. Além 

disso, o tratamento resultou em 

uma melhora significativa da 

escala de volume temporal e um 

aumento no volume medido da 

fossa temporal. Nenhuma das 

medidas apresentadas foi 

estatisticamente 
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significativamente diferente entre 

as duas técnicas de injeção 

utilizadas. 

 

 

NIKOLIS et al. 

(2018) 

Avaliar a eficácia e segurança 

de duas técnicas (aplicação de 

ponto único vs aplicação de 

pontos múltiplos) de injeção de 

TboA no tratamento da 

hipertrofia massetérica. 

A medição padronizada não 

mostrou nenhuma diferença 

significativa entre as duas 

técnicas. A gravidade e os 

eventos adversos foram 

semelhantes entre os dois 

grupos. 

 

 

 

LEE et al. 

(2017) 

Estabelecer as estruturas 

anatômicas detalhadas da 

parte superficial do masseter e 

informar os limites e as 

localizações da estrutura do 

tendão profundo dentro da 

parte superficial do masseter. 

O conhecimento anatômico 

ajuda a prevenir o abaulamento 

massetérico paradoxal. Os 

autores recomendaram a 

realização de injeções 

retrógradas camada a camada 

nos feixes superficiaL e profundo 

do músculo masseter. 

 

 

BAYRAK et al. 

(2019) 

 

Apresentar as alterações de 

volume e área superficial do 

músculo masseter após 

administração de TboA com 

estereofotogrametria 

tridimensional (3D) de curto 

alcance. 

A estereofogrametria 3D é útil 

para avaliar a aparência geral e a 

estética dos músculos após a 

aplicação de TboA.  

 

 

LEE et al. 

(2021) 

Reconhecer técnicas e pontos 

de injeção de TboA mais 

seguros e eficazes, utilizando 

ultrassonografia (US) para 

estabelecer os padrões 

estruturais do tendão inferior 

profundo (DIT) do masseter.   

A US é benéfica para observar a 

estrutura interna do músculo 

masseter, incluindo o DIT, 

reduzir os efeitos colaterais do 

abaulamento do masseter na 

aplicação de métodos de injeção 

retrógrada ou de plano duplo, a 

depender do tipo de DIT que será 

encontrado. 

 

 

Avaliar o papel do ultrassom 

para orientar a aplicação do 

Até 65% dos indivíduos 

apresentaram variantes 
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QUEZADA-

GAON et al. 

(2016) 

TboA em pacientes com 

alterações estéticas devido ao 

bruxismo, correlacionar o 

exame clínico com os achados 

do ultrassom, e estudar o efeito 

sobre os sintomas, o benefício 

estético e a qualidade de vida. 

 

anatômicas das glândulas 

salivares. O método para marcar 

clinicamente a pele mostrou uma 

localização frequentemente 

errônea do ponto anterior (em até 

40% dos casos), que foi 

comprovado através ultrassom 

por estar fora do músculo. Em 

20% dos casos, o ultrassom 

mostrou que a agulha deve ser 

mais longa para entrar no 

músculo. Após a injeção, a 

maioria dos pacientes 

demonstrou uma diminuição dos 

sintomas e melhoria cosmética e 

de qualidade de vida. 

 

 

SHOME et al. 

(2020) 

Avaliar a eficácia do tratamento 

com a TboA à longo prazo na 

hipertrofia do masseter bilateral 

em pacientes 

indianos/asiáticos. 

Três sessões de injeções de 

TboA provaram ser mais eficazes 

na manutenção a longo prazo do 

volume reduzido de masseter em 

detrimento de apenas duas 

sessões de injeções. 

 

 

 

 

PARK et al. 

(2018) 

Analisar, a partir da 

ultrassonografia, se o uso de 

TboA afeta a espessura 

subcutânea da pele. 

A espessura subcutânea não 

variou significativamente após a 

aplicação de TboA, seja em 

repouso ou em contração 

máxima entres os grupos 

controle e experimental. Com 

relação a espessura da 

musculatura, no grupo 

experimental, foi observada 

redução significativa após 

aplicação da TboA 

 

 

 

RAPHAEL et 

Comparar a densidade óssea 

da ATM (ROIs) e o volume do 

côndilo mandibular entre os 

pacientes com dor miofascial, 

A densidade média de ROIs 

primárias e secundárias foi 

semelhante entre os grupos, 

tanto o exposto à TboA quanto o 
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al. 

(2020) 

recebendo múltiplos 

tratamentos de TboA no 

músculo masseter e pacientes 

que não receberam o 

tratamento.  

 

não exposto, assim como o 

volume condilar.  

 

  

AYHAN, 

ISLER e 

KASAPOGLU 

(2018) 

Apresentar caso clínico de 

paciente com hipertrofia do 

músculo masseter tratado com 

a associação de TboA com 

procedimento cirúrgico.  

Em avaliação clínica e 

radiográfica, após a combinação 

de tratamentos, foi observada 

aparência mais estética e 

simetria dos contornos faciais. 

 

 

CHANG, 

KANG (2016) 

 

Relatar a experiência do uso de 

TboA associado a enxerto de 

gordura no mento para 

melhorias no contorno facial 

inferior. 

O enxerto de gordura no mento 

associado a injeção de TBoA no 

músculo masseter se apresenta 

como uma alternativa eficaz e 

minimamente invasiva, com alta 

satisfação do paciente.  

 

 

 

 

BOCCHIALINI 

et al. 

(2017) 

Relatar um novo tratamento 

para hipertrofia do músculo 

masseter ligada a um super 

aumento do ângulo da 

mandíbula por redução 

muscular, lipectomia parcial do 

coxim adiposo bucal e 

ostectomia do ângulo 

mandibular assistida por guia 

cirúrgico feito em um modelo 

estereolitográfico. 

A paciente ficou satisfeita com os 

resultados funcionais e estético-

funcionais; 

Não houve sinais de complicação 

durante o acompanhamento de 1 

ano. 

Fonte: Autores, 2021. 

 

O tratamento convencional da hipertrofia massetérica é 

a excisão parcial do músculo perante anestesia geral. A 

conduta intra oral é priorizada para impedir prováveis danos ao 

nervo facial, além da formação de cicatrizes. Outras 

consequências da excisão cirúrgica do masseter envolvem a 
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formação de hematoma, infecção, limitação da abertura bucal e 

sequelas da anestesia geral (AYHAN; ISLER; KASAPOGLU, 

2018).  

Estudos clínicos apontaram que a TboA pode ser uma 

alternativa terapêutica que visa evitar a exposição aos riscos 

cirúrgicos. A TboA é uma neurotoxina produzida pelas bactérias 

gram-negativas do gênero Clostridium Botulinum, atuando de 

maneira a bloquear temporariamente os receptores de 

acetilcolina através da liberação de íons Ca+² que se ligam de 

forma irreversível aos receptores presentes na fenda sináptica 

(BARBOSA; BARBOSA, 2017). Devido a esse mecanismo de 

ação, temos uma paralisia muscular que pode ser utilizada de 

forma intencional para causar regressão de algumas desordens 

musculares, como a hipertrofia do músculo masseter. 

Em relato de caso, Ayhan, Isler e Kasapoglu (2018) 

indicaram a associação do tratamento cirúrgico com terapias 

minimamente invasivas no tratamento da hipertrofia do músculo 

masseter, ressaltando a possibilidade de emprego da TboA de 

forma isolada ou não, a partir do planejamento terapêutico 

individualizado. Chang e Kang (2016) e Bocchialini et al. (2017) 

relataram a possibilidade de associação da TboA com outras 

alternativas terapêuticas como redução muscular, lipectomia do 

corpo adiposo da bochecha e ostectomia da região de ângulo 

de mandíbula para melhorias das proporções faciais. 

O conhecimento do profissional sobre a 

anatomofisiologia no uso da TboA evitará complicações na 

região massetérica, como a paralisia do músculo risório, que 

normalmente tem sua origem coberta no terço anterior do 

músculo masseter, na camada superficial do sistema músculo 

aponeurótico. Desse modo, ao inserir a toxina muito 

externamente, é provável gerar uma paralisia indesejável dos 
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músculos risórios, que por consequência, causa uma limitação 

de abertura bucal ou provoca ao sorrir uma assimetria facial.  

Por outro lado, as injeções profundas na superfície óssea, 

ajudam os profissionais a precaver as injeções involuntárias na 

glândula parótida, que comumente cobre a parte posterior do 

músculo masseter. Além do mais, o nervo massetérico inerva a 

parte inferior do músculo e, por isso, a injeção no terço inferior 

do masseter potencializaria a aplicação da toxina (BAE et al., 

2020). 

O diagnóstico por imagem pode ser realizado por 

ultrassonografia, ferramenta valiosa na orientação da aplicação 

da toxina botulínica, podendo aumentar a sua eficácia evitando 

acidentes ou complicações. O estudo realizado por Quezada-

Gaon et al. (2016) identificou variação anatômica e de 

localização das glândulas salivares ao estudarem por 

ultrassonografia a posição correta do músculo masseter em 

relação aos tecidos coadjuvantes.  

Somado a isso, Bae e colaboradores (2020) 

evidenciaram que o método de injeção guiada pode prevenir 

abaulamento paradoxal do músculo, efeito adverso que 

frequentemente encontra-se associado com o emprego de 

técnicas de aplicação da toxina sem o auxílio de recursos de 

imagem. Os achados clínicos destes estudos podem 

fundamentar outras pesquisas e orientar os profissionais na 

solicitação de exames de diagnóstico por imagem, na pré-

injeção de toxina botulínica, independente de indicação estética 

ou terapêutica. 

Outra ferramenta que pode ser utilizada para melhorar o 

desempenho do tratamento e a comunicação entre cirurgião-

dentista e o paciente é o uso da estereofotogrametria 3D para 

avaliar a alteração do contorno facial do paciente com 
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hipertrofia massetérica após aplicação da TboA. No estudo de 

Bayrak et al. (2019), percebeu-se que houve uma maior 

redução volumétrica das fibras musculares do masseter no 

primeiro mês após a aplicação da toxina. 

O conhecimento das estruturas anatômicas é 

imprescindível para evitar possíveis intercorrências no uso de 

TboA. As glândulas parótidas, ductos parotídeos, músculo 

risório e nervos faciais são algumas das estruturas que, se 

atingidas, podem gerar consequências agravantes. Para evitar 

isso, elege-se o terço inferior do músculo como a área principal 

a ser injetada com unidades de toxina, pois além de ser o mais 

volumoso, é também a parte do músculo que impede que a 

glândula parótida seja afetada (LEE et al., 2020). 

Por conseguinte, a análise dos artigos presentes neste 

trabalho revelou uma variedade de técnicas para a aplicação de 

TboA no tratamento da hipertrofia do músculo masseter, 

conforme demonstrado na Tabela 2. 

 

 

Tabela 2. Local de aplicação e doses adotadas. 

Autor/Data 
Local de Aplicação / Pontos de 

Aplicação 
Dose 

ALCOLEA et al. 
(2020) 

03 pontos localizados no terço inferior do 
músculo masseter. 

Variou de 7,5 a 
10U por ponto 

de injeção. 
 

Dose total: 30 - 
95U 

AYHAN, ISLER e 
KASAPOGLU 

(2018) 

05 pontos distribuídos de forma uniforme 
na porção inferior do músculo masseter 

Total de 75U 
(15U por ponto) 

BAE et al. 
(2020) 

02 Técnicas: 
 

24U 
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Lado esquerdo - Injetado às cegas; 
Lado direito - Injetado com o auxílio da 
ultrassonografia; 
 
Linhas de referências para injeção T e L: 
 
T1- Linha que passa entre a comissura 
labial e o lobo da orelha; 
T3 – Linha que corresponde a margem 
inferior da mandíbula; 
T2- Linha localizada entre T1 e T3. 
 
L1 e L2 – linhas que passam pelo 
músculo masseter longitudinalmente. 
 
04 pontos que correspondem ao 
cruzamento das linhas de referência 

CHANG, KANG 
(2021) 

03 pontos em disposição triangular, 
separados 1cm um do outro, 
bilateralmente, traçando uma linha 
imaginária do lóbulo da orelha até a 
comissura labial. 

8U por ponto 
Total: 24U 

 

CHEN, SARAH e 
JEAN 
(2019) 

Método 1: 
Traça-se uma linha de referência do 
tragus até o ângulo da boca, e a toxina é 
injetada em 2 pontos com 1 cm de 
distância entre si. Dois pares de pontos 
adicionais são feitos 1cm acima e 1cm 
abaixo da linha de referência. 
 
Método 2: 
50 % da dose colocada no centro da 
musculatura e 25% distribuído em 2 
pontos dentro da zona de segurança que 
é definida pela linha imaginária que vai do 
ângulo da boca até o lóbulo da orelha, 
borda inferior da mandíbula e margens 
anteriores e posteriores do músculo 
masseter. 
 
Método 3: 
Aplicação de 3-4 pontos 
aproximadamente 1,5 cm acima do 
ângulo da mandíbula. 

Dose não 
relatada 
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Método 4: 
Aplicação uniforme dentro da fronteira 
delimitada pela margem inferior do arco 
zigomático, borda inferior da mandíbula, 
e margens anterior e posterior do 
músculo masseter. Aplicação em 6 
pontos, com doses iguais, em forma de 
grade, com 1cm de distância entre os 
pontos. 
 
Método 5: 
Aplicação em 3 pontos - inferiormente à 
linha que vai do tragus ao ângulo da boca 
e 1cm distante das margens do músculo 
masseter. 

CHIRICO et al. 
(2021) 

Técnica de Injeção Bifásica: Desenho de 
grade, com distância de 1cm, no lado 
inferior e lateral da mandíbula (a 2 cm do 
osso zigomático) 
 

50U 
 

KEF 
(2021) 

Aplicação em 04 pontos: 
 
L1 - linha do tragus até o ângulo da boca; 
 
L2 - linha perpendicular à linha citada, 
correspondendo à margem anterior 
masseter; 
 
4 pontos foram marcados na área abaixo 
de L1 e posterior à L2. 
 

5U por ponto 
Total: 20U 

 
 

NIKOLIS et al. 
(2018) 

Ponto de aplicação único - diretamente 
na região onde os feixes do músculo 
masseter se sobrepõem 
Pontos de aplicação múltiplos - 5 pontos 
de aplicação; primeiro ponto no centro da 
musculatura e os demais em formato 
quadrangular equidistante do ponto 
central 1cm. 

Ponto de 
aplicação único: 

40U 
 

X 
 

Pontos de 
aplicação 
múltiplos: 

40U (8U em 5 
pontos 
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diferentes) 
 

 

NIKOLIS et al. 
(2020) 

Ponto de aplicação único ou Técnica de 
injeção única: 1cm anterior e 1cm 
superior ao ângulo mandibular. 
 
Ponto de aplicação múltipla ou Técnica 
de injeção múltipla: cinco áreas diferentes 
em toda a extensão palpável do músculo 
masseter, com equidistância de 1 cm. 

Na técnica de 
injeção única, 

foram injetadas 
40U ventre do 

masseter. 
 

Na técnica de 
MIT, foram 

injetados 8U 
em cinco áreas 

distintas do 
músculo do 
masseter, 

finalizando em 
40U. 

 

PARK et al. (2018) 
02 pontos separados por 1cm no centro 
do terço inferior do músculo masseter. 

25U 
em cada 
músculo 

QUEZADA-GAON 
et al. 

(2016) 

03 pontos marcados: primeiro ponto no 
centro do masseter; segundo ponto 
1,5cm anterior ao ponto central (em 
direção a boca); e 1,5cm posterior ao 
ponto central (em direção a orelha). 

25U em cada 
músculo 

VALENCIA, 
CUÉLLAR e 
SANHUEZA 

(2020) 

03 pontos: 01 na região mais hipertrófica 
do masseter, 02 pontos adjacentes ao 
ponto inicial em distribuição triangular. 

50U - ponto 
mais 

hipertrófico 
 

100U - 
distribuído entre 

os pontos 
restantes 

 

Fonte: Autores, 2021. 

 

Estruturas anatômicas foram comumente relatadas entre 

os autores, como locais de referência para traçar pontos de 
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aplicação da toxina, dentre eles, podemos citar tragus, 

comissura labial, margem inferior da mandíbula e lóbulo da 

orelha (CHANG & KANG, 2021; BAE et al., 2020; CHENG, 

SARAH & JEAN, 2019; KEF, 2021).  

Em relação à técnica de aplicação, Alcolea et al. (2020), 

Ayhan, Isler e Kasapoglu (2018) e Park et al. (2018) 

consideraram aplicar a TboA no terço inferior do músculo 

masseter, diferindo apenas na quantidade de pontos 

distribuídos para cada aplicação. O primeiro indica 03 pontos 

no terço inferior do músculo, e o segundo indica 05 pontos. 

Enquanto Park et al. (2018) referiram-se a 02 pontos de 

aplicação separados por 1cm de distância na porção inferior do 

masseter. 

Somado a isso, foram propostas também técnicas de 

única aplicação e de múltiplas aplicações, ambas 

demonstraram efetividade na redução volumétrica do músculo, 

não havendo diferença significativa entre as duas técnicas 

(NIKOLIS et al., 2018; NIKOLIS et al., 2020). Enquanto a 

metodologia de aplicação bifásica, relatada por Chirico et al. 

(2021) apresentou uma distribuição dos pontos de aplicação em 

forma de grade. Essa proposta evitou o aparecimento de 

abaulamento paradoxal, complicação frequentemente 

encontrada após o uso de TboA. Deve-se estar atento à 

importância do conhecimento anatômico e ao uso de recursos 

auxiliares, como a ultrassonografia, além da técnica de 

aplicação escolhida para a redução do abaulamento (LEE et al., 

2021). 

Diagnóstico, dosagem e intervalos de aplicação devem 

estar bem estabelecidos para uma resposta eficiente e 

controlada. Raphael et al. (2020) e Kef (2021) relataram que as 

doses indicadas foram de 20U em cada músculo, variando 
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conforme a quantidade de pontos a serem aplicados. Observou-

se uma redução da hipertrofia do músculo masseter a partir do 

2º mês de aplicação e após 4 meses uma melhora significativa, 

sendo identificada visualmente (KEF, 2021). 

Bae et al. (2020) utilizaram 24U de TboA em cada feixe 

do músculo masseter, enquanto Quezada-Gaon et al. (2016) e 

Park et al. (2018) relataram o uso de 25U para o tratamento da 

hipertrofia massetérica. Valencia, Cuéllar e Sanhuza (2020) e 

Ayhan, Isler e Kasapoglu (2018) optaram por doses de 75U e 

150U de toxina, dosagem mais elevada do que as comumente 

empregadas pelos autores. 

Chirico et al. (2021) alertaram que a injeção de TboA em 

alta concentração pode bloquear a regeneração das fibras 

musculares, ocasionando atrofia com posterior redução 

volumétrica do masseter. A dosagem a ser empregada no 

tratamento com a toxina deve ser planejada de forma 

consciente e rigorosa para evitar intercorrências. 

Shome et al. (2020) realizaram um estudo longitudinal 

por dois anos, em um grupo de 30 pacientes com hipertrofia 

massetérica para avaliar a eficácia da TboA da marca Xeomin. 

Os grupos foram divididos para investigar duas e três 

aplicações da toxina e seus efeitos sobre a remodelação facial, 

promovida pela alteração ou diminuição do músculo masseter. 

Observaram que o grupo de pacientes que recebeu a injeção 

da toxina entre 12 e 24 semanas, após a primeira aplicação, 

apresentou resultados superiores. Foi concluído que três 

aplicações foram mais eficazes em detrimento de duas. 

 Diante disso, a determinação da dosagem e frequência 

de aplicação são fatores que ainda não foram padronizados, 

devendo-se considerar as características individuais de cada 
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paciente no planejamento terapêutico (CHENG; SARAH; JEAN, 

2019). 

 O custo financeiro alto de TboA pode ser um fator 

limitante na sua escolha como alternativa terapêutica. Valencia, 

Cuéllar e Sanhueza (2020) alertaram que o efeito da TboA é 

temporário, sendo necessárias novas sessões de tratamento, o 

que encarece sobremaneira.  

No que diz respeito aos efeitos adversos, o Abaulamento 

Massetérico Paradoxal (PMB) apresentou-se como uma 

sequela clínica compensatória (LEE et al. 2017). Outra 

consequência foi exposta no estudo clínico de Nikolis et al. 

(2020), ao reportar aumento no volume da fossa temporal. 

Justificado pelo fato de haver um enfraquecimento da 

capacidade do muscular do masseter de se contrair após a 

injeção do neuromodulador gerando, assim, um acréscimo de 

contratilidade dos músculos remanescentes da mastigação. 

Desses músculos, somente o temporal é perceptível na região 

da pele e o crescimento de volume da fossa temporal pode ser 

entendido como um aumento de sua função. 

 Além dos efeitos adversos citados anteriormente, Nikolis 

et al. (2018), em estudo comparando duas técnicas de 

aplicação de TboA para o tratamento da hipertrofia massetérica, 

ressaltaram que dentre os efeitos adversos podem ocorrer 

ainda hematomas faciais, dor, edema e vermelhidão, que 

duram em torno de horas ou estendem-se até no máximo sete 

dias após a aplicação. 

 Por outro lado, Park et al. (2018) avaliaram se a TboA 

tinha repercussão sobre a espessura subcutânea da pele e foi 

demonstrado que não há diminuição significativa da camada 

subcutânea entre os grupos controle e experimental após o uso 

da toxina, havendo apenas redução significativa da espessura 
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muscular do masseter. Ademais, Raphael et al. (2020) 

analisaram o efeito do uso da toxina sobre as estruturas do 

complexo maxilofacial, não obtendo resultados significativos 

com relação a possíveis alterações volumétricas em região de 

côndilo mandibular por consequência desse uso.  

 

CONCLUSÕES  

 

Com base na literatura pesquisada, foi possível concluir 

que a toxina botulínica tipo ‘’A’’ representa uma alternativa 

terapêutica complementar minimamente invasiva, segura e 

eficaz para o tratamento da hipertrofia massetérica. Para evitar 

intercorrências e ter sucesso terapêutico, são primordiais 

capacitação profissional, conhecimento anatômico preciso, 

experiência técnica, anamnese minuciosa e planejamento 

individualizado. Mais estudos clínicos precisam ser 

desenvolvidos para avaliar o efeito da TboA a longo prazo, a fim 

de estabelecer um protocolo que aprimore o tratamento da 

hipertrofia do masseter.  
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RESUMO: A Toxina Botulínica Tipo A (TboA) é uma exotoxina 
produzida pela bactéria Clostridium botulinum, que atua através 
da modulação da atividade muscular, utilizada para fins 
cosméticos e terapêuticos. Trata-se de um procedimento com 
boa margem de segurança, dada a previsibilidade de 
resultados, entretanto podem ocorrer eventos adversos (EAs). 
O objetivo desse trabalho foi relatar os principais EAs no uso de 
TboA, em região de face. Realizou-se revisão integrativa da 
literatura, com pesquisa nas bases de dados de referência 
LILACS, Pubmed, Scopus e Gale Academic Onefile, utilizando 
os descritores “Toxina Botulínica”, “Face”, “Eventos Adversos”, 
com operadores booleanos AND e OR, restrição temporal dos 
últimos cinco anos, e, após aplicação dos critérios de inclusão 
e exclusão, foram selecionados 21 trabalhos. A literatura 
apontou como EAs ptose palpebral, pápulas no local da injeção, 
elevação lateral da sobrancelha, edema, equimose, assimetria 
oral, epistaxe posterior perioperatória, dor no local da injeção, 
dor de cabeça, fraqueza muscular regional e problemas 
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mastigatórios, disfagia, imunicidade, hematoma, reabsorção 
óssea, alergia e perda visual temporária. A fim de evitar essas 
intercorrências é fundamental conhecimento anatômico, 
anamnese minuciosa, planejamento individualizado e 
capacitação profissional e experiência técnica. Concluiu-se que 
pode haver associação de EAs ao uso de TboA em região facial 
e que profissionais de saúde devem estar aptos a preveni-los, 
reconhecê-los rapidamente e tratá-los, caso ocorram. 
Palavras-chave:  Eventos adversos. Face. Toxina botulínica. 

 

INTRODUÇÃO 

 

A Toxina Botulínica é uma exotoxina produzida pela 

bactéria gram-positiva e anaeróbica Clostridium botulinum, com 

oito sorotipos (A, B, C1, C2, D, E, F e G), que se diferenciam 

em relação a características, mecanismo de ação, proteína 

intracelular e potência. A toxina botulínica tipo A (TboA) inibe a 

liberação da acetilcolina nas junções neuromusculares 

provocando efeito paralisante sobre a musculatura voluntária 

(BARBERO et al., 2016; DOS REIS et al., 2020). 

TboA é uma proteína formada por uma cadeia pesada e 

uma cadeia leve. A cadeia pesada liga-se aos receptores 

terminais dos nervos periféricos e participa da translocação da 

cadeia leve para o citoplasma da célula nervosa. A cadeia leve 

é responsável por bloquear a liberação do neurotransmissor 

acetilcolina através da clivagem da proteína SNARE (receptor 

solúvel de fixação de fator sensível a n-etilmaleimida) (FRANCK 

et al., 2018; KOYUNCUOĞLU e DEMIRCI, 2016). Esse 

processo é restabelecido em duas etapas: (1) a proliferação 

nervosa dos neurônios afetados estabelece uma conexão 

temporária e (2) a placa motora terminal original é reativada.  
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Essa neurotoxina tornou-se muito conhecida devido à 

previsibilidade de resultados, sendo indicada como alternativa 

terapêutica de diversas patologias e para fins estéticos, com 

baixa taxa de EAs, que, geralmente, são suaves, temporários e 

ocorrem de forma bastante localizada (LI et al., 2018; ALCOLEA 

et al., 2019).  

Inicialmente, TboA foi utilizada para fins terapêuticos, a 

partir do estudo de tratamento para estrabismo. As aplicações 

restringiam-se aos distúrbios neurológicos que atingiam a 

musculatura, como blefaroespasmo, distonia, espasticidade e 

distúrbios da dor (DOS REIS et al., 2020). Seu uso alcançou a 

área cosmética para modular o processo fisiológico do 

envelhecimento, com o intuito de promover aspecto de 

rejuvenescimento, através da eliminação das rugas e linhas de 

expressão facial, que surgem naturalmente a partir da 

contração muscular (FRANCK et al., 2018; MELO et al., 2020; 

FUJITA e HURTADO, 2021). De acordo com Fujita e Hurtado 

(2021), atualmente as áreas que ganham destaque no uso da 

TboA são oftalmologia, fisioterapia, neurologia, odontologia, 

ginecologia e urologia.  

A ação da TboA, após a injeção, é percebida de 2 a 5 

dias, atingindo seu potencial máximo em 21 dias, com duração 

em torno de 2 a 3 meses, sendo necessário novas aplicações 

para garantir e conservar os seus benefícios (DE PAULO e 

OLIVEIRA, 2018; MELO et al., 2020; D'EMILIO e ROSATI, 

2020; LANDAU et al., 2020). Apesar de ser bem tolerada pelo 

organismo, TboA pode ser considerada como uma substância 

estranha e desencadear uma resposta imunológica (FUJITA e 

HURTADO, 2021).  

Embora seja considerada uma forma de tratamento 

segura, há possibilidade de intercorrências no uso de TboA. Os 
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EAs associados à utilização de TboA acontecem por diversas 

causas, como em consequência do procedimento de injeção, a 

partir de elevadas doses, falta de conhecimento anatômico e 

experiência técnica, curto intervalo de tempo entre as 

aplicações, negligência na anamnese e falta de planejamento 

individualizado (LANDAU et al., 2020). 

O objetivo do presente trabalho foi relatar os principais 

EAs associados ao uso terapêutico e/ou cosmético de TboA em 

região de face. 

 

MATERIAIS E MÉTODO 

 

Realizou-se revisão integrativa da literatura, utilizando 

coleta de materiais para análise crítica das evidências 

disponíveis sobre o assunto. A questão norteadora delineada 

foi “Existem EAs na aplicação da TboA para tratamento 

cosmético e/ou terapêutico na região de face?”. A busca de 

trabalhos nas bases de dados LILACS (Literatura Latino 

Americana e do Caribe em Ciências da Saúde, via BVS), 

PubMed (U.S. National Library of Medicine), SciVerse Scopus 

(Elsevier) e Gale Academic Onefile, ocorreu entre junho e 

novembro de 2021. Foram usados os descritores “Toxina 

Botulínica”, “Face”, “Eventos Adversos”, em português e inglês, 

com operadores booleanos AND e OR. Os critérios para 

inclusão foram artigos publicados nas bases de dados de 

referência, limite temporal de 2016-2021, textos integralmente 

disponíveis na web, com título ou resumo fazendo referência ao 

tema, trabalhos utilizando TboA de forma terapêutica ou 

cosmética na região da face e apresentando EAs. Foram 

excluídos trabalhos repetidos nas bases de dados, escritos até 

2016 e sem versão completa disponível, teses, dissertações e 



EVENTOS ADVERSOS NA APLICAÇÃO DA TOXINA BOTULÍNICA TIPO A EM 
REGIÃO DE FACE 

354 
 

revisões de literatura. Na pesquisa, encontraram-se 9.220 

publicações; após a remoção das duplicatas, aplicação dos 

critérios de inclusão e exclusão e leitura completa dos artigos, 

houve seleção de 21 trabalhos para análise e montagem da 

argumentação teórica. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Foi realizada uma síntese dos principais EAs analisados 

em relação à aplicação da TboA para tratamento cosmético 

e/ou terapêutico na região de face, como ptose palpebral, 

pápulas no local da injeção, elevação lateral da sobrancelha, 

edema, equimose, assimetria oral, epistaxe posterior 

perioperatória, dor no local da injeção, dor de cabeça, fraqueza 

muscular e problemas mastigatórios, disfagia, imunicidade, 

hematoma, reabsorção óssea e alergia. 

 

Tabela 1. Distribuição dos estudos selecionados. 

Autor/Data Objetivo Resultados 

BRATBAK 
et al., 2016 

Investigar a segurança da 
administração de TboA no 
gânglio esfenopalatino em 
pacientes com cefaleia em 
salvas crônica. 

EAs: problemas de 
acomodação no olho 
ipsilateral, problemas na 
mastigação, 
lacrimejamento e epistaxe 
posterior perioperatória A 
injeção de TboA em 
pacientes com cefaleia em 
salvas crônica intratável 
se mostrou segura e foi 
capaz de melhorar a 
qualidade de vida dos 
pacientes do estudo em 
questão.  
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VIKELIS et 
al., 2016 

Apresentar a experiência 
clínica com TboA no 
tratamento de cefaléia 
crônica. 

EAs: pápulas no local da 
injeção, ptose palpebral 
leve, elevação lateral da 
sobrancelha e ombro e / 
ou dor no pescoço. O 
tratamento com TboA se 
mostrou eficaz, seguro e 
bem tolerado.  

 
BARBERO 
et al, 2016 
 

 
Nova técnica de injeção de 
toxina botulínica tipo A com o 
auxílio do ultrassom para 
diminuição dos eventos 
adversos. 

 
EAs:  dor local, boca seca, 
saliva viscosa e 
sangramento local. O uso 
da orientação 
ultrassonográfica 
apresentou melhores 
resultados quanto à 
eficácia e segurança na 
aplicação de TboA. 

KOYUNCU
OĞLU e 
DEMIRCI, 
2016 

Apresentar a experiência com 
TboA no tratamento de várias 
condições neurológicas. 

EAs: assimetria oral, ptose 
palpebral e equimose. A 
TboA se mostrou como 
uma terapia eficaz e 
segura para vários tipos 
de condições 
neurológicas. 

PUNGA et 
al., 2016 

Avaliar a eficácia, segurança 
e satisfação na injeção de 
TboA para o tratamento de 
linhas glabelares. 

EAs:  Ptose palpebral leve, 
edema palpebral superior 
bilateral. Os resultados 
foram consistentes para 
melhorias na gravidade 
das rugas e satisfação do 
sujeito. 

BATISTI et 
al., 2017 

Avaliar o efeito a longo prazo 
da TboA no tratamento do 
espasmo hemifacial. 

EAs: ptose palpebral. O 
tratamento com TboA 
mostrou-se eficaz, 
sustentado e seguro, com 
efeitos colaterais mínimos 
e bem tolerados. 
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VAN 
HULST, K 
et al., 2017 

Determinar a incidência dos 
eventos adversos da TboA na 
função motora oral em 
glândulas submandibulares. 

EAs: disfagia.. TboA é 
uma opção de tratamento 
que pode reduzir a 
produção de saliva. 

LI et al., 
2018 

Detectar mudanças na 
atividade cerebral entre 
pacientes que tiveram 
botulismo. 

EAs: tontura, fadiga, ptose 
palpebral, fraqueza do 
pescoço, olhos secos, 
visão turva, disfagia e 
diplopia. Os resultados 
indicaram que a TboA 
pode modular diretamente 
a atividade cerebral. 

SCORR et 
al., 2018 

Determinar a segurança e 
eficácia da Toxina Botulínica 
Tipo A na Distonia 
Oromandibular. 

EAs: disfagia, alteração da 
fala, fraqueza do palato 
mole, boca seca, aperto 
na garganta e 
hiperssalivação. A dose 
individualmente adaptada 
e aplicada de TboA pode 
ser eficaz para Distonia 
Oromandibular. 

HO et al., 
2018 

Investigar as alterações na 
espessura da camada lipídica 
do filme lacrimal e na 
produção de lágrima aquosa 
após a injeção de Toxina 
Botulínica Tipo A em 
pacientes com 
blefaroespasmo essencial 
benigno e espasmo 
hemifacial. 

EAs: logoftalmo leve, 
blefaroptose leve e 
ectrópio. A injeção de 
TboA em pacientes com 
blefaroespasmo essencial 
benigno e espasmo 
hemifacial pode 
proporcionar um imenso 
alívio dos espasmos. 

YOSHIDA, 
2019 

Avaliar a eficácia e as 
complicações da terapia com 
Toxina Botulínica Tipo A por 
injeção individualizada para 
distonia lingual. 

EAs:  disfagia leve e 
transitória. É necessário 
conhecimento da 
anatomia e do padrão de 
contratura dos músculos 
linguais para que o 
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tratamento com a TboA 
seja eficaz e segura. 

DUTRA e 
YADAV, 
2019 

Avaliar se os efeitos da 
injeção de TboA no masseter, 
na cartilagem condilar 
mandibular e no osso 
subcondral são transitórios. 

EA: diminuição da 
remodelação óssea pelo 
aumento da atividade 
osteoclástica. Os efeitos 
da TboA persistiram por 
oito semanas e não foram 
considerados transitórios. 

BERTUCCI 
et al., 2020 

Avaliar a eficácia, duração da 
resposta e segurança de 
TboA em comparação com 
placebo no tratamento de 
linhas glabelares. 

EAs: dores de cabeça e 
dores no local da injeção. 
A TboA oferece uma 
duração prolongada para 
a redução da linha 
glabelar e é bem tolerada. 

KAHN et al., 
2020 

Investigar as alterações 
ósseas mandibulares em 
pacientes que receberam 
injeções de TboA nos 
músculos mastigatórios. 

EA: diminuição da 
densidade óssea. 
Identificaram-se 
alterações ósseas 
mandibulares nos 
músculos mastigatórios 
após injeção de TboA.  

DE LA 
TORRE 
CANALES 
et al., 2021 

Comparar os efeitos 
imediatos das injeções de 
TboA e da acupuntura em 
pacientes com disfunção 
temporomandibular. 

EA: imunização. A 
acupuntura e o uso da 
TboA reduziram a dor 
autopercebida, mas 
apenas a TboA aumentou 
o limiar da dor de pressão.  

BRITO et 
al., 2020 

Compreender a atuação da 
TboA aplicada à estética 
facial. 

EA: equimose, edema.   
As aplicações dessa 
toxina para melhoras 
estéticas são bem 
indicadas. 

COHEN et 
al., 2021 

Avaliar o tratamento prévio 
com TboA afeta a eficácia, 
duração da resposta e 

EA: dor de cabeça. A 
eficácia e tolerabilidade 
foram semelhantes com 
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tolerabilidade para o 
tratamento de linhas 
glabelares. 

TboA e placebo, 
independentemente do 
tratamento anterior com 
TboA. 

FABI et al., 
2021 

Avaliar a eficácia da TboA 
com até 3 tratamentos 
repetidos. 

EA: fraqueza muscular. A 
eficácia da TboA foi 
altamente consistente em 
ciclos de tratamento 
sucessivos. 

GREEN et 
al., 2021 

Avaliar o uso de TboA no 
tratamento para linhas 
glabelares moderadas ou 
severas. 

EA: fraqueza muscular. Os 
resultados demonstram 
alta taxa de eficácia e 
duração prolongada. 

RODRIGU
ES e 
FRANCO, 
2020 

Avaliar os eventos adversos 
decorrentes do uso da TboA. 

EA: alergia. O mecanismo 
que induz a reação 
alérgica grave ainda é 
pouco conhecido, sendo o 
potencial alérgico 
imunológico advindo da 
própria toxina ou de um 
dos componentes da 
suspensão. 

CHUN e 

KIM 

(2017) 

Relatar caso clínico de um 
paciente que desenvolveu 
perda visual aguda após 
injeção de TboA para 
tratamento estético de 
hipertrofia do mm. masseter. 

A causa da perda visual 
não foi bem esclarecida. 
Administrou-se 
prednisolona intravenosa 
e oral, que levaram a 
melhoria gradual da 
acuidade visual. 

Fonte: Autores (2021). 

 

Os acompanhamentos periódicos aliados aos relatos dos 

sinais e sintomas identificados pelos pacientes e/ou 

responsáveis são fundamentais para a detecção de possíveis 

EAs. Alguns profissionais orientaram os pacientes a fazer 
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anotações em caso de alterações ou de quaisquer sintomas 

manifestados após aplicação da TboA (VAN HULST et al., 

2017). No estudo de Scorr et al. (2018), a detecção dos EAs 

decorrentes da utilização da TboA no tratamento da distonia 

oromandibular, ocorreu no período de tratamento e durante as 

consultas de retorno. Nesse caso, foram reconhecidos como 

EAs disfagia, alteração da fala, fraqueza do palato mole, boca 

seca, aperto na garganta e hiperssalivação. Com o objetivo de 

reverter os quadros ou diminuir a intensidade dos EAs, realizou-

se ajuste da dose injetada nos músculos envolvidos 

genioglosso e pterigoideo medial (SCORR et al., 2018). 

A ptose palpebral foi o EA identificado com maior 

frequência, sendo percebido, na maioria dos casos, durante as 

consultas de retorno realizadas no decorrer do tratamento ou a 

partir do relato dos pacientes (KOYUNCUOĞLU e DEMIRCI, 

2016; PUNGA et al., 2016; VIKELIS et al., 2016; BATISTI et al., 

2017; LI et al., 2018; GREEN et al., 2021; FABI et al., 2021).  

Devido às manifestações clínicas evidentes de ptose 

palpebral, sua incidência pode ter sido superestimada. Os 

achados evidenciaram que a causa da ocorrência desse evento 

está relacionada ao excesso de volume nas injeções de TboA, 

como também dos erros cometidos na técnica de aplicação da 

neurotoxina, ocasionados pelo desconhecimento dos 

profissionais acerca da anatomia da região abordada 

(KOYUNCUOĞLU e DEMIRCI, 2016; VIKELIS et al., 2016; 

PUNGA et al., 2016; BATISTI et al., 2017).  

A ptose palpebral esteve associada a outros EAs, como 

pápulas no local da injeção, elevação lateral da sobrancelha, 

edema, equimose e assimetria oral. Esses efeitos persistiram 

durante o período de seis a oito dias, sendo considerados 

temporários e de baixa gravidade (KOYUNCUOĞLU e 
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DEMIRCI, 2016; PUNGA et al., 2016; VIKELIS et al., 2016). 

Entretanto, os EAs foram percebidos de maneira mais intensa 

e negativa pelo paciente devido à alteração da harmonia da 

face. Como prevenção, foi evidenciado a importância da 

utilização de exames de imagem como eletromiografia para 

orientar as injeções de TboA (KOYUNCUOĞLU e DEMIRCI, 

2016). 

As altas doses e a característica de difusão da TboA 

podem refletir em alterações na atividade muscular. Quando a 

injeção da TboA é feita no terço inferior da face, 

especificamente nos músculos elevadores da mandíbula pode 

ocorrer fraqueza muscular e problemas mastigatórios. No 

estudo de Panda e Pandey (2020), realizou-se uma pesquisa 

sobre as práticas clínicas com os profissionais que fazem uso 

da TboA. Os EAs foram relatados por 76% dos especialistas, os 

quais incluíam, em sua maioria, fraqueza muscular, seguido de 

complicações relacionadas à injeção. A fraqueza muscular é 

uma situação na qual os movimentos de contração realizados 

pelos músculos ficam limitados. Diversas podem ser as causas 

da fraqueza muscular, mas no caso da aplicação da TboA, 

geralmente, podem estar associadas a casos de intoxicação, 

área de tratamento, dosagem aplicada e halo de difusão. Para 

prevenir a fraqueza muscular, foi aconselhável o uso de 

técnicas auxiliares durante a injeção, como os exames de 

imagem eletromiografia e ultrassonografia. É importante que a 

localização e identificação do músculo sejam realizadas de 

maneira adequada, para que uma quantidade substancial de 

EAs decorrentes da aplicação da TboA sejam reduzidos (Panda 

e Pandey, 2020). 

A falta de capacitação profissional parece ser a maior 

causa de EAs no tratamento com TboA. No estudo de Li et al. 
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(2018), foram investigadas as funções cerebrais de nove 

pacientes que receberam injeções cosméticas em salões de 

beleza, por profissionais sem capacitação. Todos pacientes 

apresentaram fraqueza muscular generalizada e atividade 

cerebral espontânea anormal no sistema nervoso central, por 

terem recebido uma dose consideravelmente superior à 

comumente usada na prática clínica. Com esses resultados, foi 

possível determinar a possibilidade de modulação das 

atividades cerebrais pela TboA.  

A disfagia, segundo Li et al. (2018) e Yoshida et al. 

(2019), configura-se pela dificuldade na deglutição e esse EA 

se fez presente com relevância em seus estudos. Os sinais da 

disfagia foram percebidos pelos profissionais que faziam 

acompanhamentos periódicos no ambulatório aliados aos 

relatados pelos pacientes e ou pais/responsáveis, que, em 

alguns casos, anotavam as alterações e quaisquer sintomas ou 

sinais que surgissem (VAN HULST et al., 2017).  

A injeção de TboA em região de glândulas salivares foi 

abordada no estudo de Barbero et al. (2016). Nas consultas de 

acompanhamento, os EA relatados pelos pacientes foram 

sangramento, boca seca e aumento da viscosidade da saliva. 

As hipóteses levantadas pelo autor para justificar os EA 

destinaram-se ao incorreto critério de seleção do paciente e a 

posição errada da agulha no tecido glandular, sugerindo como 

solução o uso da orientação ultrassonográfica para melhorar a 

localização glandular, a visualização de músculos, vasos mais 

calibrosos, ductos salivares e demais estruturas adjacentes 

(BARBERO et al., 2016). 

Um EA grave relatado por Bratbak et al. (2017) foi 

epistaxe posterior perioperatória, cujo tratamento deu-se por 

meio de tampão nasal posterior. Foram também observadas 
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alterações na acomodação ocular ipsilateralmente e 

lacrimejamento, ambos resolvidos espontaneamente em quatro 

semanas. Os EAs foram ocasionados pela interpretação 

errônea dos dados da imagem durante o procedimento e erro 

de posição da injeção na mucosa da cavidade nasal, o que 

provocou bloqueio do músculo reto inferior da órbita. Levantou-

se a hipótese de que a difusão de TboA tenha bloqueado os 

músculos pterigoideos, gerando perda de força mastigatória 

(BRATBAK et al., 2017). 

A TboA foi utilizada para o tratamento das linhas 

glabelares, resultado dos movimentos realizados pelos 

músculos da testa. No estudo de segurança de fase três, 

denominado SAKURA 3, avaliaram-se tratamentos únicos e 

repetidos para linhas glabelares, utilizando 40U de TboA em 

2691 indivíduos. 17,8% dos pacientes tratados relataram EAs, 

incluindo as dores de cabeça (GREEN et al., 2021; FABI et al., 

2021; COHEN et al., 2021). Esses resultados são comparáveis 

ao estudo de Bertucci et al. (2020), no qual 19,2% dos 

participantes apresentaram EAs relacionados ao tratamento, 

sendo a dor de cabeça o mais comum, atingindo 6,4%. A dor de 

cabeça geralmente está relacionada ao tratamento do 

complexo glabelar, no qual cerca de 1% dos pacientes 

desenvolvem intensas dores de cabeça. Entretanto, no estudo 

de Punga et al. (2016), a aplicação de uma dose total de 50U 

de TboA no tratamento das linhas glabelares resultou em EA 

distintos à dor de cabeça, sendo eles ptose palpebral leve, 

edema palpebral superior bilateral e edema palpebral inferior 

leve, todos resolvidos no período de dois a oito dias. 

O estado de ansiedade do paciente antes e/ou durante o 

procedimento pode influenciar o surgimento das dores de 

cabeça após aplicação da TboA, que costuma regredir de forma 
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espontânea, sem a necessidade de introdução de fármacos. 

Em casos de dores intensas e de longa duração, é 

imprescindível que o paciente informe ao profissional que 

realizou a aplicação para que uma conduta de tratamento seja 

adotada. Nos casos de maior intensidade da dor, é feita pelo 

profissional prescrição medicamentosa de analgésicos 

(SANTOS, DE MATTOS e FULCO, 2017). 

O edema é um EA comum em tratamentos estéticos com 

TboA, caracterizado pelo inchaço de uma região, causado pelo 

acúmulo de líquido em determinado tecido, que costuma 

regredir de forma rápida e espontânea. Os participantes dos 

estudos de Green et al (2021) e Fabi et al (2021) apresentaram 

edema no local da injeção, considerado de gravidade leve, após 

a aplicação da TboA no tratamento das linhas glabelares. 

No terapêutico de TboA para casos de bruxismo, 

fazendo injeção em três pontos do músculo masseter, o edema 

também foi reconhecido como EA (ALCOLEA et al., 2019). O 

edema foi considerado leve e atingiu apenas 8% dos 

participantes com período de duração equivalente a dois dias. 

Equimoses têm origem em lesões dos vasos sanguíneos 

pela injeção de TboA, o que também pode provocar 

hematomas. Devido à elevada vascularização da região da 

face, há maior probabilidade desses EAs acontecerem, 

principalmente na região periorbitária, pois a pele é fina e os 

vasos sanguíneos são calibrosos e superficiais. Para tratar 

esses EAs sugeriu-se a compressão da área por alguns 

minutos, para auxiliar a hemostasia (BRITO, BORGES e 

BARBOSA, 2020; KOYUNCUOĞLU; DEMIRCI, 2016). 

Para prevenir esses EAs é preciso que os protocolos 

sejam seguidos, as normas e indicações respeitadas, as doses 

cumpridas e que o profissional possua experiência e 
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conhecimento da anatomia facial adequados (BRITO, BORGES 

e BARBOSA, 2020). 

Os participantes dos estudos de Green et al., (2021), 

Fabi et al. (2021) e Bertucci et al. (2020) relataram como EA a 

dor no local da injeção. Conforme esperado para qualquer 

injeção intramuscular, a deposição de uma substância na pele 

pode causar reações localizadas. A agulha também causa uma 

leve sensação de desconforto e as mais indicadas para 

aplicação de TboA são as de diâmetro correspondente a 30G 

ou 32G, por serem mais finas e causarem menor traumatismo 

local. A dor ou desconforto no momento da injeção está 

diretamente ligada à sensibilidade de cada paciente. Uma das 

formas de evitar a dor ou desconforto no momento de aplicação 

da TboA é a utilização de técnicas anestésicas, principalmente, 

se o paciente demonstrar intolerância a agulhas e injeções, pois 

o medo e ansiedade podem acarretar outros EAs indesejáveis. 

O profissional pode fazer uso de anestésico tópico local ou 

outros procedimentos de anestesia, a depender da região de 

aplicação (Lima et al., 2020). 

Kahn et al. (2020), concordando com Dutra e Yadav 

(2019), expuseram que uso prolongado de TboA pode trazer 

implicações negativas para o tecido ósseo, com perda 

significativa do volume, densidade e espessura do trabeculado 

ósseo. Os autores relataram redução da densidade óssea, 

afilamento da cortical, alterações no osso condilar e na fossa 

digástrica. A perda ou diminuição dos movimentos decorrentes 

do efeito paralisante sobre a musculatura voluntária da TboA, 

pode acarretar alteração ou redução da morfologia esquelética 

necessária para manutenção da estrutura óssea normal.  

Em relação às dosagens de TboA utilizadas, 

estabeleceram-se diferentes quantidades nos estudos 
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selecionados. Esse fato pode ser justificado devido à ausência 

de um padrão de referência internacional para definir as 

unidades de potência (BERTUCCI et al., 2020). Além disso, em 

alguns países, o uso da TboA acontece de modo indiscriminado 

e nos casos em que as doses são muito elevadas há maior 

propensão de EAs na população (CRESPI et al., 2019). Vale 

salientar que o excesso de uso da TboA, tanto em frequência 

quanto em quantidade pode levar ao EA da imunização devido 

a formação de anticorpos que reduz o tempo de duração da 

TboA (DE LA TORRE CANALES et al., 2021). 

Alergia à TboA é relativamente rara, porém há relatos de 

erupção fixa por medicamento (reação de hipersensibilidade 

tardia), anafilaxia e desenvolvimento de nódulos sarcóides, por 

estimulação antigênica após a aplicação. É importante reforçar 

que as reações sistêmicas como náusea, mal-estar, sintomas 

semelhantes aos da gripe e erupções cutâneas são associadas 

a uma hipersensibilidade à TBoA ou a um de seus 

componentes, tais como a albumina sérica humana ou a lactose 

(RODRIGUES e FRANCO, 2020). Atualmente há marcas 

comerciais de TboA livres de albumina e lactose, como 

Alluzience (Galderma) e Revance (Revance). 

O EA mais grave relatado em um único registro na 

literatura foi a perda visual ao utilizar TboA para tratamento de 

hipertrofia do masseter, entretanto não foi bem esclarecido 

como tenha ocorrido. Sugeriu-se que a neurotoxina pode 

interagir com células endoteliais e plaquetas afetando a cascata 

de coagulação e promovendo um estado trombótico, 

consequentemente pode ter ocorrido isquemia retiniana 

produzida por uma oclusão arterial após a injeção ou ter havido 

trombose induzida por lesão da parede vascular. Após 
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administração medicamentosa houve reversão do caso e a 

paciente voltou a enxergar (CHUN e KIM, 2017). 

Ao longo do tempo, foi possível perceber grandes 

mudanças no que se refere aos EAs, destacando-se a 

gravidade, no uso da TboA em face. Entre os anos de 2016 e 

2017, os casos de EA mais apontados foram ptose palpebral 

leve, assimetrias, edema palpebral, dificuldade na deglutição, 

equimoses, inclusive, problemas articulares (BATISTI et al., 

2017; BRATBAK et al., 2016; KOYUNCUOĞLU e DEMIRCI, 

2016; PUNGA et al., 2016; VAN HULST et al., 2017; VIKELIS 

et al., 2016). Entre os anos de 2018 e 2019, os EA mais 

frequentes foram relacionados à fraqueza regional e disfagia 

transitória, em ambos os casos, de maneira temporária. A ptose 

palpebral e a equimose ainda se fizeram presentes, porém, de 

forma menos expressiva (ALCOLEA et al., 2019; LI et al., 2018; 

SCORR et al., 2018; YOSHIDA, 2019). Nos últimos dois anos 

(2020 e 2021), houve uma atenuação quanto aos EAs 

encontrados, o que pode ser explicado pela melhor capacitação 

profissional e experiência técnica adquirida (BERTUCCI et al., 

2020; COHEN et al., 2021; FABI et al., 2021; GREEN et al., 

2021; PANDA e PANDEY, 2020). 

 

CONCLUSÕES 

 

Com base nas referências abordadas nesse trabalho, foi 

possível concluir que há possibilidade de ocorrência de eventos 

adversos ao utilizar toxina botulínica tipo A para fins estéticos 

e/ou terapêuticos em região de face. Tais eventos foram ptose 

palpebral, pápulas no local da injeção, elevação lateral da 

sobrancelha, edema, equimose, assimetria oral, epistaxe 

posterior perioperatória, dor no local da injeção, dor de cabeça, 
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fraqueza muscular regional e problemas mastigatórios, disfagia, 

imunicidade, hematoma, reabsorção óssea, alergia e perda 

visual temporária. É primordial capacitação profissional, 

conhecimento preciso de anatomia, anamnese detalhada e 

planejamento individualizado a fim de reduzir a possibilidade de 

intercorrências. Os profissionais de saúde devem estar aptos a 

prevenir, reconhecer rapidamente e tratar os EAs, caso 

ocorram. 
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RESUMO: O masseter é um importante músculo da mastigação 
e, por diversos fatores, pode haver aumento volumétrico uni ou 
bilateralmente, denominado hipertrofia do masseter, com 
consequências funcionais e estéticas. O objetivo desse estudo 
foi investigar o uso da Toxina Botulínica Tipo A (TboA) no 
tratamento de hipertrofia do músculo (mm.) masseter. Realizou-
se revisão integrativa da literatura através das bases de dados 
Scielo (Biblioteca Eletrônica Científica Online), BVS (Biblioteca 
Virtual em Saúde), PubMed (U.S. National Library of Medicine), 
Gale Academic Onefile, utilizando descritores "masseter 
muscle", "hypertrophy", "botulinum toxin", "Facial" e " 
hipertrophied", com o operador booleano "AND", restrição 
temporal dos últimos cinco anos, resultando na seleção de 30 
artigos para análise e construção da argumentação teórica. A 
literatura apontou diferentes técnicas para o tratamento 
hipertrofia do mm. masseter com TboA, onde pontos de 
aplicação foram definidos a partir de zonas anatômicas de 
segurança, exames de imagem auxiliaram na determinação de 
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dosagem e local de injeção, e o número de sessões foi 
estabelecido devido à durabilidade temporária do efeito. Os 
efeitos paradoxais ao tratamento longínquo com TboA, como 
aumento da fossa temporal e reabsorção óssea devem ser 
considerados. As intercorrências podem ser prevenidas com 
capacitação profissional, conhecimento anatômico preciso e 
planejamento individualizado. Concluiu-se que TboA 
representou uma alternativa terapêutica minimamente invasiva 
e eficaz para tratamento da hipertrofia do mm. masseter. 
Palavras-chave: Face. Hipertrofia. Músculo masseter. Toxina 
botulínica.  
 

INTRODUÇÃO 

 

A hipertrofia do masseter é uma afecção benigna, 

inespecífica ao gênero, geralmente assintomática, em que há 

maior espessamento muscular uni- ou bilateralmente. O mm. 

masseter é espesso e forte, considerado o principal elevador da 

mandíbula ao fechar a boca. Apresenta formato retangular e 

dois feixes superficial e profundo, com origem na margem 

inferior dos dois terços anteriores do arco zigomático e inserção 

nas tuberosidades massetéricas da face lateral do ramo da 

mandíbula até margem inferior e ângulo mandibular (UCHÔA et 

al., 2020). 

A etiologia multifatorial da hipertrofia massetérica pode 

estar relacionada a fatores genéticos, hábitos alimentares, uso 

contínuo de goma de mascar, dietas de alimentos duros, má 

oclusão, sobrecarga mastigatória, retrognatia mandibular, 

parafunção massetérica, disfunções da articulação 

temporomandibular, estresse emocional, bruxismo e 

hiperatividade dos músculos mastigatórios (PINTO et al. 2018; 

ALMUKHTAR; FABI, 2019; CHIRICO et al., 2021). O trabalho 
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excessivo do mm. masseter leva ao aumento da parte inferior 

da face, que resulta em um rosto de formato quadrado, 

causando padrão inestético, além de sintomas como dor 

miofascial (ALMUKHTAR; FABI, 2019).  

O diagnóstico da hipertrofia do mm. masseter deve ser 

feito com base na associação dos aspectos clínicos do paciente 

com exames de imagem. Para um diagnóstico diferencial claro, 

o profissional deve recorrer a exames de radiografia 

panorâmica, tomografia computadorizada (TC), ressonância 

magnética (RM) e ultrassonografia (US), principalmente quando 

não são encontrados sinais dentários ou estomatognáticos que 

expliquem tal condição (PINTO et al. 2018). Os exames de RM 

e TC devem ser usados para excluir diagnóstico de miopatia 

intrínseca do masseter, tumores musculares ou parotídeo e 

distúrbios da glândula salivar (AYHAN; ISLER; KASAPOGLU, 

2018). 

O tratamento para hipertrofia do mm. masseter inclui 

intervenções cirúrgicas e/ou conservadoras. O volume do 

masseter pode ser reduzido através de cirurgia de ressecção 

parcial do músculo e redução do ângulo goníaco da mandíbula, 

por via intra- ou extraoral (CHANG et al. 2019). As intervenções 

conservadoras são preferidas aos procedimentos cirúrgicos, e, 

dentre elas, recentemente destacou-se o uso de toxina 

botulínica do tipo A (TboA) como alternativa terapêutica de 

primeira escolha para hipertrofia massetérica, dado o perfil de 

segurança favorável, a inexistência de tempo de inatividade e 

por ser um procedimento minimamente invasivo (CHIRICO et 

al., 2021). 

A TboA é uma neurotoxina que atua seletivamente na 

placa terminal do nervo motor colinérgico periférico e inibe a 

liberação de acetilcolina na junção neuromuscular, produzindo 
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uma paralisia reversível (SOL et al., 2020, CHIRICO et al., 

2021). É produzida pela bactéria anaeróbia gram-positiva 

Clostridium botulinum, que sintetiza uma protease de 

neurotoxinas, divididas em sete formas distintas, com sorotipos 

de A a G. Sua atividade de protease causa dessensibilização 

química temporária dos músculos esqueléticos, provocando 

relaxamento nos músculos hipercinéticos, propriedade essa 

que torna a TboA uma estratégia terapêutica para regiões onde 

há contração excessiva (SILVA et al., 2020). 

Dentre as indicações, TboA é amplamente utilizada no 

tratamento de hiperidrose e de uma variedade de distúrbios 

neuromusculares, como estrabismo, blefaroespasmo, espasmo 

hemifacial, torcicolo, enxaqueca, acalasia de esôfago, 

bruxismo, distonias, espasticidades e hipertrofia do mm. 

masseter (CHUN; KIM, 2017; BAYRAK et al., 2019). 

O primeiro uso de TboA para tratamento da hipertrofia do 

masseter foi realizado por Moore e Wood, em 1994, a partir do 

qual foram desenvolvidos inúmeros estudos descrevendo a 

injeção de TboA como tratamento não cirúrgico de hipertrofia 

massetérica (CHIRICO et al, 2021). 

Diante da importância clínica e contribuição científica 

publicada a partir do relato de Moore e Wood, em 1994, o 

objetivo desse estudo foi analisar o uso de Toxina botulínica tipo 

A como alternativa de tratamento para hipertrofia do masseter, 

através de uma revisão integrativa da literatura. 
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MATERIAIS E MÉTODO 

 

Realizou-se uma revisão integrativa da literatura, através 

das bases de dados Scielo (Biblioteca Eletrônica Científica 

Online), BVS (Biblioteca Virtual em Saúde), PubMed (U.S. 

National Library of Medicine), Gale Academic Onefile, utilizando 

os descritores "masseter muscle", "hypertrophy", "botulinum 

toxin", "Facial" e " hipertrophied", em inglês e português, com 

operador booleano "AND", que gerou 4474 artigos. Foram 

incluídos no estudo artigos disponíveis integralmente na web, 

que abordassem o assunto em seu título e/ou resumo, 

publicados entre 2017 e 2021. Dois livros foram incluídos dada 

sua relevância. Foram excluídos artigos repetidos, incompletos, 

com pesquisa em animais, metodologia duvidosa, que não 

abordassem a temática, teses, dissertações e publicados antes 

de 2017. Após a utilização dos critérios de inclusão e exclusão 

e leitura minunciosa dos artigos, foram selecionados 30 

trabalhos, conforme demonstrado na Figura 1. 
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Figura 1. Metodologia aplicada na pesquisa. 

 

 
Fonte: Autoria própria. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

As referências científicas abordadas nesse trabalho 

enfatizaram estudos que avaliam eficácia e segurança da 

aplicação de TboA no tratamento da hipertrofia do masseter, 

ressaltando técnicas, dosagem e locais de injeção, auxílio de 

recursos de imagem, terapêutica continuada e intercorrências, 

e estão contempladas na tabela abaixo (Tabela 1). 
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Tabela 1. Resultados da literatura científica. 
Autores  Objetivo Resultados 

Pinto et al. 

(2018) 

Caracterizar a imagem da 

hipertrofia massetérica 

através de diferentes 

exames de imagem. 

Radiografias panorâmicas mostraram 

aumento do ângulo mandibular 

bilateral em ambos os casos; TC 

apresentou hipertrofia do mm. 

masseter bilateral; RM e US 

permitiram melhor visualização e 

mensuração muscular. 

Lee et al. 

(2017) 

Avaliar as alterações dos 

tecidos moles e duros na 

área do ângulo 

mandibular, através de TC 

de feixe cônico 

tridimensional, após a 

administração de injeção 

de TboA em pacientes 

com hipertrofia 

massetérica. 

A espessura do mm. masseter e as 

áreas transversais foram 

significativamente reduzidas nos 

grupos com 1 sessão e 3 sessões de 

TboA, porém houve maior efeito no 

grupo com 3 sessões. Nesse grupo, 

também foi observado maior redução 

no volume ósseo da área do ângulo 

goníaco mandibular. A largura 

intergonial não mudou 

significativamente em nenhum dos 

grupos. 

Lee et al. 

(2020) 

Fornecer orientações para 

injeções mais seguras e 

eficazes, determinando a 

estrutura anatômica 

detalhada da parte 

superior do masseter. 

Em 45,5% dos casos relatados havia 

cápsulas que envolviam 

completamente o ventre muscular, 

podendo interferir na disseminação da 

TboA injetada. 

Alcolea; 

Mkhitaryan 

(2019) 

Investigar o efeito 

relaxante da injeção de 

TBoA em mm. masseter e 

alívio dos sintomas em 

pacientes com bruxismo. 

As medidas ultrassonográficas 

mostraram que houve redução do 

volume massetérico após 

administração de TboA, com melhora 

significativa do bruxismo. 

Almukhtar; 

Fabi 

(2019) 

Avaliar eficácia e 

segurança de TboA para 

hipertrofia do mm. 

Masseter. 

Redução do volume muscular, 

remodelação da parte inferior da face, 

melhora na qualidade de vida, 

redução de dor e sintomas de ranger 

e apertar os dentes, diminuição do 

estresse oxidativo e seu impacto na 

reabsorção óssea e consequente 

envelhecimento facial. 
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Shome; 

Khare; 

Kapoor 

(2019) 

Avaliar eficácia da TboA 

no tratamento de longo 

prazo da hipertrofia 

bilateral do masseter. 

Doses repetidas de TBoA em 

intervalos de 12 semanas acentuam a 

redução do volume do masseter com 

efeito prolongado por até 4 anos. 

Nikolis et al. 

(2020) 

Avaliar aumento do 

volume do mm. temporal 

após tratamento da 

hipertrofia do mm. 

masseter com TboA. 

Houve aumento do volume da fossa 

temporal devido aumento 

compensatório da função temporal. 

Bayrak, et al. 

(2019) 

Avaliar mudanças no 

volume e área de 

superfície do mm. 

masseter após uso de 

TboA com 

estereofotogrametria 

tridimensional de curta 

distância. 

Redução volumétrica e de área de 

superfície do mm. masseter, sendo 

maior após 60 dias de aplicação de 

TboA. 

Ayhan; İşler; 

Kasapoglu 

(2018) 

Relatar caso de 

tratamento da hipertrofia 

unilateral do mm. 

masseter direito com 

TboA. 

Diminuição do mm. masseter foi 

observada após um mês da aplicação 

de TboA, entretanto foi considerada 

insatisfatíoria, recorrendo à 

intervenção cirúrgica muscular e 

óssea, que resultou  em aspecto mais 

simétrico e estético da face. 

Chang et al 

 (2019) 

Avaliar quantitativamente 

as mudanças 

progressivas de volume 

do contorno facial inferior 

após 3 injeções de TboA 

em pacientes com 

hipertrofia do mm. 

masseter bilateral usando 

TC tridimensional. 

O volume do músculo masseter foi 

significativamente reduzido após 

injeções semestrais de TboA. 

Chun; Kim 

(2017) 

Relatar caso clínico de um 

paciente que desenvolveu 

perda visual aguda após 

injeção de TboA para 

tratamento estético de 

hipertrofia do mm. 

masseter. 

A causa da perda visual não foi bem 

esclarecida. Administrou-se 

prednisolona intravenosa e oral, que 

levaram a melhoria gradual da 

acuidade visual. 
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Kef (2021) Determinar eficácia da 

TboA em pacientes com 

otalgia secundária por 

bruxismo. 

 

Duas semanas após a aplicação da 

TboA no mm. masseter, as queixas de 

dor dos pacientes diminuíram. 

Observou-se que a assimetria 

diminuiu a partir do 2º mês e melhorou 

visivelmente após o 4º mês. 

Bae et al. 

 (2020) 

Apresentar uma técnica 

mais segura e eficiente da 

aplicação da TboA no 

mm. masseter quando 

comparada a injeção  

convencional às cegas. 

Observou-se um caso de 

abaulamento massetérico paradoxal 

do lado que recebeu injeção às cegas 

convencional. A utilização de técnica 

de injeção guiada por US preveniu 

injeção de TboA em local inadequado. 

Sol et al. 

(2020) 

Relatar o caso de 

aplicação de TboA em um 

paciente com hipertrofia 

bilateral do mm., 

assintomático, associado 

a danos estéticos. 

Após 30 e 120 dias da aplicação de 

TBoA, observou-se atrofia satisfatória 

do mm. masseter bilateralmente com 

consequente melhora na estética 

facial. 

Wanitpha 

Kdeedech 

et al. (2017) 

Comparar a eficácia e 

segurança de diferentes 

marcas comerciais de 

TboA 

(OnabotulinumtoxinA 

(ONA) e Daewoong BTA 

(NBT) para redução de 

masseter. 

Não houve diferença estatisticamente 

significativa na redução do masseter 

ao comparar as diferentes marcas 

comerciais. 

Kim et al. 

(2020) 

Comparar a eficácia da 

injeção de TBoA na 

redução do mm. masseter 

dependendo da 

quantidade de desvio do 

ponto mentoniano. 

A TboA reduziu significativamente o 

volume do tecido mole e a altura da 

parte inferior da face em um período 

de 12 semanas em ambos os tipos de 

assimetria. Os pacientes classificados 

como sem desvio no queixo obtiveram 

melhores resultados. 

Shome et al. 

(2020) 

Avaliar a eficácia do 

tratamento a longo prazo 

da hipertrofia bilateral do 

mm. masseter com 

IncobotulinumtoxinA 

(Xeomin Cosmetic®; Merz 

Pharma Canada Ltd.) em 

Os pacientes que receberam duas 

sessões obtiveram redução média de 

20,04% em até 2 anos de 

acompanhamento e os que 

receberam 3 sessões apresentaram 

redução média de 38,72% até o 

segundo ano de acompanhamento. 
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pacientes indianos 

asiáticos. 

Ma et al. 

(2018) 

Examinar através de 

microscopia eletrônica 

(ME) as alterações 

estruturais do mm. 

masseter após a injeção 

de TboA e anterior à 

intervenção cirúrgica. 

Distorção das fibras do mm. masseter, 

encurtamento do sarcômero, 

degeneração vacuolar mitocondrial, 

acúmulo de glicogênio e ruptura das 

bandas H e M na tríade de túbulos. 

Naphade et 

al. (2018) 

Relatar dois casos de 

hipertrofia de mm. 

masseter bilateral, 

utilizando recurso de 

imagem para diagnóstico. 

O diagnóstico da hipertrofia do 

masseter foi em sua maioria clínico, 

mas exames de imagem 

complementares puderam ajudar no 

diagnóstico diferencial com outras 

condições. 

Silva et al. 

(2020)  

Avaliar os efeitos da TboA 

no controle de dor, 

qualidade de vida e força 

mastigatória em mulheres 

com bruxismo do sono. 

A TboA foi eficaz no controle da 

hiperatividade do músculo masseter 

em pacientes com bruxismo, com seu 

pico máximo de ação até os 90 dia 

após a aplicação. 

Shim et al. 

(2020) 

Analisar os efeitos da 

TboA no controle do 

bruxismo durante o sono. 

A TboA reduziu a intensidade das 

contrações e consequente 

intensidade de força de mordida nos 

músculos injetados, e esse efeito foi 

mantido por pelo menos 12 semanas. 

Nikolis et al. 

(2018) 

Avaliar eficácia e 

segurança de duas  

técnicas no tratamento da 

hipertrofia massetérica 

usando a TboA. 

Não houve diferença significativa 

quanto ao resultado entre as técnicas 

de tratamento, sendo ambas 

consideradas eficazes. 

Lee et al. 

(2021) 

Identificar estratégias e 

pontos de injeção de 

TboA mais seguros e 

eficazes, usando US para 

determinar os padrões 

estruturais do tendão 

inferior profundo (TIP) do 

mm. masseter. 

TIP foi encontrado recobrindo os dois 

terços anteriores ou os dois terços 

posteriores ou a maior parte da 

porção inferior do mm. masseter. Em 

alguns casos, mais de um tendão 

inferior profundo foi observado. 

Chirico et al. 

(2021) 

Apresentar uma técnica 

de injeção “bifásica” para 

administração de TboA, 

Não foram registradas assimetrias; 

houve diminuição temporária da força 

de mastigação e redução média do 
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desenvolvida para 

prevenir abaulamentos 

paradoxais do masseter. 

ângulo massetérico bilateralmente. A 

abordagem de injeção bifásica diminui 

ainda mais a taxa de incidência de 

complicações. 

Han et al. 

(2021) 

Desenvolver e validar a 

primeira escala para 

determinação volumétrica 

da hipertrofia do mm. 

masseter específica para 

pacientes asiáticos. 

A escala apresentou graus 

notavelmente elevados de 

confiabilidade intra e interexaminador 

e utilidade na prática clínica para 

facilitar a comunicação dos objetivos 

do tratamento com os pacientes e em 

estudos clínicos avaliando o efeito do 

tratamento. 

Kwon et al. 

(2019) 

Discutir a aplicação da 

TboA na região 

maxilofacial, incluindo 

aspectos teóricos e 

práticos no tratamento do 

bruxismo e hipertrofia do 

mm. masseter. 

O bruxismo e a hipertrofia 

massetérica são as afecções que 

usam mais comumente a TboA como 

alternativa terapêutica. A toxina 

corrige os padrões de exercícios 

musculares, diminui a aparência de 

mandíbula quadrada e alivia a dor, 

propiciando qualidade de vida do 

paciente. 

Kaya; 

Ataoğlu 

(2021) 

Comparar a eficácia da 

placa oclusal e da TboA 

no tratamento da dor na 

ATM. 

No grupo que recebeu a TBoA, na 2ª 

e 6ª semanas, a força máxima de 

mordida diminuiu; por outro lado 

aumentou no 3º e 6º mês. Nos 

pacientes em uso de placa oclusal, 

não houve alteração até o 3º mês, e 

houve aumento da força máxima de 

mordida no 6º mês. Não foram 

encontradas diferenças 

estatisticamente significativas entre 

os dois métodos. 

Diracoglu et 

al. (2021) 

Explorar os efeitos da 

injeção assistida por US 

da TboA na espessura 

muscular em pacientes 

com hipertrofia do 

masseter. 

Não foram observadas diferenças 

significativas na força de mordida. 

Medições do mm. masseter relaxado 

e contraído, e medições da linha entre 

o tragus e o ângulo da boca 

demonstraram uma diminuição 

significativa. 
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Witmanowski

; Błochowiak 

(2020) 

Apresentar visão geral de 

complicações e efeitos 

colaterais que podem 

surgir após o uso da TboA 

e aconselhar sobre 

manejo e estratégias 

preventivas. 

Os efeitos colaterais benignos são 

complicações bem localizadas, 

reversíveis e autolimitadas e 

geralmente desaparecem sem 

qualquer tratamento. Os efeitos 

adversos estéticos e funcionais estão 

associados a diferentes respostas 

musculares à TboA ou ao mau 

posicionamento da toxina. Os eventos 

graves são sequelas devido à 

disseminação sistêmica da 

substância. 

Yeh; Peng; 

Peter Peng 

(2018) 

Relatar complicações 

associadas à injeção da 

TboA no músculo 

masseter. 

Os eventos adversos encontrados 

foram: tontura, dor de cabeça; dor no 

local da injeção, redução da força 

mastigatória, injeção inadequada e 

baixo efeito, resistência ou falta de 

resposta ao tratamento, agravamento 

da papada, efeito paradoxal, mudança 

na expressão, afundamento da 

bochecha e da fossa temporal, 

xerostomia e neuropraxia. 

Fonte: Autoria própria. 

 

O diagnóstico da hipertrofia do masseter é, em sua 

maioria, clínico, mas exames de imagem complementares 

podem auxiliar no diagnóstico diferencial com outras condições, 

permitindo o estabelecimento de uma melhor conduta clínica 

(NAPHADE et al., 2018; SOL et al., 2020). De acordo com Pinto 

et al. (2018), essa diferenciação diagnóstica ocorre entre 

possíveis patologias inflamatórias e acometimento ósseo, 

glandular e de partes moles da região parotídea-massetérica. 

Em seu estudo, as radiografias panorâmicas mostraram 

aumento do ângulo mandibular bilateral, enquanto a TC 

apresentou hipertrofia do mm. masseter, e os exames de RM e 

US permitiram melhor avaliação e mensuração muscular. 



TOXINA BOTULÍNICA TIPO A: ALTERNATIVA TERAPÊUTICA PARA 
HIPERTROFIA DO MASSETER 

383 
 

Napade et al. (2018) consideraram a US um exame de 

imagem simples, econômico e confiável quando comparado a 

TC e RM, e afirmaram que o diagnóstico da hipertrofia do mm. 

masseter foi comprovado através da US em seu estudo. No 

entanto, Han et al. (2021) relataram que esses exames 

possibilitam quantificar as alterações do volume e espessura 

muscular, mas são incapazes de medir as mudanças físicas 

observadas clinicamente no contorno facial. A fim de aferir 

essas medidas volumétricas clinicamente, esses autores 

desenvolveram e validaram a primeira escala para avaliação de 

hipertrofia do mm. masseter, específica para povos asiáticos, 

onde essa condição é frequente. Tal escala apresentou graus 

notavelmente elevados de confiabilidade intra e inter 

examinador, utilidade na prática clínica para facilitar a 

comunicação dos objetivos do tratamento com os pacientes e 

em estudos clínicos para avaliar o efeito do tratamento. 

O tratamento convencional da hipertrofia do masseter é 

a cirurgia por ressecção das fibras musculares, no entanto 

envolve riscos potenciais. Segundo Almukhatar e Fabi (2019), 

a redução cirúrgica do músculo masseter apresenta 

desvantagens como riscos inerentes à anestesia geral, 

hemorragia pós-operatória, edema, hematoma, infecção, 

cicatrizes, danos ao nervo facial e assimetrias. 

Intercorrências induzidas por intervenções cirúrgicas 

incentivaram uma busca por alternativas terapêuticas menos 

invasivas, que, a depender do caso, podem ser associadas ao 

tratamento cirúrgico ou serem utilizadas isoladamente. Chirico 

et al. (2021) afirmaram que atualmente a preferência por 

procedimentos minimamente invasivos está em ascendência e 

o tratamento de primeira escolha para hipertrofia do masseter 
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recai sobre a utilização de TboA, dada eficácia e perfil de 

segurança que apresenta. 

Ao ser injetada no mm. masseter hipertrofiado, a TboA 

atua aliviando a tensão muscular, através do bloqueio 

transitório da condução nervosa, por consequência, o músculo 

apresenta redução de sua força de contração, que leva a um 

relaxamento e diminuição volumétrica (SHOME et al., 2020).  

Os exames de imagem também foram utilizados para 

guiar corretamente as injeções de TboA no mm. masseter, 

reduzindo a ocorrência de erros, por revelar a anatomia 

individual bem como as variações anatômicas das estruturas da 

região. A US permite observar músculo, tendão inferior 

profundo (TIP) e outras estruturas anatômicas circundantes 

(LEE et al., 2021). Dessa forma, é possível ter uma boa difusão 

da TboA e prevenir o abaulamento paradoxal causado devido à 

contração excessiva da camada superficial do mm. masseter 

(BAE, et al., 2020). 

Bae et al. (2020), em estudo comparativo, observaram 

que a redução da espessura do mm. masseter no estado de 

repouso diferiu significativamente um mês após a aplicação de 

TboA entre o grupo de injeção cega convencional e o grupo 

guiado por US, em 12.38 ± 7.59% e 17.98 ± 9.65%, 

respectivamente. A redução do contorno facial também 

aumentou significativamente um mês após a aplicação entre o 

grupo de injeção cega convencional e o grupo guiado por US, 

em 1,95 ± 0,74 mm e 2,22 ± 0,84 mm, respectivamente. Dessa 

forma, as injeções guiadas por US possibilitaram resultados 

mais eficientes. 

Além de auxiliar no diagnóstico e como guia para injeção 

de TboA, exames de imagem contribuem para determinar a 

dosagem a ser utilizada de forma individualizada, evitando 
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superdosagem e dosagens inferiores à necessária, para obter 

eficácia na redução da hipertrofia massetérica. 

No estudo realizado por Alcolea e Mkhitaryan (2019), as 

unidades de TboA usadas em cada paciente foram estimadas 

após as medidas ultrassonográficas de cada mm. masseter em 

repouso e contração máxima, variando de 7,5 a 10U por ponto 

de injeção. As doses totais foram de 30 a 95U por paciente. 

Diracoglu et al. (2021) também determinaram a dosagem de 

forma individualizada após análise ultrassonográfica utilizando 

de 30 a 50U por músculo. 

Alguns autores determinaram as unidades de TboA a 

serem injetadas com base na literatura ou experiências clínicas 

anteriores. Nikolis et al. (2020) e Nikolis et al. (2018) aplicaram 

em seus pacientes 40U de TboA em cada mm. masseter, 

enquanto Ma et al.(2018) utilizaram 50U. Ayhan, İşler e 

Kasapoglu (2018) introduziram 75U distribuídas igualmente em 

cinco pontos no centro do terço inferior e, após um mês, e 

segunda sessão, mais 60U foram aplicadas ao mm. masseter. 

Shome et al. (2020) e Bayrak, et al. (2019) utilizaram em seus 

estudos 30U de TboA, por outro lado Lee et al. (2017) injetaram 

25U de TboA. 

Percebe-se nos estudos avaliados não haver uma 

padronização na dosagem de TboA para o tratamento de 

hipertrofia massetérica, o que se explica pelo fato de que o 

protocolo de dosagem de TboA a ser aplicada requer um 

planejamento individualizado, pois as alterações de volume do 

mm. masseter variam de paciente para paciente.  

Lee et al. (2017) confirmaram a eficácia de TboA no 

tratamento da hipertrofia do masseter ao observar, através de 

TC, redução volumétrica do músculo, porém relataram ter 

havido também reabsorção óssea mandibular. Estudo 
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semelhante foi realizado por Alcolea e Mkhitaryan (2019), que 

usaram a US como exame de imagem, e também confirmaram 

com precisão a redução volumétrica do mm. masseter após 

injeção de TboA. 

Observou-se maior redução volumétrica do masseter no 

1º mês de aplicação, e menor redução após três meses, o que 

pode ser explicado pelo efeito temporário da TboA, que perdura 

em média 120 dias (BAYRAK et al., 2019), consequentemente 

o músculo tende a retornar ao volume inicial, pois ocorre 

formação de novos brotamentos axonais nas terminações 

nervosas, e a condução nervosa na junção do neuronal volta ao 

normal (AYHAN; İŞLER; KASAPOGLU, 2018). Silva et al. 

(2020) também observaram diminuição significativa da 

atividade elétrica muscular em até 120 dias após a aplicação de 

TboA, retornando as atividades neuroeletromusculares. 

Compreende-se a necessidade de sessões 

subsequentes de aplicação de TboA, para que haja 

condicionamento de nova padronização de contração muscular 

e a hipertrofia massetérica seja tratada. A importância do 

número de sessões de aplicação de TboA foi ressaltada por 

Chang et al. (2019) e Shome et al. (2020), que indicaram 

reaplicações trimestrais ou semestrais até a conclusão do 

tratamento, pois conforme explicaram Shome; Khare; Kapoor 

(2019), reaplicações periódicas mantiveram o efeito de TboA 

prolongado. Para Ayhan, İşler e Kasapoglu (2018), a injeção 

deve ser repetida aproximadamente entre 4 e 8 meses. Ao 

realizar o acompanhamento por 4 anos, Shome, Khare e 

Kapoor (2019) descobriram que os pacientes submetidos a 3 

sessões de aplicação de TboA mantiveram uma melhor 

redução média do volume muscular quando comparados aos 

que receberam 2 aplicações.  
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Entretanto alguns casos clínicos foram relatados onde 

TboA não promoveu resultado satisfatório de redução 

volumétrica do mm. masseter. Dadas as dimensões 

insatisfatórias, Ayhan; İşler; Kasapoglu, (2018) recomendaram 

abordagem cirúrgica intraoral para redução do músculo e 

cirurgia retromandibular extraoral para remodelação e 

suavização óssea do ângulo da mandíbula, propiciando aspecto 

mais simétrico e estético. 

Os autores não observaram diferença no resultado da 

redução do volume massetérico quando se usam diferentes 

marcas comerciais de TboA (WANITPHAKDEEDECHA et al., 

2017), todavia as técnicas e locais de aplicação no mm. 

masseter apresentaram grande variação entre os estudos. 

A literatura apontou que, através da delimitação de zona 

anatômica de segurança, os locais de aplicação de TboA no 

mm. masseter diferem nos estudos, bem como as técnicas 

utilizadas, que variam entre ponto único de aplicação, injeções 

múltiplas e formação de figuras geométricas delineadas através 

dos pontos de aplicação.  

O terço médio inferior do músculo masseter é a área de 

arborização mais rica dos ramos do nervo massetérico, 

tornando-se o local mais escolhido para a aplicação da TboA, 

permitindo seu máximo efeito (ALMUKHTAR; FABI, 2019; BAE 

et al., 2020). As aplicações profundas na superfície óssea 

ajudam os profissionais a prevenir a injeção acidental na 

glândula parótida, que geralmente cobre o quarto posterior do 

masseter (BAE et al., 2020) 

Shome, khare e kapoor (2019), Almukhtar e Fabi (2019), 

Shome et al. (2020) delimitaram uma zona de segurança 

retangular através da construção de 4 linhas. A primeira linha 

foi traçada do lóbulo da orelha ao canto da boca, a segunda ao 
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longo da base da mandíbula, as terceira e quarta linhas foram 

traçadas delimitando a margem anterior e posterior do mm. 

masseter, identificadas através da palpação. Chang et al. 

(2019) também estabeleceram uma área de segurança: uma 

linha vertical foi desenhada da borda orbital lateral até a incisura 

antegonial, e uma linha oblíqua desenhada da comissura oral 

até a parte mais inferior do lóbulo da orelha, de forma que a 

área posterior à linha vertical e inferior à linha oblíqua foram 

consideradas seguras para as injeções de TboA. 

Nikolis et al. (2020), em seu estudo, submeteu um grupo 

de pacientes à técnica de injeção única e outro à técnica de 

injeção múltipla. No primeiro, a TboA foi aplicada em um único 

ponto no masseter, identificada por palpação como a área mais 

espessa. No segundo grupo, a dosagem foi distribuída 

igualmente em 5 pontos. A primeira injeção foi aplicada no 

centro do músculo, e as injeções restantes foram distribuídas 

em um formato quadrado à 1cm do centro. A recomendação de 

Almuktar e Fabi (2019) foi o primeiro ponto de aplicação na 

borda mais espessa do mm. masseter, geralmente localizada 

1,5cm acima da borda do ângulo mandibular; os segundo e 

terceiro pontos anterior e posterior ao centro, formando um 

triângulo. 

Independente da técnica utilizada, Nikolis et al. (2018) 

esclareceram que não houve diferenças significantes quanto ao 

resultado na redução de volumização do mm. masseter 

hipertrofiado, sendo consideradas todas eficazes e seguras. 

A variação anatômica é outro fator a ser considerado no 

tratamento da hipertrofia massetérica pois pode ocorrer 

interferência na difusão da toxina injetada, influenciando 

diretamente no sucesso terapêutico. Lee et al. (2020) 

encontraram cápsulas envolvendo completamente o ventre do 



TOXINA BOTULÍNICA TIPO A: ALTERNATIVA TERAPÊUTICA PARA 
HIPERTROFIA DO MASSETER 

389 
 

mm. masseter em 45,5% das hemifaces examinadas, que 

podem limitar a difusão da toxina injetada. Em 2021, Lee et al. 

relataram ter encontrado o tendão inferior profundo (TIP) 

cobrindo dois terços anteriores dos músculos masseteres em 

21,8% dos casos; em 9,4% o TIP cobria os dois terços 

posteriores; em 68,8% o TIP cobria a maior parte da porção 

inferior do músculo masseter; além disso, em alguns casos, 

mais de um TIP foi observado.  

Efeitos colaterais ao tratamento da hipertrofia 

massetérica com TboA foram relatados nos artigos científicos. 

Nikolis et al. (2020) alertaram sobre o aumento do volume da 

fossa temporal como possível efeito colateral do tratamento 

para hipertrofia do masseter com TboA, devido 

enfraquecimento da capacidade do músculo de se contrair após 

as injeções do neuromodulador, resultando em aumento 

potencial da contratilidade dos músculos remanescentes da 

mastigação. 

Para Lee et al. (2021), o abaulamento do mm. masseter 

pode ser causado devido ao TIP que impede a difusão uniforme 

de TboA na superfície de todo músculo. O TIP pode ser 

facilmente observado através de exame de imagem US, que 

localiza com precisão a profundidade do tendão, evitando o 

transtorno de uma injeção de TboA errônea. Bae et al. (2020) 

observaram um caso de abaulamento massetérico paradoxal 

do lado que recebeu injeção às cegas convencional e também 

afirmaram que o método de injeção guiada por US pode 

prevenir esse efeito colateral. 

Notadamente a utilização de TboA para fins terapêuticos 

e/ou cosméticos é uma alternativa de tratamento segura, 

contudo a literatura reportou algumas intercorrências, as quais 
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os profissionais da saúde devem estar atentos, para evitá-las e, 

caso ocorram, reconhecê-las rapidamente e tratá-las. 

Yeh, Peng e Peter Peng (2018) afirmaram uso de TboA 

no mm. masseter pode levar à diminuição da força mastigatória, 

que inicia cerca de 1 a 4 semanas após o tratamento, entretanto 

essa força de mordida foi restaurada gradualmente. Em estudo 

desenvolvido por Alcolea e Mkhitaryan (2019), um paciente 

apresentou fadiga muscular severa por 20 dias, e quatro 

pacientes relataram fadiga leve por menos de 5 dias, mas esse 

efeito foi transitório. 

Outro evento adverso relatado na literatura com 

aplicações subsequentes de TboA é a possibilidade de 

reabsorção óssea, mas o mecanismo de ação não está bem 

explicado. Em seu estudo, Lee et al. (2017) observaram, além 

da redução da espessura do masseter, maior redução no 

volume ósseo da área do ângulo goníaco mandibular, 

justificando que indução de atrofia nos músculos mastigatórios 

alterariam o crescimento e desenvolvimento craniofacial. 

Shome, Khare e Kapoor (2019) afirmaram que a TboA, 

quando injetado em altas concentrações, pode causar apoptose 

celular. As injeções repetidas tendem a impedir a regeneração 

das fibras musculares causando atrofia muscular 

semipermanente ou mesmo permanente. Para os autores, os 

músculos mastigatórios são diferentes de outros músculos 

esqueléticos e que, após a atrofia, sua regeneração pode ser 

limitada. Ma et al.(2018) relataram evidências de alterações 

degenerativas na ultraestrutura das fibras musculares após 

injeção de TboA no mm. masseter, que retornaram ao estado 

normal após interrupção de uso de TboA. 

Almukhtar e Fabi (2019) relataram haver piora da papada 

após aplicação de TboA para tratamento do mm. masseter, o 
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que é explicado pela perda do suporte estrutural posterior de 

seus tecidos fornecido pela hipertrofia do massetérica. A 

maioria dos pacientes que relataram tal efeito adverso tinha 

mais de 50 anos e com grande flacidez da pele, por isso 

recomendou-se evitar o tratamento com TboA nesses 

pacientes. 

De acordo com Bae et al. (2020), a origem do mm. risório 

geralmente cobre o terço anterior do mm. masseter na camada 

superficial do sistema musculoaponeurótico (SMAS). Deve-se 

evitar injetar TboA muito anterior ou superficialmente no mm. 

masseter, pois caso seja atingido o mm. risório pode causar 

paralisia indesejada, que pode resultar em encurtamento da 

boca ou assimetria facial ao sorrir.  

Yeh, Peng e Peter Peng (2018) relataram que, após 

aplicação de TboA no mm. masseter, pode haver tontura, dor 

de cabeça, dor no local da injeção, redução da força 

mastigatória, injeção inadequada e baixo efeito, resistência ou 

falta de resposta ao tratamento, agravamento da papada, efeito 

paradoxal, mudança na expressão, afundamento da bochecha, 

afundamento da fossa temporal, xerostomia e neuropraxia. 

Rocha et al. (2021) reportaram de forma geral as 

seguintes intercorrências no tratamento terapêutico e/ou 

cosmético com TboA: dor, hematoma, equimose, edema, 

eritema, náusea, cefaléia, paralisia, enfraquecimento muscular, 

ptose labial, deformidades, blefaroptose, dispnéia, estrabismo, 

diplopia, infecção, prurido, anafilaxia e assimetria, dentre os 

quais foram mais frequentes dor, hematoma e edema.  

Witmanowski e Błochowiak (2020) concordaram com os 

autores anteriores, mas explicaram que as complicações são 

bem localizadas, reversíveis, autolimitadas e geralmente 

desaparecem sem qualquer tratamento. Acrescentaram que 
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efeitos adversos estéticos e funcionais estão associados a 

diferentes respostas musculares frente à TboA ou local de 

injeção da toxina incorreto, e que os eventos graves devem-se 

à disseminação sistêmica da substância. 

O caso mais grave de intercorrência encontrado na 

literatura ao utilizar TboA para tratamento de hipertrofia 

massetérica foi a perda visual relatada por Chun e Kim (2017), 

ressaltando que foi o único registro encontrado em toda 

pesquisa desse trabalho. As razões para o evento não estão 

esclarecidas, mas foi sugerido duas possibilidades devido 

identificação sugestiva de relação causal do início da perda 

visual com a aplicação da TBoA. A neutotoxina pode interagir 

com células endoteliais e plaquetas e, por sua vez, afetar a 

cascata de coagulação promovendo um estado trombótico, que 

provoca efeitos colaterais sistêmicos, como infarto do miocárdio 

e embolia pulmonar. Dessa forma, pode ter ocorrido isquemia 

retiniana produzida por uma oclusão arterial após a injeção. O 

segundo mecanismo possível é a trombose induzida por lesão 

da parede vascular. Embora a agulha de injeção seja pequena, 

a alta pressão aplicada ao êmbolo de uma seringa com a agulha 

embutida no lúmen de uma artéria pode produzir lesão 

suficiente na parede vascular, induzindo a formação de trombo. 

No entanto, não foi possível o descarte definitivo da 

possibilidade de neurite óptica idiopática. 

Know et al. (2019) alertaram que se deve considerar a 

propriedade de difusão da toxina, dosagem, direção da agulha 

durante a injeção, sangramento e que muitas intercorrências 

podem ser evitadas ao direcionar e aprofundar corretamente a 

agulha, injetar lentamente a solução, utilizar bolsas de gelo na 

área afetada, massagear suavemente a área, evitar 

medicamentos antiinflamatórios não esferoidais (AINEs) e 
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antibióticos da classe de aminoglicosídeos ou drogas de 

bloqueio neuromuscular. 

As intercorrências no uso de TboA podem ser evitadas 

através de boa capacitação profissional, conhecimento preciso 

da anatomia, do produto e da técnica, anamnese minuciosa, 

planejamento individualizado, entretanto caso ocorram o 

profissional deve estar preparado para rapidamente efetuar o 

tratamento (ROCHA, et al. 2020). 

 

CONCLUSÕES 

 

De acordo com a literatura pesquisada, foi possível 

concluir que uso de toxina botulínica tipo A é eficaz como 

alternativa terapêutica da hipertrofia do mm. masseter; a injeção 

guiada, através de exames de imagem, pode fornecer dados 

anatômicos importantes; é necessário realizar planejamento 

personalizado, a fim de alcançar melhores resultados, além de 

previnir complicações potenciais.  

Mais estudos clínicos são necessáriosa para analisar o 

efeito da TboA a longo prazo no tratamento da hipertrofia do 

mm. masseter.  
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RESUMO: Sialorreia é uma condição clínica indesejada, 
caracterizada pela produção excessiva de saliva, que pode 
causar complicações à saúde do indivíduo e afetar 
adversamente sua qualidade de vida. O objetivo desse trabalho 
foi avaliar o uso de toxina botulínica Tipo A (TboA) para 
tratamento da sialorreia. Realizou-se revisão da literatura, 
utilizando as bases de dados PubMed, EBSCO, Scielo e BVS, 
com descritores “Sialorrhea”, “Botulinum Toxins, Type A”, 
“Nervous System Diseases” e operador boleano AND, 
resultando na seleção de 25 estudos. Sialorreia engloba 
disfunção motora resultante do comprometimento da função de 
deglutição, associada a doenças neurológicas crônicas, 
deficiências sensoriais, distúrbios metabólicos, efeito colateral 
de medicamentos antipsicóticos, descoordenação da 
musculatura facial e lingual e problemas posturais. O 
tratamento definitivo é a remoção das glândulas salivares 
maiores ou a ligadura dos ductos, com riscos potenciais e a 
terapia farmacológica padrão acompanha efeitos colaterais 
consideráveis. A utilização de TboA nas glândulas salivares 
inibe a liberação de acetilcolina nos terminais nervosos 
colinérgicos, bloqueando temporariamente os estímulos 
parassimpáticos, diminuindo o fluxo salivar, representando uma 
opção de tratamento minimamente invasivo. A quantidade de 
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neurotoxina e o tempo necessário para a reaplicação variam de 
acordo com o paciente. Os estudos publicados apontaram que 
TboA está em ascensão para tratamento da sialorreia, porém é 
evidente a necessidade de estudos adicionais, a fim de 
constituir um protocolo preciso. 
Palavras-chave: Botulinum Toxins, Type A. Sialorrhea. 
Nervous System Diseases. 
 

INTRODUÇÃO 

 

A sialorreia é uma condição clínica caracterizada por 

acúmulo de saliva com perda descontrolada pela cavidade oral 

ou orofaringe. Pode ser causada por hipersalivação ou 

deficiência na deglutição, como descoordenação da 

musculatura facial e lingual, ausência de selamento labial e 

incapacidade de manter a postura da cabeça (MORGANTE et 

al., 2019). 

 A produção salivar é um processo imprescindível 

para o sistema digestório, manutenção das estruturas bucais, 

atividade enzimática e controle de bactérias e fungos presente 

na cavidade oral. A saliva é um fluido misto composto por água, 

eletrólitos e macromoléculas que é secretado pelas glândulas 

parótidas, submandibulares e sublinguais. Em média o corpo 

humano secreta por dia 0,5L de saliva e sua secreção é 

estimulada pelo Sistema Nervoso Autônomo Simpático e 

Parassimpático (BRUTON, 2018). 

A quantidade de saliva que o indivíduo produz pode ser 

alterada a depender do nível de atividade das suas glândulas 

salivares, hidratação corporal, tabagismo, uso de 

medicamentos e condições patológicas. O aumento da 

produção salivar é denominado hipersalivação que, quando 
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associada a dificuldades motoras, causa a sialorreia 

(MORGANTE et al., 2019; BARBOSA; BARBOSA, 2017). 

A primeira linha de tratamento para controlar os efeitos 

da sialorreia se fundamenta em mudanças comportamentais e 

posturais, através de acompanhamento com fisioterapeuta e 

fonoaudiólogo. Outras terapias mais tradicionais envolvem o 

uso de medicamentos anticolinérgicos e procedimentos 

invasivos, como cirurgias de ligadura ou remoção das glândulas 

salivares (TURE et al., 2021). 

Em pacientes portadores de necessidades especiais, as 

dificuldades motoras podem impedir o tratamento baseado em 

meios fisioterápicos. Nesses casos, é comum a prescrição dos 

medicamentos anticolinérgicos que, devido a não seletividade 

que apresentam, possuem alta taxa de efeitos colaterais, 

comprometendo a continuidade do tratamento (ISAACSON et 

al., 2020; CALIM et al., 2019). 

Mediante a necessidade de medidas efetivas e 

minimamente traumáticas, pesquisadores que estudam a toxina 

botulínica A (TBoA) vêm avaliando a eficácia e segurança desta 

neurotoxina como estratégia terapêutica no tratamento da 

sialorreia (TURE et al., 2021; ISAACSON et al., 2020; 

MORGANTE et al., 2019;SHOVAL et al., 2018; LUÍS et al., 

2017). 

Diante do exposto, esse trabalho tem como objetivo 

revisar a literatura a respeito da eficácia do tratamento da 

sialorreia com a toxina botulínica tipo A. 

 

MATERIAIS E MÉTODO 

 

Realizou-se uma revisão integrativa da literatura com 

caráter descritivo exploratório, utilizando coleta de informações 
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para a avaliação e síntese de evidências disponíveis sobre a 

temática.  

Para o levantamento desses estudos, foram realizadas 

as etapas de elaboração da pergunta norteadora, busca na 

literatura, coleta de dados, análise crítica dos estudos incluídos, 

discussão dos resultados e apresentação da revisão integrativa. 

A questão norteadora delineada foi: “o uso de toxina botulínica 

tipo A é eficiente para o tratamento da sialorreia?”.  

A busca de artigos nas bases de dados PubMed (U.S. 

National Library of Medicine), EBSCO (Dentistryand Oral 

Sciences Source - DOSS) Scielo (Biblioteca Eletrônica 

Científica Online) e BVS (Biblioteca Virtual em Saúde) ocorreu 

entre agosto e outubro de 2021. Foram usados os descritores 

na língua inglesa e portuguesa “Sialorrhea”, “BotulinumToxins, 

Type A” e “Nervous System Diseases” com o operador boleano 

AND.  

Como critérios de inclusão foram adotados artigos no 

limite temporal de 2017 a 2021, publicados nas bases de dados 

de referência, textos integralmente disponíveis em português, 

inglês ou espanhol, com título ou resumo fazendo referência ao 

tema. Foram excluídos artigos repetidos em bases de dados, 

estudos realizados em organismos não humanos, teses, 

dissertações e abordagens que não contemplem a temática de 

estudo. 

A pesquisa realizada nas bases de dados identificou 30 

artigos científicos e que, após a aplicação dos critérios de 

inclusão e exclusão, bem como a leitura dos títulos e resumos, 

contemplou-se 25 estudos (Figura 1). Três (3) destes artigos 

que estavam fora do intervalo e três (3) livros foram incluídos 

devido às importâncias de seus achados. Posteriormente, uma 

análise criteriosa através da leitura exploratória e extração de 

evidências relacionadas à temática viabilizaram a síntese e 

https://buscador-periodicos-capes-gov-br.ez15.periodicos.capes.gov.br/V/HPNHG5MFDB2RDFDYS5V8GVR1FMP6FP7KEVBMDGV6FQHD6E4CRC-05914?func=native-link&resource=CAP02313
https://buscador-periodicos-capes-gov-br.ez15.periodicos.capes.gov.br/V/HPNHG5MFDB2RDFDYS5V8GVR1FMP6FP7KEVBMDGV6FQHD6E4CRC-05914?func=native-link&resource=CAP02313
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montagem de argumentação teórica advinda das fontes 

selecionadas. 

 

Figura 1. Estratégia de inclusão e exclusão dos artigos 
científicos para revisão integrativa da literatura. 
 

 
Fonte: Autores, 2021. 
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RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

A sialorreia é uma condição clínica indesejada que se 

apresenta associada a quadros de pós-derrames, doença de 

Parkinsson, paralisia cerebral, doença do nervo motor e lesão 

cerebral adquirida. Também está relacionada com disfunções 

diretas das glândulas salivares e com o efeito colateral de 

medicamentos (SRIDHARAN; SIVARAMAKRISHNAN, 2018).   

Considerada anormal após os 4 anos de idade, a 

hipersalivação com perda de conteúdo pela cavidade oral pode 

ser uma condição debilitante. Nos pacientes portadores de 

doença neurológica é agravada por ausência de selamento 

labial, baixa força na sucção e comprometimento na deglutição, 

está associada ao aumento de infecções bucais, dificuldades 

na alimentação, fala, complicações relacionadas à aspiração da 

saliva, halitose, higienização e isolamento social (ISAACSOM 

et al., 2020; CORRÊA et al., 2021). 

Pode-se classificar a sialorreia em anterior, quando a 

perda de saliva se dá através da boca, e posterior, quando a 

saliva escorre para a faringe, trazendo risco de pneumonia por 

aspiração, que é um dos motivos comuns para as internações 

dos pacientes portadores de necessidades neurológicas. 

Referente ao período e duração dos sintomas pode ser 

classificada em crônica ou transitória. Em casos transitórios, 

não é viável adotar protocolos de tratamentos de caráter 

permanente ou invasivo (MORGANTE et al., 2019). 

O protocolo inicial para tratamento de sialorreia se dá 

com educação de hábitos como postura, alimentação, 

deglutição e higiene. No entanto, especialmente em pacientes 

com doenças neurológicas mais graves, nem sempre essas 

mudanças são possíveis devido às limitações na capacidade 

intelectual e motora, para esses casos entram como alternativa 
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os fármacos. Um dos problemas associados ao tratamento 

medicamentoso é a adição de mais um medicamento na rotina 

de pacientes que normalmente já fazem um alto consumo de 

drogas, aumentando o risco de efeitos adversos e interações 

medicamentosas (MORGANTE et al. 2019). 

A terapia medicamentosa usada para sialorreia são os 

fármacos anticolinérgicos, que atuam bloqueando os receptores 

colinérgicos muscarínicos e, assim, diminui a produção de 

saliva ao inibir atividade simpática e parassimpática pós-

ganglionar. Os medicamentos anticolinérgicos incluem 

atropina, glicopirrolato, tropicamida, amitriptilina, benztropina e 

escopolamina. Embora sejam eficazes, seus efeitos adversos 

como retenção urinária, desidratação, constipação, sedação e 

confusão limitam seu uso (SHOVAL et al., 2018, ISAACSON et 

al., 2020). 

Os fármacos também podem estar relacionados à 

indução da sialorreia. O uso crônico de medicamentos como a 

clozapina, considerada padrão-ouro para tratamento de 

esquizofrenia, induz à sialorreia por dois mecanismos: a 

estimulação das glândulas submandibulares e a redução da 

função peristáltica da laringe. No entanto, uma das formas de 

atenuar a sialorreia, sem suspender o uso da clozapina, seria a 

aplicação sublingual de atropina (POORTEN; HERT, 2019). 

A cirurgia é considerada o último recurso para tratamento 

da sialorreia. Seu objetivo é diminuir o fluxo salivar, podendo 

ser alcançado por ligadura das glândulas salivares ou remoção 

total. Apesar de ser um método eficaz, sua irreversibilidade e 

efeitos colaterais como rânulas, sialoadenite, inchaço, 

pneumonia e retenção unirária operatória fazem com que essa 

modalidade de tratamento seja preterida em relação a meios 

menos invasivos (VARLEY et al., 2019). 
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Partindo do fato que a acetilcolina é o principal 

neurotransmissor excitatório do Sistema Nervoso Autônomo 

(SNA) simpático e parassimpático para estimular as glândulas 

salivares e secretarem saliva, estudos com toxina botulínica tipo 

A ganharam uma atenção especial como estratégia terapêutica 

nos últimos anos. A TBoA é um produto obtido a partir da 

fermentação realizada pela bactéria anaeróbia gram-positiva 

Clostridium botulinum e é considerada uma das neurotoxinas 

mais potentes disponíveis na atualidade (WU et al., 2018). 

Semelhante a outras neurotoxinas, o seu principal efeito 

é na junção neuromuscular, afetando o processo de exocitose 

das vesículas sinápticas e interferindo na liberação de 

acetilcolina (BAROSA; BARBOSA, 2017).  

A toxina botulínica é formada por uma cadeia pesada e 

uma cadeia leve. A cadeia pesada se liga a receptores 

específicos causando endocitose. No interior do endossomo, o 

pH ácido promove alteração estrutural da molécula e 

rompimento das pontes dissulfídicas, com translocação da 

cadeia leve para o citosol. A cadeia leve das Toxinas botulínicas 

tipo B, D, F e G promove clivagem da proteína VAMP, as do tipo 

A, C e E clivam SNAP25. Toxina botulínica C também promove 

clivagem da sintaxina, levando a inibição da fusão vesicular, 

liberação de acetilcolina e consequente bloqueio da 

neurotransmissão com paralisia muscular (AYRES; 

SANDOVAL, 2016). 

O mecanismo de ação da TBoA envolve a diminuição da 

liberação de vesículas contendo acetilcolina, reduzindo a 

função da contração muscular. Posteriormente, novas vesículas 

são criadas e começam a ser liberadas, essa renovação é 

responsável pela transitoriedade dos efeitos da TBoA 

(BAROSA, BARBOSA, 2017).  
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Embora existam poucos estudos para determinar o 

mecanismo de ação dentro dos tecidos glandulares, a TBoA 

atua bloqueando o estímulo nervoso da glândula salivar por agir 

sobre as fibras colinérgicas pós-ganglionares, sua ação pode 

durar por um período de até 6 meses e os seus efeitos 

adversos, embora raros, podem incluir ligeira xerostomia, 

disfagia e dificuldade na mastigação, que desaparecem após o 

período de atividade do fármaco (AYRES, SANDOVAL, 2016; 

OLIVEIRA, NETO, EVÊNCIO, 2017). 

As contraindicações da toxina botulínica podem ser 

absolutas e relativas e incluem estágios de gravidez e de 

lactação, pacientes com comprometimentos da saúde geral, 

crianças (menos de 2 anos), idosos (mais de 75 anos), 

sensibilidade ou condições alérgicas aos componentes da TboA 

e seus excipientes (albumina humana, albumina bovina, lactose 

ou succinato de sódio), além do uso recente da TBoA(menos 

de 90 dias). Entre os efeitos colaterais locais observam-se dor, 

edema, eritema, equimose e hipoestesia transitória (BARBOSA, 

BARBOSA, 2017). 

A técnica de aplicação da toxina botulínica nas glândulas 

salivares pode ser realizada baseada na localização anatômica 

ou guiada por ultrassom. Para aplicação na parótida baseada 

na localização anatômica é recomendado que se determine o 

ponto médio entre o tragus e o ângulo da mandíbula, aplicando 

a injeção 1 cm anterior a este ponto e para a localização 

anatômica da glândula submandibular, a toxina é injetada entre 

o ângulo da mandíbula e a região mentoniana (ISAACSON et 

al., 2020). 

A aplicação da TBoA utilizando a abordagem guiada por 

ultrassom é considerada mais segura por utilizar, além do 

ultrassom, a estimulação elétrica para localização da glândula, 

minimizando efeitos adversos, evitando o risco de propagação 
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fora do local e diminuindo o risco de efeitos sistêmicos 

(SHOVAL et al., 2018). 

Em revisão sistemática foi constatado que a segurança 

e eficácia na proposta terapêutica do uso TBoA demonstrou ser 

efetivo no controle da sialorreia nos pacientes, com redução 

significativa na taxa média de fluxo salivar não estimulado a 

partir da quarta semana, comparado ao grupo placebo. Um 

efeito duradouro foi observado 16 semanas após a injeção 

(JOST et al., 2019). 

Analisando a interação da TBoA com os tecidos bucais, 

Corrêa e colaboradores (2021) avaliaram se em pacientes com 

sialorreia as injeções intraglandulares de TBoA estavam 

associadas ao aumento do desenvolvimento de cárie dentária, 

modificações na composição salivar (pH oral, capacidade 

tampão e osmolaridade) e carga bacteriana cariogênica.  

Nenhum dos estudos incluídos nesta revisão encontrou 

que as injeções de TBoA estavam associadas com 

desenvolvimento de cárie dentária ou com reduções 

significativas do pH oral, porém, apenas um dos estudos 

encontrou um aumento na contagem de lactobacilos, que 

embora não sejam as bactérias principais, são importantes no 

processo de instalação da cárie (CORRÊA et al., 2021). 

Outro estudo observou que o tratamento com TBoA nas 

glândulas parótidas e submandibulares diminuiu o fluxo e 

frequência da salivação, além de reduzir o número de 

internações causadas por infecções pulmonares. A injeção se 

mostrou eficaz por 5 a 12 meses e 90% dos pacientes se 

beneficiaram no primeiro mês da primeira injeção (TURE et al., 

2021). 

Para avaliar se o método da injeção de TBoA nas 

glândulas salivares sob orientação de ultrassom apresentava 

maior segurança e eficácia, foi estudada em uma série de casos 
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em pacientes com atrofia muscular espinhal tipo I. Todos os 

quatro pacientes estudados mostraram melhorias clinicamente 

significativas. Apesar da amostra reduzida, o método se 

mostrou seguro e eficaz para diminuir a salivação em pacientes 

com atrofia muscular espinhal tipo I. No entanto, são 

necessários estudos com mais pessoas para comprovar sua 

segurança (SHOVAL et al., 2018). 

Em pacientes portadores de doença de Parkinsson, a 

disfagia, postura flexionada do pescoço e diminuição do 

controle mandibular colaboram para a acentuação da sialorreia. 

Nesses casos, na contraindicação de terapias 

medicamentosas, a toxina botulínica pode ser a primeira linha 

de tratamento (MITCHELL; SIDIROPOULOS, 2021). 

Ao avaliar os fatores de eficácia, segurança e impacto na 

qualidade de vida do tratamento da sialorreia com toxina 

botulínica tipo A em pacientes com paralisia cerebral espástica 

e discinética, 45% dos pacientes obtiveram redução de pelo 

menos 50% do fluxo, demonstrando que a injeção de TBoA nas 

glândulas salivares é eficaz e, geralmente segura, para o 

tratamento de salivação em pacientes com paralisia cerebral 

espástica ou discinética, tanto na medição objetiva da produção 

de saliva quanto nos sintomas subjetivos relacionados à 

condição (DIAS; FERNANDES, 2016). 

Em revisão sistemática, Varley et al. (2019) discorreram 

que o uso de sialorreia com toxina botulínica em pacientes 

portadores de doenças neurológicas promoveu diminuição do 

risco de pneumonia por aspiração e do fluxo salivar. Atestam 

ainda que a toxina botulínica apresentou menor incidência de 

efeitos adversos em comparação com o uso de medicamentos 

anticolinérgicos. Apesar do sucesso encontrado nos estudos 

analisados, o caráter provisório do tratamento com TBoA pode 

ser um empecilho a sua adesão, tendo em vista que são 
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necessárias injeções em uma freqüência de 3 a 6 meses, e que 

sua aplicação é dificultada em pacientes portadores de 

necessidades especiais. 

Mesmo sendo eficaz, o uso da TBoA, quando comparado 

a outros métodos farmacológicos e não farmacológicos, 

apresenta custo elevado.  Em um estudo randomizado, foi 

comparado o custo e a efetividade da aplicação da toxina 

botulínica tipo A versus a ligadura dos ductos das glândulas 

para sialorreia grave. Diante dos achados, os autores 

concluíram que apesar da aplicação da neurotoxina botulínica 

tipo A apresentar um custo percentual inferior ao procedimento 

de ligadura dos ductos, o custo adicional da ligadura sobre a 

TBoA é compensado devido ao maior sucesso do tratamento 

(LUIZ et al., 2017). 

Adicionalmente, os procedimentos cirúrgicos podem 

levar a resultados permanentes no controle da sialorreia, 

alterando a anatomia da glândula salivar. Porém a excisão, 

denervação ou transposição dos ductos salivares, configuram 

desvantagens que devem ser ponderadas e analisadas quanto 

a sua indicação, levando em consideração os aspectos 

individuais do paciente na escolha da terapêutica adequada 

(SHOVAL et al., 2018). 

A TBoA pode desencadear efeitos indesejados, como 

relatou um estudo coorte que constatou que efeitos adversos 

transitórios ocorreram em 33% dos pacientes que receberam 

tratamento com TBoA, sendo aproximadamente 80% destes 

efeitos leves. Também se observa relatos de efeitos mais 

graves perfazendo 8,7% dos casos. Estes casos apontaram 

para uma resolutividade de aproximadamente 54% dos efeitos 

adversos resolvidos espontaneamente em 4 semanas, porém 

3% destes ainda persistiram após 32 semanas. Ressaltando, 

diante dos fatos, a necessidade de informar e esclarecer antes 
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de usar injeções submandibulares de TBoA para sialorreia, os 

potenciais efeitos adversos e riscos iminência, além de 

monitorar a função motora oral, visto que a disfagia, se 

existente, pode ser agravada (HULST, 2016). 

Alguns estudos consideram que uma dose letal da TBoA 

estaria acima de 3.000 U por ingestão oral ou a aplicação de 

300 U pode conduzir a um enfraquecimento muscular 

generalizado, dificuldades respiratórias e até óbito pelo 

comprometimento do diafragma. Existe clara recomendação de 

que as dosagens para as formulações de toxina onabotulínica 

A (Botox®) e a abobotulínica A (Dyspost®) não devem 

ultrapassar 360 U e 1.000 U, respectivamente (BARBOSA; 

BARBOSA, 2017).  

Dionísio e colaboradores (2016) trouxeram achados que 

corroboraram com os estudos anteriores, sugerindo que todos 

os pacientes que portavam o nível mais alto de sialorreia 

sofreram melhorias a partir da primeira aplicação da TBoA e 

nenhum permaneceu com efeitos adversos graves após três 

aplicações da TBoA. 

Outra série de casos clínicos com crianças com paralisia 

cerebral relatou redução na gravidade, frequência e impacto da 

sialorreia. Foi observada uma tendência de redução das 

internações hospitalares relacionadas ao sistema respiratório 

durante os períodos de tratamento. Para crianças com doença 

respiratória avançada, pode reduzir a gravidade e o impacto da 

hipersalivação (GUBBAYUMA, BLACKMOREB, 2019). 

As referências científicas abordadas nesse trabalho 

enfatizaram estudos que avaliaram a dosagem e o local de 

aplicação da TboA no tratamento da sialorreia e estão 

apresentados na Tabela 1. 
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Tabela 1. Resultados da literatura científica. 
 

ESTUDO DOS

E 

LOCAL RESULTADO 

CALIM et 

al., 2019 

25U Glândulas 

parótidas 

Redução da salivação 

em 95,5% dos 

participantes com a 

toxina associada à 

cirurgia. 

POLES et 

al., 2018 

43,2U Glândulas 

parótidas 

Melhoras no DFS e DSS. 

Benefícios clínicos no 

pgi-i em até 90% dos 

pacientes. 

TIIGIMAE

-SAAR, 

2018 

250U 

Total 

Parótida e 

Sub-

mandibular 

O tratamento com 

injeções de TBoA tem um 

efeito na quantidade e 

condição da saliva e leva 

às mudanças do 

ambiente bucal e da 

saúde. A contagem 

de lactobacilos  aumento

u após a TboA. 

RESTIVO 

et al., 

2018 

25U Parótidas e 

sub-

mandibulare

s 

A injeção de TboA 

induziu uma redução 

significativa da sialorreia 

(91%). O efeito foi mais 

evidente em pacientes 

que receberam 

aplicações quatro 

glândulas. 
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PARACK

A et al., 

2019 

25U e 

50U 

Sub-

mandibulare

s e Parótidas 

A produção de saliva foi 

gradativamente reduzida 

após 8 semanas e se 

manteve estável a partir 

da semana 12 da 

aplicação. O DFS e o 

DSS foram reduzidos. 

DIONÍZIO 

et al., 

2016 

60U a 

180U 

Total 

Sub-

mandibulare

s e 

Parótidas. 

Redução significativa da 

sialorreia. A classificação 

de sialorreia nível V, que 

traduz o nível mais 

severo, teve uma 

frequência de 78,9% na 

avaliação inicial e de 

21,1% após a primeira 

injeção. 

 

Fonte: Autores, 2021. 

 

A partir da análise dos trabalhos contemplados na 

Tabela 1, é fácil perceber a grande variação em dosagem, local 

de aplicação, número de glândulas salivares nas quais a TboA 

foi aplicada; demonstrando não haver um protocolo 

padronizado para tratamento de sialorreia com toxina botulínica 

tipo A, entretanto em todos os estudos analisados, 

independente dos protocolos adotados, houve melhoria 

significativa no quadro de sialorreia. 

 

CONCLUSÕES  

 

A toxina botulínica tipo A é eficaz para o tratamento da 

sialorreia. O seu principal efeito compromete o processo de 
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exocitose das vesículas sinápticas, interferindo na liberação de 

acetilcolina e consequentemente estimulação das glândulas 

salivares.  

Sua aplicação pode ser aprimorada com o auxílio de 

ultrassom, que permite maior precisão na aplicação e baixa 

incidência de efeitos adversos, mas estes devem ser 

considerados e avaliados para cada caso específico frente às 

outras intervenções terapêuticas disponíveis.  

Os benefícios a longo prazo da toxina botulínica tipo A 

se baseiam na sua aplicação repetida. Estudos adicionais são 

necessários para ao estabelecimento de protocolos unificados 

de tratamento, dessa forma aprimorando o uso da TboA. 
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