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RESUMO 

A perda precoce de dentes decíduos é uma realidade entre os pacientes infantis e 
tem como uma das principais causas a cárie dentária. Tal evento pode acarretar, 
além de sequelas estético-funcionais, maloclusão na dentição permanente, já que os 
dentes decíduos guiam a erupção dos seus sucessores. Para prevenir esses danos, 
são indicados aparelhos ortodônticos específicos denominados mantenedores de 
espaço. Tendo em vista a relevância da ortodontia preventiva e sua aplicação 
clínica, foram relatados, neste estudo descritivo, cinco casos clínicos de pacientes 
atendidos na Clínica de Odontologia Infantil da Faculdade Vértice – Univértix, no 
segundo semestre de 2019, e que tiveram perdas dentárias precoces, em sua 
maioria, devido à cárie dentária. Todos os pacientes em questão tiveram a indicação 
de aparelhos mantedores de espaço para o tratamento. O uso destes dispositivos é 
recomendado para manter o espaço até a erupção dos dentes permanentes e os 
pacientes continuam em tratamento com consultas periódicas para reavaliação da 
condição do aparelho e da saúde bucal, bem como para o acompanhamento da 
erupção dos dentes sucessores. A escolha do tipo de mantenedor deve ser feita de 
forma individualizada tendo como características ser simples, de fácil higienização, 
resistente, preservar as dimensões da arcada, evitando desarmonias oclusais, e 
devolver as funções normais do sistema estomatognático. Nos casos relatados 
neste estudo, foram utilizados mantenedores fixos do tipo Arco lingual e Banda-alça, 
selecionados a partir das características individuais de cada caso clínico 
apresentado. 
 

PALAVRAS-CHAVE: Ortodontia; Ortodontia Preventiva; Mantenedor de espaço em 

ortodontia. 

LINHA DE PESQUISA: Clínica Odontológica em suas áreas de concentração. 

 

1. INTRODUÇÃO 

A dentição decídua é de fundamental importância para o bom desempenho 

das funções mastigatórias, além de interferir diretamente na fonação e estética facial 

da criança (BATISTA, 2015). A erupção e a permanência dos dentes decíduos 

contribuem, diretamente, para a formação dos ossos maxilares e são essenciais na 

manutenção do espaço necessário para a correta irrupção dos seus sucessores 

permanentes (GUEDES-PINTO, 2016). Esses são alguns fatores que salientam a 



importância da preservação dos dentes decíduos até a época normal de sua 

esfoliação (NÓBREGA, BARBOSA e BRUM, 2018). 

A perda precoce de dentes decíduos é um evento relativamente frequente 

entre as crianças. A cárie dentária e os traumatismos dentoalveolares constituem as 

principais causas das perdas precoces (FERNANDES, 2019). Essa é a 

denominação quando o dente decíduo é perdido antes do seu tempo normal de 

esfoliação, que ocorre concomitantemente à erupção do permanente sucessor. Essa 

ocorrência pode determinar sérias alterações na oclusão dos dentes decíduos e, 

consequentemente, influenciar na oclusão da dentição permanente (MENEGAZ et 

al., 2015). 

Perder precocemente um dente decíduo pode provocar a erupção prematura 

do seu sucessor ou retardá-la, dependendo do seu estágio de formação dentária 

(CARDOSO, 2015). Se a perda do decíduo ocorrer antes do desenvolvimento 

coronário completo e da formação radicular iniciada do sucessor permanente, o osso 

será restituído sobre o dente permanente e um tecido fibrótico se depositará sobre o 

germe, o que irá atrasar sua erupção e favorecer a migração dos dentes adjacentes. 

Em contrapartida, se o germe subjacente estiver bem desenvolvido, a erupção pode 

ser acelerada, minimizando os riscos de perda de espaço (GUIMARÃES e DE 

OLIVEIRA, 2017.) Sob essa ótica, a realização de um diagnóstico diferencial para 

cada caso e o planejamento de procedimentos ortodônticos preventivos são 

essenciais para manter a integridade da arcada dentária e o bom desenvolvimento 

da oclusão (OLIVEIRA e MACEDO, 2016). 

Embora seja reconhecida a importância da manutenção dos dentes decíduos 

até o momento da esfoliação, muitas vezes, a exodontia se torna necessária quando 

os tratamentos conservadores não forem considerados possíveis (MENEGAZ et al., 

2015). Nesses casos, é indicada a preservação do espaço por meio de aparelhos 

ortodônticos, denominados mantenedores de espaço. A utilização desse recurso 

visa à prevenção do estabelecimento de uma maloclusão futura (CARDOSO, 2015). 

Vários tipos de aparelhos mantenedores de espaço podem e devem ser 

utilizados em Odontopediatria (MELO e OLIVEIRA, 2019). A indicação deve ser 

realizada de forma individualizada (MENEGAZ et al., 2015) e o acompanhamento da 

troca da dentição é fundamental para o sucesso do tratamento (ARMENIO, COSTA 

e GARRASTAZU, 2018). 



Diante do exposto, o objetivo do presente estudo foi relatar cinco casos 

clínicos com a utilização de mantenedores de espaço em crianças que tiveram 

perdas dentárias precoces e foram atendidas na Clínica de Odontologia Infantil da 

Faculdade Vértice – Univértix. 

2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

A Ortodontia é a mais antiga das especialidades odontológicas (VILELLA, 

2007) e tem como objetivo o estudo do crescimento do complexo craniofacial 

atrelado a condutas preventivas, interceptativas e corretivas das maloclusões 

dentárias e das discrepâncias esqueléticas (TANAKA, CAMARGO, MARUO e 

GUARIZA-FILHO, 2008; GOMES, STRELOW e ALMEIDA, 2020). 

A Ortodontia preventiva visa a manter a integridade da evolução normal da 

oclusão, prevenindo a instalação de determinadas maloclusões por meio da 

manutenção de espaço após a perda precoce de dentes decíduos com o uso de 

aparelhos específicos. Além disso, permite diagnosticar previamente e eliminar 

hábitos deletérios que possivelmente irão interferir no desenvolvimento normal da 

dentição e do crescimento facial (GOMES, STRELOW e ALMEIDA, 2020). 

Iniciada aos 06 meses de vida, a dentição humana passa por duas fases: a 

primeira, conhecida como dentadura decídua ou de leite, é composta por 20 dentes; 

a segunda, chamada de permanente, compreendendo de 28 a 32 dentes. Há um 

momento, entre 06 e 12 anos de idade, em que ocorre a transição de uma fase para 

a outra, sendo marcada pela presença concomitante de dentes decíduos e 

permanentes na cavidade bucal, etapa denominada dentição mista (FERNANDES, 

2019). Segundo Gartner e Goldenberg (2009), a grande maioria dos casos de 

maloclusão tem sua origem nesse período, o que justifica a necessidade de 

prevenção ou intervenção durante esse período, a fim de evitar ou reduzir a 

severidade de uma maloclusão futura. 

 Os dentes decíduos são considerados mantenedores de espaço naturais para 

a dentição permanente, pois funcionam como guias de erupção para os dentes 

sucessores. Além disso — em equilíbrio com as demais estruturas que formam o 

sistema estomatognático — são imprescindíveis nas funções de mastigação, 

fonação e deglutição, fornecendo um estímulo para o crescimento e 

desenvolvimento dos maxilares e mantendo os antagonistas no plano oclusal 

(FERNANDES, 2019). 



 Existem alguns fatores que podem interferir na harmonia da transição da 

dentição decídua para a permanente. O mais prevalente é a ocorrência da perda 

precoce de dentes decíduos, que tem como etiologia lesões cariosas, anquilose 

dental, reabsorção prematura de raízes dentárias e traumatismos dentoalveolares 

(NOBREGA, BARBOSA e BRUM, 2018). 

         A perda prematura de dentes decíduos pode ocorrer tanto nos dentes 

anteriores como nos posteriores. Na região anterior, a perda precoce de um 

elemento decíduo, principalmente os incisivos, está mais relacionada a 

traumatismos e à cárie dentária; já nos dentes decíduos posteriores, a cárie dentária 

é o fator predominante que resulta na perda do elemento (GUIMARÃES e 

OLIVEIRA, 2017). 

 A nomenclatura “perda precoce decídua” é designada aos casos em que 

ocorre a perda de um dente decíduo pelo menos um ano antes do tempo de sua 

esfoliação normal e/ou, quando comprovado radiograficamente, a erupção do 

sucessor permanente se encontra aquém do estágio seis de Nolla. Isso significa 

que, quando a formação coronária estiver completa e a formação radicular for 

iniciada, dependendo do tempo em que ocorre a perda, aparecerão marcas na 

erupção no germe sucessor permanente, podendo acelerar ou retardar seu processo 

de erupção (FERNANDES, 2019). 

 Para o cirurgião-dentista, a principal preocupação frente à perda precoce de 

um dente decíduo refere-se à perda de espaço que poderá ocorrer no arco dentário 

com a migração dos dentes adjacentes para o espaço originado. Para prevenir essa 

redução do arco, podem ser utilizados aparelhos ortodônticos mantenedores de 

espaço, cuja principal função é preservar a distância mésio-distal no local da perda 

(ALMEIDA, ALMEIDA-PEDRIN e ALMEIDA, 2003; NOBREGA, BARBOSA e BRUM, 

2018). A utilização destes dispositivos pode evitar que o dente permanente sucessor 

sofra impacção ou desvios durante a sua trajetória de erupção (ALENCAR, 

CAVALCANTI e BEZERRA, 2007; FERNANDES, 2019).  

 Segundo Moyers (1991), antes de indicar a utilização destes dispositivos 

ortodônticos, deve-se avaliar o tempo decorrido da perda dental, o espaço presente, 

a presença do germe do dente permanente, a quantidade de osso cobrindo o dente 

permanente e o grau de formação radicular do germe do dente permanente. Caso o 

dente permanente ainda não tenha iniciado os movimentos eruptivos (antes do 

estágio 6 de Nolla), a manutenção do espaço deve ser considerada. 



 Os aparelhos mantenedores de espaço são, em geral, de fácil confecção e 

instalação (ALENCAR, CAVALCANTI E BEZERRA, 2007; FERNANDES, 2019) e 

são classificados de acordo com o tipo, em removíveis e fixos, podendo ser 

funcionais ou não-funcionais, como demonstrado no quadro 1. 

 
 
Quadro 1. Classificação, vantagens e desvantagens dos aparelhos mantenedores de espaço 
conforme o tipo. 

 
 Tipo de mantenedor 

 
Removíveis Funcionais 

 
Fixos Funcionais (Anterior) 

e Não-Funcionais (Posterior) 
 

 
 Indicações 

 
Crianças com perdas de um ou 
mais dentes na região anterior 

e/ou posterior; pacientes 
colaboradores; prevenção de 

hábitos bucais deletérios. 

 
Crianças com perdas de um 

ou mais dentes na região 
anterior e/ou posterior; 

pacientes não colaboradores. 

 
 Vantagens 

 
Fácil construção; facilita uma 

correta higienização; restabelece 
a dicção, fonação, estética e 

mastigação; mantém ou restaura 
a dimensão vertical; mantém o 

espaço para acomodação normal 
da língua, evitando interposição. 

 
 

Não depende da colaboração 
do paciente; fácil construção e 

higienização. 

 
 Desvantagens  

 
Depende da colaboração do 

paciente e dos pais 

 
Não evita a extrusão do dente 
antagonista; não restabelece a 
mastigação (região posterior). 

Fonte: (ALENCAR, CAVALCANTI e BEZERRA, 2007; FERNANDES,2019). 
 

 Existem vários tipos de aparelhos mantenedores de espaço fixo funcionais 

(região anterior) e não funcionais (região posterior), dentre eles podemos destacar: o 

coroa alça, banda alça, arco lingual de Nance, arco lingual de Nance funcional e 

bihélice modificado como ilustrado no Quadro 2. 

É essencial que o cirurgião-dentista realize o diagnóstico precoce em relação 

ao espaço na dentição decídua ou mista, conheça os fatores etiológicos da perda 

prematura e as opções de tratamento. Isso permitirá uma intervenção efetiva na 

manutenção do espaço, objetivando manter a integridade dos arcos dentários e 

proporcionar o estabelecimento de uma oclusão favorável (NOBREGA, BARBOSA e 

BRUM, 2018). 

A escolha do mantenedor de espaço deve ser realizada de forma individual, a 

partir do estudo detalhado de cada caso (NOBREGA, BARBOSA e BRUM, 2018) e a 

sua instalação dever ser realizada o mais precoce possível — para extrações 

programadas, o ideal seria a instalação do mantenedor de espaço na mesma sessão 



da extração (ALMEIDA, ALMEIDA-PEDRIN e ALMEIDA, 2003; PALUDO, CIRUFFO, 

TUBEL e MIYAMURA, 2006). 

 

 

Quadro 2. Tipos de mantenedores de espaço fixo funcionais (Região anterior) e Não-funcionais 
(região posterior). 

 
TIPOS DE MANTENEDORES DE ESPAÇO FIXO FUNCIONAIS (ANTERIOR) E NÃO-

FUNCIONAIS (POSTERIOR) 
 

 
COROA 
ALÇA 

 
BANDA ALÇA 

 
ARCO 

LINGUAL DE 
NANCE 

 
ARCO LINGUAL 

DE NANCE 
FUNCIONAL 

 
EXTENSÃO 

DISTAL 

 
_ Perda de 
um único 

dente; 
 

_Preferencial
mente nos 
segmentos 

posteriores da 
arcada 

dentária; 
 

_ A alça 
mantenedora 
é soldada a 
uma coroa 
cromada. 

 
_ O dente de 

apoio 
apresenta-se 
com grande 
destruição 
coronária. 

 
_ Perda de um único 

dente 
 

_Pode ser usado uni 
ou bilateralmente; 

 
_ Preferencialmente 

nos segmentos 
posteriores da arcada 

dentária; 
 

_ O dente de apoio se 
apresenta íntegro. 

 
_ Perdas 
dentárias 

múltiplas da 
zona posterior 

na arcada 
inferior; 

 
_ Uni ou 
bilaterais. 

 
_ Perdas de um ou 

dois dentes 
anteriores; 

 
_Devolve a função 
e a estética (Possui 
dentes de estoque); 

 
_Pacientes não 
colaboradores. 

 

 
_ Perda 

prematura do 
segundo 

molar 
temporário, 

sem 
ocorrência da 
erupção do 

primeiro 
molar 

permanente; 
 

_ Apresenta 
um plano guia 
distal (em aço 

inoxidável); 
 

_  Soldado a 
uma banda 
ou coroa 

colocada no 
primeiro 

molar 
decíduo; 

Fonte: ALMEIDA, ALMEIDA-PEDRIN e ALMEIDA (2003); BABO (2017); CARDOSO (2015). 

 
O exame clínico, associado ao exame radiográfico, é indispensável no 

planejamento de todos os casos associados à preservação do espaço nas arcadas 

(ALMEIDA, ALMEIDA-PEDRIN e ALMEIDA, 2003; PALUDO, CIRUFFO, TUBEL e 

MIYAMURA, 2006). A escolha do aparelho mantenedor deve ser feita de acordo 

com a idade do paciente, seu nível de cooperação, os anseios das crianças e dos 

seus responsáveis e com o quadro clínico apresentado (CORTELETI et al., 2014). 

Para que seja definida a melhor conduta terapêutica, é imprescindível se 

atentar também às limitações e contraindicações dos mantenedores de espaço. 



Estes dispositivos são contraindicados para crianças não cooperantes, em casos de 

agenesia do permanente sucessor, espaço insuficiente, má higiene oral e alta 

incidência de cárie. As desvantagens do uso são: interferência na mucosa oral; 

interferência na erupção de dentes adjacentes ao dente extraído; facilitação da 

acumulação de placa bacteriana. Tudo isso pode levar a cáries ou inflamação 

gengival (BABO, 2017; CARDOSO, 2015). 

 
 

3. RELATO DOS CASOS 

Foram selecionados 5 casos clínicos de pacientes atendidos na disciplina de 

Odontologia Infantil II da Faculdade Vértice – Univértix, no segundo semestre de 

2019. Os principais aspectos dos relatos foram descritos com ênfase na etiologia 

das perdas precoces dos elementos dentários e no tipo de mantenedor instalado. 

Todos os pacientes em questão continuam em tratamento na clínica para 

reavaliação da condição do aparelho e da saúde bucal, bem como para o 

acompanhamento da erupção dos dentes permanentes sucessores.  

Caso Clínico 1 

G.F.R.C., gênero masculino, 08 anos de idade, natural de Matipó-MG, 

procurou o serviço odontológico da Faculdade Vértice - Univértix para tratamento 

dentário, queixando-se de sintomatologia dolorosa no elemento 85. Ao exame físico 

intrabucal, foi observado a perda precoce dos dentes 84 e 75, restos radiculares 

correspondentes aos elementos 63, 74 e 85, além de lesões cariosas nos elementos 

21, 36, 46, 54, 55, 64 e 65. O plano de tratamento envolveu adequação do meio 

bucal, instruções de higienização e dieta, exodontia dos restos radiculares, 

tratamento restaurador e a confecção de um aparelho mantenedor de espaço. Para 

o referido caso, foi confeccionado um aparelho mantenedor do tipo arco lingual com 

fio de aço 0,90mm (Morelli®). A cimentação do dispositivo foi realizada com cimento 

de ionômero de vidro (CIV), Maxxion C (FGM®) (FIGURA 1).  



 
Figura 1: Arco lingual cimentado 

Caso Clínico 2 

 J.M.B.P., gênero feminino, 08 anos de idade, procurou atendimento 

odontológico na Faculdade Vértice - Univértix. O motivo da consulta foi a realização 

de um checkup odontológico. O exame físico intrabucal evidenciou a perda precoce 

dos segundos molares decíduos inferiores (75 e 85), porém sem migração mesial 

significativa dos primeiros molares permanentes. Segundo o relato da mãe, os 

dentes foram extraídos em uma Unidade Básica de Saúde local em decorrência de 

lesões cariosas.  O exame intrabucal revelou, ainda, lesões cavitadas nos dentes 15, 

16, 26, 74, 36, 84 e 46. O plano de tratamento envolveu as áreas de cirurgia, 

dentística e ortodontia. O tipo de aparelho mantenedor selecionado para o caso foi o 

arco lingual, confeccionado com fio de aço 0,90mm (Morelli®) e cimentado com o 

CIV Maxxion C da FGM® (FIGURA 2). 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2: Arco lingual cimentado 

Caso Clínico 3 



D.K.O., gênero masculino, 08 anos de idade, natural de Manhuaçu-MG, 

compareceu à clínica odontológica da referida Instituição em busca de tratamento. 

No exame de anamnese, a “dor de dente” foi destacada pelo paciente como queixa 

principal. Ao exame físico intrabucal notou-se a presença de restos radiculares dos 

elementos 74, 75 e 85 e lesões cariosas nos elementos 54, 55, 65, 84, 36 e 46 

(FIGURA 3A). O plano de tratamento envolveu a adequação do meio bucal, a 

exodontia dos elementos 74, 75 e 85 e a restauração dos dentes cariados, além da 

extração do canino decíduo inferior do lado direito (83). Após as exodontias, foi 

confeccionado e cimentado um mantenedor de espaço do tipo arco lingual, também 

confeccionado com fio de aço 0.9mm (Morelli®). A cimentação do mantenedor foi 

realizada com o mesmo cimento já descrito, o Maxxion C (FGM®) (FIGURA 3B). 

     

 

Caso Clínico 4 

 S.D.P., gênero feminino, 08 anos de idade, natural de Manhuaçu-MG, 

procurou atendimento odontológico na Clínica Escola da referida Faculdade. Sua 

Figura.3A. Aspecto intrabucal inicial –   Restos 
radiculares - 74, 75 e 85. 

 

Figura 3B. Aspecto intrabucal final – Arco lingual 
cimentado. 

 

Figura 4B. Aspecto lingual cimentado Figura 4A. Aspecto intrabucal inicial 



queixa principal era de “dor de dente”. Durante a anamnese, foi relatado pelo pai da 

criança a realização da extração do elemento dentário 75 em uma Unidade Básica 

de Saúde local. Ao exame físico intrabucal, notou-se a presença de lesões cariosas 

nos dentes 54, 55, 16, 64, 65, 26, 84, 85 e 74. O plano de tratamento envolveu a 

adequação do meio bucal, restaurações dos elementos cariados e a exodontia do 

dente 85, devido à presença de um padrão anormal de reabsorção radicular, 

observado por meio do exame radiográfico realizado (FIGURA 4A). Diante das 

perdas precoces (75 e 85), foi confeccionado um mantenedor de espaço do tipo 

Arco lingual com fio de aço 0,90mm (Morelli®). A cimentação foi realizada com o CIV 

Vidrion C (Sswhite®) (FIGURA 4B).           

 

  

 

Caso Clínico 5 

 E.C.E.S., 05 anos e 6 meses, gênero feminino, natural da zona rural de 

Matipó-MG, procurou a Clínica Escola de Odontologia da Univértix em busca de 

tratamento. A paciente se queixava de dor no elemento dentário 74. Ao exame físico 

intrabucal, foi possível observar a presença de fístula na região do referido elemento 

e de material restaurador deficiente no elemento 85. Os dentes permanentes 31, 41 

e 46 já haviam erupcionado na cavidade bucal (FIGURA 5A). O plano de tratamento 

proposto envolveu a prescrição antibiótica e tratamento endodôntico do elemento 74. 



Diante do insucesso do tratamento realizado, com a não regressão da fístula, optou-

se pela remoção cirúrgica do dente 74. O espaço decorrente da extração pode ser 

visualizado na figura 5B. Em seguida, um mantenedor banda-alça foi confeccionado 

com fio de aço 0,9mm (Morelli®) (FIGURA 5C) e cimentado apoiado no primeiro 

molar permanente (36) e no canino decíduo (73) (FIGURA 5D). Para a cimentação 

do dispositivo, foi utilizado o CIV Vidrion C (Sswhite®) e para a fixação da 

extremidade do fio apoiada ao canino foi utilizado a resina Filtek-Z250 XT (3M®). 

Previamente, foi realizado o ataque ácido (Ácido fosfórico a 37%) e aplicado o 

sistema adesivo (Single Bond- 3M®), conforme protocolo preconizado para a técnica 

de resinas compostas. 

 

   

 
 
 

4. DISCUSSÃO 

 Os dentes decíduos têm como principal função manter o espaço tanto 

mesiodistal quanto cérvico-oclusal para a correta irrupção dos dentes permanentes 

(SILVA et al., 2016). Quando a extração do dente decíduo é inevitável, a conduta do 

Cirurgião-Dentista deve ser a de minimizar ao máximo os efeitos deletérios que essa 

perda prematura possa acarretar. Para isso, são amplamente usados, na prática 

clínica, os mantenedores de espaço, que são aparelhos ortodônticos essenciais na 

Figura 5. Fotografia intrabucal inicial (A); Vista lateral do local da exodontia(B); 

Mantenedor Banda-Alça (C); Mantenedor instalado (D). 



prevenção de maloclusões de movimentos indesejados dos dentes adjacentes à 

perda e que podem evitar ou diminuir a complexidade do tratamento ortodôntico 

futuro (MENEGAZ et al., 2015; PEIXOTO, 2020). Diante da importância supracitada, 

todos os casos descritos foram tratados de forma preventiva com o uso de aparelhos 

mantenedores de espaço. 

           Seja qual for a etiologia da perda precoce de dentes decíduos suscitará em 

movimentos indesejáveis que podem comprometer a oclusão dentária do paciente. 

Contudo, o correto diagnóstico por meio de exames, como o clínico e o radiográfico 

auxilia no planejamento adequado da manutenção de espaço (MODESTO, 2010). 

          A seleção do mantenedor de espaço deve ser feita de acordo com cada caso 

e, antes de indicá-lo, algumas considerações devem ser observadas pelo cirurgião-

dentista ao avaliar a possibilidade e a necessidade da manutenção de espaço. Entre 

essas observações destacam-se: a presença do dente permanente sucessor e o tipo 

de maloclusão apresentada pelo paciente, a presença ou ausência de espaço no 

arco dentário, o tempo decorrido após a perda, a quantidade de osso sobre a coroa 

do dente não irrompido e a sequência de erupção dentária (DARIO, 2013; COSTA, 

2019). 

 Apesar de clinicamente proporcionarem uma boa solução, antes de indicar os 

mantenedores de espaço, existem alguns critérios que devem ser avaliados, como a 

higiene oral e a motivação para colaboração com o tratamento. Isso é importante 

pois os mantenedores são meios físicos onde a placa bacteriana se deposita 

facilmente, tornando o dente suscetível à cárie dentária ou a problemas periodontais 

(PEIXOTO, 2020). Como os casos relatados são, em sua maioria, de pacientes que 

perderam precocemente dentes devido à cárie dentária, instruções acerca da 

higiene oral e de outros hábitos saudáveis se tornam ainda mais importantes. 

Sabendo disso, a conduta inicial foi a de instruir aos pacientes e seus responsáveis 

quanto aos bons hábitos para a obtenção de sucesso no tratamento. 

 Os aparelhos mantenedores de espaço escolhidos para os 5 pacientes 

apresentados foram do tipo fixo, por serem mais indicados para perdas posteriores. 

Segundo Peixoto (2020), eles possuem como vantagem não necessitarem da 

colaboração do paciente para o uso, tendo a certeza de manutenção do espaço e a 

não perda do aparelho. Porém, como desvantagem, não restauram a função 

mastigatória e, geralmente, não previnem a extrusão do antagonista (DARIO, 2013). 

Dentre os mantenedores de espaço fixo mais utilizados, de acordo com Alencar, 



Cavalcanti e Bezerra (2007), encontram-se o Arco lingual e o Banda-alça que foram 

utilizados nos casos relatados. 

 Os casos clínicos I, II, III e IV referem-se a crianças de 8 anos de idade, com 

dentição mista e que apresentavam perdas precoces múltiplas bilaterais na zona 

posterior da arcada inferior devido, em sua maioria, à cárie dentária. Os pacientes II 

e IV chegaram à Clínica de Odontologia Infantil da Faculdade Vértice - Univértix já 

com as ausências dentárias, porém sem a perda de espaço nesses locais, 

possibilitando o tratamento ortodôntico preventivo. Nos outros pacientes as 

exodontias foram realizadas na própria clínica. Após a avaliação individual de cada 

caso e frente às múltiplas perdas, indicou-se a manutenção do espaço por meio do 

Arco lingual para os quatro pacientes.  

 O quinto caso relatado foi de uma criança de 5 anos e 6 meses que 

compareceu à clínica com dor no dente 74 e uma fístula na região do mesmo dente. 

O plano de tratamento inicial envolveu prescrição antibiótica e tratamento 

endodôntico do dente em questão. Entretanto, não se obteve sucesso, optando-se 

pela exodontia e manutenção do espaço com um aparelho do tipo Banda-alça. A 

utilização desse tipo justifica-se pelo fato de que a paciente teve uma única perda 

dentária e os dentes adjacentes encontravam-se íntegros. Este aparelho é indicado 

nos casos em que o espaço da perda precoce não é muito extenso, principalmente 

em perda unilateral de primeiro e segundo molares decíduos com primeiro molar 

permanente presente, no qual se faz a adaptação da banda ortodôntica que 

sustentará o dispositivo (ALENCAR, CAVALCANTI e BEZERRA, 2007).  

 O Arco lingual utilizado nos quatro primeiros pacientes é um mantenedor de 

espaço constituído de um arco passivo, que tangencia a face lingual dos dentes 

inferiores na altura do terço cervical (SILVA et al., 2016). Esse dispositivo é 

frequentemente bilateral, tem como função primordial manter o arco em tamanho 

normal (ABRÃO et al., 2014) e é usado, em geral, quando há falta de mais de um 

dente, justificando a escolha para o tratamento nos casos relatados. É um aparelho 

de fácil construção, de baixo custo e previne o movimento mesial dos dentes 

posteriores e o movimento lingual dos dentes anteriores, impedindo, assim, o 

apinhamento dental. Esse mantenedor de espaço não interfere no crescimento da 

maxila e mandíbula e deve ser confeccionado bem adaptado de maneira que não 

comprometa a erupção dos dentes sucessores (GATTI, MAAHS e BERTHOLD, 

2012). 



 Todos os mantenedores de espaço utilizados foram cimentados com 

ionômero de vidro, pois esse material possui boa adesão à superfície do dente e do 

metal, libera fluoreto, é biocompatível e possui boa resistência ao deslocamento 

(SILVA et al., 2016). Concordando com o que foi dito, Assed et al. (2011) destacam 

que ionômero de vidro, como agente cimentante de bandas ortodônticas, não é 

somente apropriado, mas o material de escolha, principalmente devido à adesão à 

estrutura dental e à liberação de flúor.  

 Uma vez finalizada a instalação do mantenedor de espaço, 

independentemente do tipo, há necessidade de cuidados e consultas de retorno, por 

isso todos os pacientes apresentados continuam em tratamento. A avaliação clínica 

e radiográfica periódica é importante para acompanhar o crescimento da criança, a 

troca da dentição e reavaliar a condição do aparelho. Os pais e a criança foram 

informados sobre o funcionamento, a finalidade e os cuidados necessários para a 

manutenção do aparelho. (MELO e OLIVEIRA, 2019). 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 Como observado nos casos, o trabalho de ortodontia preventiva desenvolvido 

na clínica de Odontologia Infantil da Faculdade Univértix apresenta um resultado 

satisfatório, especialmente se for considerado o impacto da manutenção de espaço 

para a dentição permanente.  

 É de grande importância que o cirurgião dentista faça um diagnóstico preciso 

e saiba indicar tratamentos para manter o espaço, pois, além de serem essenciais 

para a oclusão, são tratamentos simples, rápidos e de baixo custo. 
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AGENESIA DOS INCISIVOS LATERAIS SUPERIORES: RELATO DE CASO 
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RESUMO 
A agenesia dentária é uma síndrome congênita que se caracteriza na fase de 
desenvolvimento dentário, sendo uma anormalidade frequentemente encontrada na 
cavidade oral do paciente. Essa anomalia é considerada e classificada pela 
quantidade de elementos dentários envolvidos.A etiologia da agenesia dentária é 
multifatorial. Os fatores mais relevantes são síndromes, fatores hereditários e 
adquiridos.O predomínio da agenesia dentária depende das condições analisadas, 
pois estas interferem nos dados estudados, como o tipo de dentição, gênero, arcada 
superior ou inferior e população geográfica. A radiografia panorâmica é a mais 
indicada, juntamente com o exame clínico e uma boa anamnese. Assim, opresente 
trabalho tem como objetivo relatar um caso clínico de agenesia dos incisivos laterais 
superiores através da análise do prontuário de uma paciente da Faculdade de 
Odontologia da Univértix, Matipó-MG, no ano de 2020.O conhecimento do Cirurgião-
Dentista é fundamental para um correto diagnóstico, em que se relaciona 
diretamente ao prognóstico favorável para o paciente. 
 
PALAVRA-CHAVE: agenesia dentária; hipodontia; oligodontia; anodontia; anomalia 

dentária. 

LINHA DE PESQUISA: Clínica odontológica em suas áreas de concentração. 

 

1. INTRODUÇÃO 

As agenesias dentais são anomalias de número com no mínimo um dente 

ausente e que sua perda não advenha de perda e/ou extração dentária, ou seja, a 

ausência é genética e /ou congênita (SALGADO; MESQUITA; AFONSO, 2012). 

Durante a formação e diferenciação celular podem ocorrer alterações de 

desenvolvimento, a partir de uma extensão da maxila e mandíbula, de onde se 

originam os dentes. Nesse processo de odontogênese, o profissional se depara com 

um desajuste na formação (ALMEIDA;ALMEIDA-PEDRIN; ALMEIDA; INSABRALDE, 

2002)(BORBA;BORBA JUNIOR; PEREIRA; SILVA, 2010)(MAFRA et al., 

2012)(TORRES et al., 2015). 

As anomalias dentárias podem resultar no excesso ou na ausência de dentes. 

Considera-se como hipodontia a ausência de um a seis dentes, oligodontia a falta de 

mais de seis elementos dentários e anodontia como ausência total dos dentes 

(BORBA; BORBA JR; PEREIRA; SILVA, 2010)(GONZALEZ et al., 2012)(MAFRA et 

al., 2012)(OLIVEIRA et al., 2016)(SALGADO; MESQUITA; AFONSO, 2012). 



 

 

É importante lembrar que existe uma diferença étnica na prevalência de 

agenesias. Estudos epidemiológicos mostram uma menor prevalência em pacientes 

negros se comparados aos leucodermas (GARIB; ALENCAR; FERREIRA; OZAWA, 

2010). A dentição permanente é mais atingida em relação a decídua (SILVA; 

AMORIM; SOBRINHO; PINTO,2019)(PINHO; MACIEL; POLLMAN, 2009). 

Os elementos dentários mais comumente ausentes são os segundos pré-

molares inferiores, seguidos pelos incisivos laterais superiores e pelos segundos 

pré-molares superiores (GARIB; ALENCAR; FERREIRA; OZAWA; 2010)(SALGADO; 

MESQUITA; AFONSO, 2012). 

De modo geral, as mulheres são mais afetadas do que os homens. A maior 

parte dos pacientes portadores de agenesia apresentam agenesia de um ou dos 

dois elementos permanentes. Nos casos de agenesia dos incisivos laterais 

superiores, sua prevalência é bilateral, o que é uma exceção, visto que a ocorrência 

em outros casos é unilateral. Os terceiros molares também são frequentemente 

acometidos pela agenesia (ALMEIDA;ALMEIDA-PEDRIN; ALMEIDA; INSABRALDE, 

2002)(GARIB; ALENCAR; FERREIRA; OZAWA;2010)(GONZÁLEZ et al., 

2012)(MOTA; PINHO; 2016). 

A etiologia da agenesia dentária é multifatorial. Os fatores mais relevantes são 

síndromes, fatores hereditários e adquiridos. Porém o fator hereditário é 

predominante (OLIVEIRA et al., 2016).  

Devido à busca intensa dos pacientes por procedimentos estéticos, os quais 

são baseados em padrões de beleza que priorizam dentes cada vez mais 

harmônicos, a agenesia apresenta relação direta com essas complicações estéticas 

e funcionais, tais como problemas na oclusão e na fala do paciente (CAPOANI; 

GONÇALVES, 2019)(MAFRA et al., 2012). Sendo assim, é importante salientar que 

a odontopediatria tem papel primordial para um diagnóstico precoce, em que se tem 

de recorrer ao melhor tratamento indicado de acordo comas condições de sua 

cavidade oral (PINTO; SANTOS; MOURA, 2016). 

O exame clínico associado ao radiográfico é utilizado no diagnóstico dessa 

anomalia. A radiografia panorâmica é mais indicada, pois essa permite a 

visualização das bases ósseas com os dentes em uma única tomada com uma dose 

mínima de radiação (CAPOANI; GONÇALVES, 2019)(FARIAS; SIMÕES; BOZZO; 

OLIVEIRA, 2006)(SEABRA et al., 2008). 



 

 

Entretanto, a abordagem terapêutica da agenesia dentária é multidisciplinar e 

o tratamento da agenesia dos incisivos laterais superiores poderá se darpor meioda 

criação de um espaço adequado pela distalização dos caninos, para substituí-los por 

um tratamento cirúrgico reabilitador com coroa sobre implantes, ou pela 

mesialização ou tracionamento dos caninos seguida pela reanatomização dos 

mesmos (ALMEIDA;ALMEIDA-PEDRIN; ALMEIDA; INSABRALDE, 2002)(MOTA; 

PINHO, 2016)(PINI; MARCHI; PASCOTTO, 2014)(WRIGHT; BOSIO; CHOU JIANG, 

2015). 

Nesse cenário, o presente trabalho teve como objetivo relatar um caso clínico 

de agenesia dos incisivos laterais superiores por meio da análise do prontuário de 

uma paciente da Faculdade de Odontologia da Univértix, Matipó-MG, no ano de 

2020. 

 

2.  FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

A agenesia dentária é uma síndrome congênita que se caracteriza na fase de 

desenvolvimento dentário, sendo uma anormalidade frequentemente encontrada na 

cavidade oral do paciente. Essa anomalia é considerada e classificada pela 

quantidade de elementos dentários envolvidos (FERNANDES OLIVEIRA; COSTA, 

2015)(HERNANDES; OLIVEIRA; COSTA; OLIVEIRA, 2015)(OLIVEIRAet al., 2016). 

Quando há ausência de um elemento dentário de forma isolada denomina-se 

hipodontia; de seis a mais dentes o termo refere-se a oligodontia e; a ausência de 

todos os elementos dentários, anodontia(FARIAS; SIMÕES; BOZZO; OLIVEIRA, 

2006)(SOUZA; SILVA; RICCO; STRAIOTO, 2012)(RAKHSHANet al., 2015)(AL-

ANIet al., 2017). 

Durante a fase embrionária do crescimento craniofacial, mutações da 

molécula PAX9 que transmite o código genético é associada à hipodontia(RIBEIRO; 

FERREIRA; SILVA; QUEIROZ, 2011). 

Os distúrbios que envolvem essas mutações são de caráter multifatorial, 

sendo capazes de causar anomalias dentárias durante a expressão desses genes 

envolvidos (RIBEIRO; FERREIRA; SILVA; QUEIROZ, 2011)(BASSIOUNY et al., 

2016). 

A agenesia dentária tem como fatores relevantes causas genéticas e 

locais,visto que a hereditariedade é predominante (OLIVEIRA et al., 2016).Fatores 

https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=pt-BR&prev=search&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&u=https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/%3Fterm%3DRakhshan%2520V%255BAuthor%255D%26cauthor%3Dtrue%26cauthor_uid%3D25709668&usg=ALkJrhhz9xZRUSG8gFuVCu2GoTtXHaQ1HA


 

 

ambientais como septicemia, pacientes com hábitos nocivos durante a 

gestação,como o uso de drogas ilícitas, e traumas no processo alveolar são 

considerados agentes causadores para tal anomalia (RIBEIRO; FERREIRA; SILVA; 

QUEIROZ, 2011)(RAKHSHANet al., 2015). 

O diagnóstico da agenesia dentária pode ser realizado através de anamnese, 

exame clínico e radiográfico. O conhecimento do cirurgião dentista é fundamental 

para um correto diagnóstico,no qual se relaciona diretamente ao prognóstico 

favorável para o paciente (FERREIRA; OSÓRIO; FRANZIN, 2014). 

 O exame clínico, juntamente com o exame de imagem, tem um papel 

primordial para o reconhecimento das anomalias dentárias. Contudo, o exame 

radiográfico de melhor escolha é a radiografia panorâmica, pois permite a 

visualização dos dentes com as bases ósseas em uma tomada única e possui 

menor índice de radiação (SEABRAet al., 2008)(BORBA;BORBA JR; PEREIRA; 

SILVA, 2010). 

 A agenesia dentária é considerada uma anomalia comum em seu 

desenvolvimento, acometendo em torno 25% da população aproximadamente 

(BARBOSA; CRUZ; CREPALDI; OLIVEIRA, 2016)(SIRIANNI; GONÇALVES, 2019). 

Estudos mostraram em diferentes populações uma maior prevalência do 

problemano gênero feminino em detrimento domasculino (ALMEIDA;ALMEIDA-

PEDRIN; ALMEIDA; INSABRALDE, 2002)(CARVALHO; MESQUITA; AFONSO, 

2011)(HERNANDES;OLIVEIRA; COSTA; OLIVEIRA, 2015)(GRABOWSKA, 

KAWALA; SMITH, 2019)(SILVA; AMORIM; SOBRINHO; PINTO, 2019). 

Essa anomalia é mais prevalente na maxila do que na mandíbula, assim 

como em várias idades (FARIAS; SIMÕES; BOZZO; OLIVEIRA, 2006)(TORRES et 

al., 2015)(SILVA; AMORIM; SOBRINHO; PINTO, 2019).Os dentes mais acometidos 

são os segundos pré-molares inferiores, seguidos pelos incisivos laterais superiores 

e pelos segundos pré-molares superiores (FARIAS; SIMÕES; BOZZO; OLIVEIRA, 

2006)(TORRES et al., 2015)(SIRIANNI; GONÇALVES, 2019). 

A ausência dos incisivos laterais superiores acomete 2% dos indivíduos, 

sendo mais frequente entre as mulheres, comprometendo diretamente a estética do 

sorriso. Não é muito comum encontrar essa anomalia em dentes decíduos 

(FERNANDES; OLIVEIRA; COSTA, 2015). 

https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=pt-BR&prev=search&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&u=https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/%3Fterm%3DRakhshan%2520V%255BAuthor%255D%26cauthor%3Dtrue%26cauthor_uid%3D25709668&usg=ALkJrhhz9xZRUSG8gFuVCu2GoTtXHaQ1HA


 

 

O tratamento de pacientes hipodônticos deve ser realizado de forma que o 

Cirurgião-Dentista consiga realizar, além de uma estética favorável, uma terapêutica 

em que os problemas relativos àmá oclusãosejam resolvidos (AL-ANIet al., 2017). 

O reconhecimento precoce para o tratamento se adequar de maneira em que 

o paciente esteja dentro de uma linha desejável de oclusão é imprescindível 

(CASTRO; OLIVEIRA; SALES, 2004). 

Os tratamentos consistem em um fechamento ou abertura de espaço. O 

fechamento do espaço em que os dentes estão ausentes é realizado pelo 

ortodontista com o tracionamento do canino, reposicionando-o para o espaço dos 

incisivos laterais superiores. A desvantagem dessa abordagem envolve a perda da 

guia canina e dificuldade no ajuste oclusal posteriormente. Além do mais, a estética 

desfavorável por conta da anatomia do canino, como tamanho entre o incisivo, a raiz 

que será exposta no momento do sorriso, cor dos elementos pode se diferir uma vez 

que os caninos têm tendência a uma cor mais amarelada (ALMEIDA;ALMEIDA-

PEDRIN; ALMEIDA; INSABRALDE, 2002)(SALGADO; MESQUITA; AFONSO, 

2012)(FERREIRA; OSÓRIO; FRANZIN, 2014)(HVARING; OGAARD; BIRKELAND, 

2016)(GRABOWSKA; KAWALA; SMITH, 2019). 

Outra abordagem de tratamento consiste em uma abertura para a criação de 

um espaço protético e uma possível colocação de implante com a coroa protética 

retida por ele (HVARING; OGAARD; BIRKELAND, 2016). 

O Cirurgião-Dentista deve avaliar o paciente como um todo, 

analisandosobretudosua idade, pois dependendo da idade o tratamento segue de 

maneiras distintas: abertura e fechamento de espaço(FERREIRA; OSÓRIO; 

FRANZIN, 2014). 

A colocação de implantes está contraindicada em pacientes em fase de 

crescimento, pois uma quantidade de osso considerável na região não estaria 

totalmente formada para o procedimento (FERREIRA; OSÓRIO; FRANZIN, 

2014)(CAPOANI; GONÇALVES, 2019). 

A idade do paciente se torna um fator importante quando se trata das 

diferentes abordagens terapêuticas, como por exemplo se o paciente está em um 

momento favorável para movimentação ortodôntica(ALMEIDA;ALMEIDA-PEDRIN; 

ALMEIDA; INSABRALDE, 2002)(SALGADO; MESQUITA; AFONSO, 



 

 

2012)(FERREIRA; OSÓRIO; FRANZIN, 2014)(HVARING; OGAARD; BIRKELAND, 

2016)(GRABOWSKA; KAWALA; SMITH, 2019). 

Se a anomalia for descoberta na dentição mista, a opção de tratamento é 

mais ampla e, com isso, ajudará na prevenção de más oclusões, na fala, mastigação 

e estética, que são decorrentes desta anomalia(SIRIANNI; GONÇALVES, 2019). 

Sendo assim, é de extrema importância o conhecimento do período de formação 

completa ou de desenvolvimento dos dentes para um diagnóstico precoce e, dessa 

forma, garante-se maior sucesso no tratamento (BARBOSA; CRUZ; GREPALDI; 

OLIVEIRA, 2016). 

 

3. RELATO DE CASO 

O relato de caso foi realizado a partir da análise do prontuário de uma 

paciente acompanhada pela Clínica Odontológica da Faculdade Vértice-Univértix, 

Campus Matipó, localizada na Zona da Mata do estado de Minas Gerais. 

A clínica odontológica faz parte do Complexo da Saúde, o qual recebe 

inúmeras pessoas da região, local onde os estudantes do curso de Odontologia 

prestam serviços, juntamente com os professores responsáveis pela disciplina e 

atendimento clínico.  

O caso foi escolhido para análise no presente estudo por se tratar de uma 

condição clínica de fundamental importância para a formação do estudante de 

odontologia. 

De acordo com os dados do prontuário, trata-se de um paciente do sexo 

feminino, com 21 anos de idade, leucoderma, com diagnóstico de agenesia dos 

incisivos laterais superiores, sem nenhuma doença pré-existente e que possui na 

família casos de agenesia dentária. Um caso de agenesia de incisivos laterais 

superiores bilateral de um membro da família mais próximo e outros casos de 

agenesia dentária com grau de parentesco um pouco distante. 

A paciente realizou tratamento ortodôntico aos13 anos de idade com 

tracionamentodos caninos superiores direito e esquerdo (elementos 13 e 23) para os 

espaços dos elementos ausentes, incisivos laterais superiores direito e esquerdo 

(elementos 12 e 22). 



 

 

Fotografias extraorais (Figura 1A, 1B, 1C) e intraorais (Figura 2A, 2B, 2C, 2D, 

2E) e exame radiográfico panorâmico (Figura 3) do início do tratamento ortodôntico 

em dezembro de 2011 foram analisadas. 

 

 
Figuras 1A, 1B, 1C – Fotografias extraorais. 

 

 
Figura 2A – Fotografia intraoralfrontal. 

 

 

 
Figuras 2B, 2C – Fotografias intraoraislateral direita e esquerda. 

 

 



 

 

 

Figuras 2D, 2E – Fotografias intraoraisOclusal superior e inferior. 

 

Figura 3 – Radiografia Panorâmica. 

Após o tratamento ortodôntico,foi realizado um desgaste da superfície 

dentária e reanatomização dos caninos superiores em incisivos laterais superiores 

para melhor harmonização do sorriso. 

Fotografias e exames radiográficos de 2020 também foram usados para fins 

decomparação com os exames antigos, ou seja, antes do início do tracionamento 

dos caninos superiores,comofotografias extraorais (Figuras 4A, 4B, 4C), intraorais 

(Figuras 5A, 5B) e do sorriso (Figuras6A, 6B, 6C, 6D), exames radiográficos como 

radiografia panorâmica (Figura 7) e radiografias periapicais do arco superior (Figura 

8). 

 

 



 

 

 

 Figuras 4A, 4B, 4C – Fotografias extraorais.  

 

Figuras 5A, 5B – Fotografia intraoral Frontal. 

 

Figuras 6A, 6B – Fotografias do sorriso. 

 

Figuras 6C, 6D – Fotografias do sorriso lateral direita e esquerda. 



 

 

  

 

Figura 7 – Radiografia Panorâmica. 

 

 

Figura 8 – Radiografias Periapicais do arco superior. 

 

4.  DISCUSSÃO  

No período de formação dos elementos dentários,nosso organismo entra em 

processos biológicos ocorridos por meio de proliferação com tipos diferentes de 

células necessárias à diferenciação celular, para que ocorra a origem dos dentes 

(MAFRA, 2012). Durante esse desenvolvimento complexo o profissional 

odontológico se depara com as anomalias dentárias (GARIB; ALENCAR; 

FERREIRA; OZAWA, 2010). 

As disgenesias também são conhecidas por agenesia dentária, sendo 

frequentemente identificadas nos seres humanos (HERNANDES; OLIVEIRA; 

COSTA, OLIVEIRA, 2015)(TORRES, 2015). 



 

 

Os estudos mostram que a falta congênita dos elementos dentários 

podevariar de acordo com nomenclatura, isto é, os termos diferem dependendo da 

numeração de dentes ausentes. Em consenso com os autores, é classificado à 

hipodontia a falta de não só um dente, mas também a ausência de seis elementos 

dentários. Outro termo que se classifica pela inexistência de mais de seis dentes na 

cavidade bucal de um paciente é denominando pela oligodontia, e quando a 

ausência é total dos elementos dentários, o termo é conhecido por anodontia 

(HERNANDES; OLIVEIRA; COSTA; OLIVEIRA, 2015)(OLIVEIRA et al., 2016). 

De acordo com Hernandes, Renata, Julyano e Ricardo (2015), Oliveira et al., 

(2016), a agenesia dentária classificada como anodontia é orisíndromes congênitas, 

como a displasia ectoderma, sendo, no entanto, pouco frequente. 

O predomínio da agenesia dentáriadepende das condições analisadas, pois 

estas interferem nos dados analisados, como o tipo de dentição, gênero, arcada 

superior ou inferior e população geográfica (HERNANDES; OLIVEIRA; COSTA; 

OLIVEIRA, 2015)(TORRES et al., 2015). 

A dentição permanente é constantemente mais atingida do que a 

decídua(SILVA; AMORIM; SOBRINHO; PINTO, 2019)(PINHO; MACIEL; POLLAMN, 

2009). A maxila é consideravelmente mais acometida por agenesia do que em 

região de mandíbula(FARIAS; SIMÕES; BOZZO; OLLIVEIRA, 2006)(SILVA; 

AMORIM; SOBRINHO; PINTO, 2019)(TORRES et al., 2015). 

No estudo de Torres et al. (2015), a hipodontia comparada a hiperdontia tem 

maior prevalência. A etnia, de acordo com estudos epidemiológicos, também é 

levada em consideração. Se indivíduos de raiz negra são comparados a 

leucodermas, os primeiros têm menor probabilidade de desenvolver a anomalia 

(GARIB; ALENCAR; FERREIRA; OZAWA, 2010). 

Nas pesquisas por nós analisadas, as mulheres não tiveram prevalência 

maior que os homens (BORBA;BORBA JR; PEREIRA; SILVA, 2010)(CASTRO; 

OLIVEIRA; SALES, 2004)(TORRES et al., 2015). Mas mediante os estudos de 

Almeida, Almeida-Pedrin, Almeida e Insabralde (2002); Costa et al., (2007); Garib, 

Alencar, Ferreira, Ozawa (2010); Carvalho, Mesquita, Afonso (2011); Hernandes, 

Oliveira, Costa, Oliveira (2015), Grabowska, Kawala, Smith (2019); Silva, Amorim, 

Sobrinho e Pinto (2019), há uma divergência de acordo com o parágrafo acima 



 

 

quando se fala sobre prevalência entre os gêneros masculino e feminino, em queo 

segundo é mais acometido. 

A prevalência em hipodontia também se estende aos elementos dentários, de 

acordo com cada elemento, a agenesia é mais ou menos acometida. Estudos 

mostram que os terceiros molares são mais impactadosquando se refere a essa 

anomalia (BORBA;BORBA JR; PEREIRA; SILVA, 2010). De acordo com os dados 

científicos, os elementos dentários comumente ausentes na arcada dentária são 

destacados os segundos pré-molares inferiores, incisivos laterais superiores 

seguidos pelos segundos pré-molares superiores, quando o terceiro molar é anulado 

do estudo (FARIAS; SIMÕES; BOZZO; OLIVEIRA, 2006)(SIRIANNI; GONÇALVES, 

2019)TORRES et al., 2015). 

 A etiologia da agenesia dentária é tratada de acordo com que os 

pesquisadores relatam em seus trabalhos científicos,em quevários fatores estão 

envolvidos, sendo de caráter multifatorial(CASTRO; OLIVEIRA; SALES, 

2004)(HERNANDES, OLIVEIRA; COSTA; OLIVEIRA, 2015)(OLIVEIRA et al., 2016). 

De acordo com Souza, Silva, Ricco e Straioto (2012), o desenvolvimento das 

arcadas dentárias com o processo evolutivo fez que o organismo do ser humano, no 

que se refere à maxila, o espaço dos dentes, incluindo os terceirosmolares, segundo 

pré-molares, seguidos pelos incisivos laterais fossem reduzidos, no que a adaptação 

destes não fosse possível,resultando emsua falta. Os autores concordam que a 

etiologia dessa anomalia dentária tem por fator principal a genética do paciente 

(SOUZA; SILVA; RICCO; STRAIOTO, 2012)(FERREIRA; OZÓRIO; FRANZIN, 

2014)(HERNANDES; OLIVEIRA; COSTA; OLIVEIRA, 2015)(OLIVEIRA et al., 2016). 

De acordo com Barbosa, Cruz, Crepaldi e Oliveira (2016) através do 

diagnóstico precoce da anomalia dentária pode ser descoberto outras anomalias no 

mesmo paciente e em membros da família e, com isso, sendo possível a realização 

precoce do tratamento ortodôntico. Agenesia dentária é considerada a anomalia 

mais frequente, sendo comprovada através de exame radiográfico. A radiografia 

panorâmica é de extrema importância para confirmar o diagnóstico e avaliar também 

a idade correta da erupção dentária. 

Segundo Borba, Borba Jr., Pereira e Silva (2010) para ter um diagnóstico 

preciso é fundamental o histórico clínico, radiografia panorâmica, cronologia de 



 

 

desenvolvimento da dentição e o exame clínico do paciente para a confirmação do 

diagnóstico e o melhor tratamento, respeitando a individualização de cada caso.  

Conforme descrito por Capoani e Gonçalves (2019) o diagnóstico é feito 

através do exame clínico e pode ser também na realização de exame complementar. 

E deve se levar em consideração para o melhor tratamento de escolha: idade do 

paciente, análise do sorriso, má oclusão, tamanho e forma dos caninos, cor do 

elemento dentário e se é uni ou bilateral. Há duas opções de escolha do tratamento: 

abrir o espaço para substituir o dente ausente com implante dentário ou substituir o 

canino pelo incisivo lateral, e nessa última opção pode-se ter como desvantagem a 

perda da guia canina. Por isso, para o sucesso no tratamentoé importante o 

diagnóstico precoce. 

Mediante os estudos de Carvalho, Mesquita e Afonso (2011) para se ter 

melhor escolha no tratamento para obtenção de uma oclusão correta, funcional e 

estética os autores levam em consideração a erupção e o desenvolvimento da 

dentição através de um diagnóstico precoce.  

Castro, Oliveira e Sales (2004) afirmaram que através da revisão da literatura, 

pode comprovar que agenesia dos incisivos laterais superiores é o que mais 

compromete a estética do sorriso, e o tratamento inadequado pode agravar ainda 

mais o quadro do paciente. Por isso, é fundamental o conhecimento do Cirurgião-

Dentista sobre a agenesia dentária, e deve-se considerar sempre a individualização 

de cada caso, portar uma boa conduta clínica e, sempre, priorizar o paciente. 

 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A agenesia dentária é considerada a partir da falta de um elemento dentário, 

e que não seja por perda ou extração. Seu diagnóstico pode ser através da 

anamnese, exame clínico ou radiográfico. É muito importante o conhecimento do 

Cirurgião-Dentista sobre a cronologia da erupção dentária para melhor escolha do 

tempo de tratamento e evitar que ocorra problemas na fala, má oclusão e estética do 

paciente. No caso acima, foi realizado tratamento ortodôntico, e logo após foi feito 

um desgaste da superfície dentária e reanatomização dos caninos superiores em 

incisivos laterais superiores para melhor harmonização do sorriso e estética da 

paciente. 
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ANÁLISE DA PRESENÇA DE DISTÚRBIOS DENTÁRIOS NA CLÍNICA INFANTIL 
DA FACULDADE UNIVÉRTIX 

 
Acadêmicas: Mariana Fonseca De Souza e Rayssa Ambrósio Boechat 
Orientadora: Jéssica Cristina Avelar 
RESUMO  

Existe uma cronologia que corresponde à época em que o dente erupciona na 
cavidade bucal, sendo um indicativo de várias ocorrências biológicas influenciadas 
por fatores genéticos, sistêmicos, ambientais e uma sequência de erupção 
considerada normal e favorável para dentes permanentes, que influenciam no 
correto desenvolvimento do sistema estomatognático. Um diagnóstico preciso e 
precoce é essencial para a redução dos efeitos dessas alterações. O objetivo do 
presente trabalho é avaliar, por meio de radiografias panorâmicas, a existência de 
anomalias, distúrbios de sequência e cronologia de erupção dentária das crianças 
atendidas na Clínica de Odontologia Infantil da Faculdade Univértix. Trata-se de uma 
pesquisa retrospectiva com dados descritivos obtidos a partir da análise de todas as 
radiografias panorâmicas presentes no banco de prontuários das Clínicas Infantis I e 
II do Complexo de Saúde da Faculdade Univértix. Nos 32 pacientes investigados, a 
média de atraso na cronologia de erupção verificada foi de 9,6 meses e uma 
antecipação foi observada com a média de 11,2 meses. As anomalias dentárias 
identificadas em 9 dos 32 pacientes foram: hiperdontia, hipodontia, dilaceração 
radicular e impacção. Foram analisados 128 hemiarcos e 87,5% dos pacientes 
apresentaram uma sequência de erupção considerada normal na arcada superior e 
no arco inferior 45,3% possuíam uma sequência favorável. A intervenção prévia 
pode minimizar o impacto de determinadas anomalias, que por sua vez são capazes 
de afetar a cronologia ideal de erupção. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Anormalidades Dentárias; Dentição Permanente; Erupção 

Dentária. 

LINHA DE PESQUISA: Clínica Odontológica em suas áreas de concentração.  
 
1. INTRODUÇÃO 
 
 A dentição decídua é constituída por vinte dentes com características 

semelhantes aos dentes permanentes e possuem a função de auxiliar no 

desenvolvimento de ossos e músculos faciais, manter o espaço para a erupção dos 

dentes sucessores e proporcionar uma oclusão satisfatória (VANTINE, CARVALHO 

e CANDELÁRIA, 2007). 

Segundo Fernandes Neto (2009), o início da formação, erupção, calcificação 

e as trocas dos dentes decíduos estão sujeitas a variações individuais. Em situações 

normais, a cronologia e a sequência de erupção dentária seguem um ciclo evolutivo 

regular. 



 

 

 Para Santo (2016), existe uma sequência favorável de erupção da dentição 

permanente, na qual os primeiros molares seriam os primeiros dentes a irromperem, 

em média, por volta dos seis anos de idade. Nessa sequência favorável, irrompem 

os incisivos centrais inferiores, incisivos laterais inferiores, os incisivos centrais 

superiores, e os incisivos laterais, caninos inferiores, pré-molares superiores, em 

seguida seus antagonistas inferiores. Por volta dos doze anos, irrompem os caninos 

superiores e os segundos molares inferiores. Os segundos molares superiores 

irrompem entre doze a treze anos. 

È de grande importância que a dentição obedeça à sequência de erupção 

favorável, pois certas sequências podem diminuir o perímetro do arco dental, 

enquanto outras são propícias à manutenção deste perímetro (ALMEIDA, QUINTÃO 

e CAPELLI JÚNIOR, 2008). 

 A cronologia dentária corresponde à época em que o dente erupciona na 

cavidade bucal, sendo um indicativo de várias ocorrências biológicas influenciadas 

por fatores genéticos, sistêmicos e ambientais. Tais fatores podem atuar de forma 

direta ou indireta na cronologia. Para Duarte et al. (2011) a cronologia e a sequência 

de erupção dentária podem ser alteradas por diversos fatores, como gênero, etnia, 

alterações sistêmicas e aspectos socioeconômicos, além do estado nutricional da 

criança e a prematuridade. 

Para Seabra et al. (2008), anomalia dentária é uma variação de uma 

característica ou estrutura anatômica, no que se refere à normalidade. Essas 

alterações são comuns em crianças e podem causar problemas graves se o 

diagnóstico não for realizado precocemente. 

As anomalias podem ser congênitas, genéticas ou adquiridas, se dividindo em 

anomalias de desenvolvimento e causadas por fatores ambientais. São exemplos de 

anomalias dentárias causadas por fatores ambientais: defeitos de desenvolvimento 

dos dentes; perda da estrutura pós-desenvolvimento; pigmentações dentárias: 

intrínsecas e extrínsecas; distúrbios localizados na erupção dos dentes, dentre 

outras (NEVILLE, DAMM, ALLEN e CHI, 2016). De acordo com Ramos (2017), as 

anomalias de desenvolvimento podem ser classificadas como distúrbios relativos ao 

número de dentes, ao tamanho dos dentes e sua forma. 

As anomalias dentárias apresentam-se com diferentes graus de severidade, 

que podem ser representadas desde um atraso cronológico da dentição, até uma 



 

 

ausência completa do germe dentário (GARIB, ALENCAR, FERREIRA e OZAWA, 

2010).  Segundo Seabra et al. (2008), nem sempre é possível realizar o diagnóstico 

das anomalias dentárias por meio do exame clínico, sendo necessários exames 

radiográficos para confirmar tais alterações dentárias. 

Diante do exposto, o objetivo do presente trabalho é avaliar, por meio de 

radiografias panorâmicas, a existência de anomalias, distúrbios de sequência e 

cronologia de erupção dentária das crianças atendidas na Clínica de Odontologia 

Infantil da Faculdade Vértice/Univértix. 

 
2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 
2.1 SEQUÊNCIA E CRONOLOGIA DE ERUPÇÃO DOS DENTES PERMANENTES  

Existe uma cronologia e uma sequência de erupção considerada normal e 

favorável para dentes permanentes, que influenciam no correto desenvolvimento do 

sistema estomatognático. O atraso dessa cronologia natural pode estar relacionado 

a fatores hereditários, locais e ambientais. Um diagnóstico preciso e precoce é 

essencial para a redução dos efeitos dessa alteração. Destacam-se a febre 

recorrente e os problemas nutricionais como possíveis fatores ambientais 

associados a essas alterações e ressalta-se ainda a importância de um diagnóstico 

preciso (VENTURA et al., 2018). 

Segundo os autores supracitados, tais eventos podem ocasionar a retenção 

do dente decíduo, através do retardo da rizólise e consequentemente afetar a 

erupção do permanente sucessor. O traumatismo dentário foi outro fator 

mencionado pelos autores como precursor de alterações na erupção dentária, tais 

como: mudanças na trajetória normal de erupção e até mesmo a não erupção do 

dente permanente sucessor. De acordo com Pinto, Santos e Moura (2017), o 

hematoma traumático é um dos poucos fatores que podem provocar um discreto 

retardo na erupção dentária, sendo mais frequentes em molares superiores.  

Dentre os fatores locais associados a alterações na cronologia de erupção 

dentária, destaca-se a doença cárie como fator predominante. As lesões cariosas 

podem ocasionar a retenção prolongada dos dentes decíduos afetados ou, caso 

sejam perdidos, provocar deficiências de espaço no arco (VENTURA et al., 2018). 

Segundo esses autores, o desenvolvimento ectópico do germe de um dente 

permanente, além da anquilose dentária, também podem influenciar na sequência 

de erupção dentária, retardando a erupção dos dentes permanentes.  



 

 

Fatores genéticos como o hipotireoidismo, alteração da glândula tireoide e o 

hipopituitarismo podem acarretar em uma retenção dos dentes decíduos e interferir 

na irrupção correta do dente sucessor. Algumas condições não hormonais como a 

Síndrome de Down e a Displasia Cleidocraniana também são capazes de alterar a 

erupção adequada dos dentes permanentes (VENTURA et al., 2018). 

A erupção dentária tende a ser mais precoce em meninas (PINTO, SANTOS 

e MOURA, 2017), fato explicado pelo seu desenvolvimento mais rápido na fase da 

pré-puberdade e puberdade (SULZLER, KRAMER, MENOLI e LAZZARIN, 2018). 

Segundo estes autores, o clima, a raça e a região de moradia (centros urbanos ou 

zonais rurais) também podem interferir no processo de erupção dentária.  

Um estudo realizado por Marques et al. (1978), citado por Pinto, Santos e 

Moura (2017), na cidade de São Paulo-SP, destacou a sequência e cronologia mais 

encontrada: os primeiros molares superiores, inferiores e incisivos centrais inferiores 

por volta de 6-7 anos; incisivos laterais inferiores e centrais superiores (7-8 anos); 

incisivos laterais superiores (8-9 anos); caninos inferiores (9-10 anos); primeiros pré-

molares superiores (10-11 anos); primeiros pré-molares inferiores (10-12 anos); 

segundos pré-molares inferiores (11-12 anos); segundos pré-molares superiores 

(12-13 anos); caninos superiores entre (11-12 anos); segundos molares inferiores 

(11-13 anos), segundos molares superiores (12-13 anos) (PINTO, SANTOS e 

MOURA, 2017). 

As principais variações que podem ser vistas no gênero feminino 

correspondem à seguinte sequência: incisivos centrais inferiores (5,5-6 anos); em 

seguida primeiros molares inferiores (5,5-6,5 anos) primeiros molares superiores (6-

6,5 anos); incisivos centrais superiores (6,5-7 anos); incisivos laterais inferiores (6,5-

7,5 anos); incisivos laterais superiores (7,5-8,5 anos); caninos inferiores e primeiros 

pré-molares superiores (9-9,5 anos); primeiros pré-molares inferiores (9,5-10,5 

anos); segundos pré-molares superiores (10-10,5 anos); caninos superiores e 

segundos pré-molares inferiores entre (10,5-11 anos); segundos molares inferiores 

(11-11,5 anos); segundos molares superiores (12-12,5 anos) (PINTO, SANTOS e 

MOURA, 2017). 

De acordo com Pinto, Santos e Moura (2017), quanto ao gênero masculino 

observa-se a seguinte variação: primeiros molares inferiores, superiores e incisivos 

centrais inferiores entre (6-6,5 anos); incisivos laterais inferiores e incisivos centrais 



 

 

superiores (7-7,5 anos); incisivos laterais superiores (8-8,5 anos); primeiros pré-

molares superiores (9,5-10 anos); e primeiros pré-molares inferiores (9,5-10,5 anos); 

caninos inferiores (10-10,5 anos); segundos pré-molares superiores (10,5-11 anos); 

segundos pré-molares inferiores por volta (11-12 anos); caninos superiores e 

segundos molares inferiores (11,5-12 anos) e segundos molares superiores (2-12,5 

anos). 

2.2 ANOMALIAS DENTÁRIAS 

Para Martins Neto et al. (2019), as anomalias de desenvolvimento dentário 

ocorrem devido a distúrbios que resultam durante a formação e a diferenciação 

celular. A dentição pode apresentar variações de tamanho, forma, número e 

formação das estruturas dentárias. 

Essas anomalias são diagnosticadas por meio de exames clínicos e/ou 

exames radiográficos. A análise radiográfica da dentição mista permite a observação 

do desenvolvimento intraósseo dos germes dentários, do processo de erupção dos 

dentes permanentes e o de esfoliação dos dentes decíduos, o que possibilita a 

investigação da presença de anomalias de desenvolvimento (MARTINS NETO et al., 

2019).  

 
2.2.1 ANOMALIAS DE DESENVOLVIMENTO QUANTO À FORMA DOS DENTES 

2.2.1.1 FUSÃO 

 A fusão consiste na união de dois germes dentários (NEVILLE, DAMM, 

ALLEN e CHI, 2016) que normalmente deveriam estariam separados (RODRIGUES 

et al., 2014) é mais prevalente na região anteroinferior da dentição decídua 

(ANDRADE et al., 2017). 

 A fusão pode ser completa, quando ocorre a união da porção coronária e 

radicular dos dentes envolvidos ou incompleta, quando apenas as porções 

radiculares ou coronárias se unem. Todo dente unido por dentina deve ser 

considerado como fusão (ANDRADE et al., 2017). O diagnóstico diferencial desta 

anomalia em relação à geminação é clínico/radiográfico, baseado na contagem do 

número de dentes e de canais radiculares (NEVILLE, DAMM, ALLEN e CHI, 2016). 

Nestes casos é possível constatar a ausência de um elemento dentário, já que o 

dente atípico é formado por dois (ANDRADE et al., 2017). 

2.2.1.2 GEMINAÇÃO  



 

 

 Ao contrário da fusão, a geminação consiste na tentativa de um único germe 

dentário se dividir (NEVILLE, DAMM, ALLEN e CHI, 2016). Apresenta-se como um 

dente aumentado ou unido, com coroa dupla, bífida, uma única raiz e um único canal 

radicular (CARVALHO, SILVA, DUARTE e ROCHA JÚNIOR, 2014). No entanto, 

embora alguns autores tenham sugerido que a geminação apresente um único canal 

radicular, tal fato não ocorre necessariamente em todos os casos (NEVILLE, DAMM, 

ALLEN e CHI, 2016). Os dentes geminados apresentam tamanho e forma anormais, 

provocando uma alteração no perímetro do arco dentário (PORTO et al., 2013). 

2.2.1.3 CONCRESCÊNCIA 

A concrescência consiste na união do cemento radicular de dois elementos 

dentários normais e pode acontecer antes ou depois de sua erupção (CARVALHO, 

SILVA, DUARTE e ROCHA JÚNIOR, 2014). 

Os dentes mais frequentemente afetados são os incisivos permanentes 

inferiores, seguido dos segundos e terceiros molares. Não há prejuízo aos canais 

radiculares nessa anomalia, pois eles estão individualizados. O tratamento vai de 

acordo com a necessidade de cada paciente, e em alguns casos, as características 

anatômicas pulpares ou coronárias podem dificultar o tratamento restaurador 

(ANDRADE et al., 2017). 

 
2.2.1.4 TAURODONTIA 

A taurodontia apresenta-se como uma falha na invaginação da bainha epitelial 

de Hertwing, que resulta em dentes com câmara pulpar alongadas e canais 

radiculares curtos (AFONSO, 2014; ANDRADE et al., 2017). É mais frequentemente 

encontrada em molares, podendo ser uni ou bilateral, (AFONSO, 2014) e a dentição 

permanente é a mais atingida (CUNHA, SILVEIRA e CÔRTES, 2012). Em função da 

anatomia normal da coroa dos dentes atingidos por essa anomalia, ela só pode ser 

diagnosticada radiograficamente (AFONSO, 2014). Destaca-se ainda o efeito de 

campo desta anomalia, que se refere ao envolvimento de todos os molares da 

hemiarcada (NEVILLE, DAMM, ALLEN e CHI, 2016). 

2.2.1.5 RAÍZES SUPRANUMERÁRIAS 

 O termo raízes supranumerárias refere-se ao aumento do número de raízes 

nos dentes, comparado com aquele classicamente descrito na anatomia dentária 



 

 

(NEVILLE, DAMM, ALLEN e CHI, 2016). O desenvolvimento de uma raiz 

supranumerária é resultante de algum distúrbio que possa afetar a bainha epitelial 

de Hertwing, dentre eles: traumatismos, pressão excessiva ou alguma doença 

metabólica (THEODOROVICZ et al., 2012). A alteração é raramente encontrada em 

incisivos, sendo mais frequentes em caninos, pré-molares e terceiros molares 

permanentes (NEVILLE, DAMM, ALLEN e CHI, 2016; THEODOROVICZ et al., 

2012). Em alguns casos podem ser identificadas radiograficamente (NEVILLE, 

DAMM, ALLEN e CHI, 2016). 

2.2.1.6 HIPERCEMENTOSE 

A hipercementose consiste em uma deposição excessiva de cemento não 

neoplásico que é sobreposto ao cemento radicular normal (NEVILLE, DAMM, 

ALLEN e CHI, 2016). Os dentes afetados demonstram espessamento da raiz e o 

espaço radiopaco do ligamento periodontal e a lâmina dura permanecem intactos. 

Diversas causas já foram associadas a essa anomalia, dentre elas: estresse 

funcional, erupção dentária continua, trauma oclusal, lesões periapicais 

inflamatórias, doenças tireoidianas, artrites, dentre outras (FARIAS JUNIOR, 2014). 

A hipercementose pode afetar um único dente ou ser generalizada. A segunda forma 

da manifestação é uma característica patognomônica da doença de Paget 

(ANDRADE et al., 2017). A hipercementose pode estar associada a doença de 

Paget, sendo considerada como um sinal patognomônico da doença. 

 
2.2.1.7 DILACERAÇÃO RADICULAR  

A dilaceração radicular é a anomalia dentária determinada por uma curvatura 

anormal da raiz em relação à coroa do dente. Segundo Azevedo et al. (2015) os 

incisivos centrais superiores são os dentes mais acometidos, seguido dos laterais e 

dos incisivos inferiores. No entanto, para Neville, Damm, Allen e Chi (2016), os 

molares apresentam a maior prevalência de dilaceração, embora não se destaquem 

devido à falta de problemas clínicos associados.  

As maiorias dos casos de dilaceração radicular possuem causa idiopática 

(NEVILLE, DAMM, ALLEN e CHI, 2016), mas podem também estar relacionados a 

um traumatismo dentário ocorrido durante a dentição decídua ou ao 

desenvolvimento ectópico do germe dentário. A formação de uma raiz dilacerada 

pode afetar a irrupção do dente anômalo, provocando um atraso na erupção ou até 



 

 

mesmo a sua retenção intraóssea de forma definitiva. O diagnóstico desta anomalia 

é realizado por meio de exames radiográficos (PAULA et al., 2008). 

2.2.2 ANOMALIAS DENTÁRIAS DE DESENVOLVIMENTO QUANTO AO 

TAMANHO DOS DENTES. 

2.2.2.1 MACRODONTIA E MICRODONTIA 

 
Conhecida também como megalodontia, magadontia ou gigantismo dentário, 

a macrodontia é uma rara anomalia de desenvolvimento caracterizada por 

dimensões dentárias maiores que o normal, tanto no sentido mésio-distal como no 

cérvico-incisal. Nestes casos a forma do dente é geralmente mantida, podendo 

apresentar discretas alterações morfológicas. Pode afetar um grupo específico de 

dentes ou apenas um elemento dentário, sendo baixa a prevalência bilateral 

(ANDRADE et al., 2017). Os dentes mais comumente envolvidos são os incisivos e 

os caninos (NEVILLE, DAMM, ALLEN e CHI, 2016). 

A macrodontia pode ser classificada em três tipos: quando todos os dentes 

das duas hemiarcadas são maiores que o normal, a macrodontia é considerada 

generalizada verdadeira; quando a mandíbula e/ou a maxila são subdesenvolvidas e 

os dentes apresentam dimensões normais, tem-se uma falsa macrodontia por 

desproporção dentes/arcada, também denominada de macrodontia generalizada 

relativa ou pseudomacrodontia; e a macrodontia localizada. É observada em casos 

de hipertrofia hemifacial unilateral é caracterizada por um hiper desenvolvimento das 

coroas dentárias do lado afetado (SEABRA et al., 2008). É relevante destacar que a 

macrodontia não envolve dentes que foram modificados por fusão ou geminação 

(ANDRADE et al., 2017). 

 Ao contrário da macrodontia, a microdontia é conhecida como nanismo 

dentário por apresentar uma redução do tamanho normal do dente (ANDRADE et 

al., 2017). O termo deveria ser usado apenas quando os dentes fossem fisicamente 

menores do que o comum (NEVILLE, DAMM, ALLEN e CHI, 2016). 

 Essa alteração é mais comumente encontrada em incisivos laterais superiores 

que são denominados na maioria dos casos como dentes conóides (NEVILLE, 

DAMM, ALLEN e CHI, 2016; ANDRADE et al., 2017). Além dos incisivos laterais, os 

dentes supranumerários também são normalmente afetados por essa anomalia 

(ANDRADE et al., 2017). 



 

 

A microdontia pode ser local, generalizada verdadeira ou generalizada falsa. 

A microdontia local afeta geralmente um ou dois dentes, enquanto a generalizada 

verdadeira afeta todos os dentes de ambas as arcadas. A pseudomicrodontia ou 

microdontia falsa ocorre diante do desequilíbrio entre o tamanho dos dentes e a 

dimensão dos maxilares (ANDRADE et al., 2017). 

 
 2.2.3 ANOMALIAS DENTÁRIAS DE DESENVOLVIMENTO QUANTO AO 

NÚMERO DE DENTES. 

2.2.3.1 HIPERDONTIA  

A hiperdontia consiste no aumento no número de dentes em uma dentição 

normal (MACHADO et al., 2004), resultante de uma hiperatividade localizada e 

independente da lâmina dentária (NEVILLE, DAMM, ALLEN e CHI, 2016). Os dentes 

extras são chamados de supranumerários e podem ser únicos, múltiplos, uni ou 

bilaterais e acometer a maxila e/ou mandíbula (MACHADO et al., 2004). Muitas 

vezes a hiperdontia é diagnosticada ao acaso, através de um exame radiográfico. 

No entanto, a presença de dentes supranumerários pode estar associada ao 

surgimento de cistos odontogênicos, reabsorções radiculares e falhas ou atraso na 

erupção dos dentes adjacentes e dentro outros (CARVALHO, MESQUITA e 

AFONSO, 2011). 

 
2.2.3.2 ANODONTIA, OLIGODONTIA E HIPODONTIA 

Variações quanto ao número de dentes em desenvolvimento são comumente 

encontradas. O termo anodontia refere-se à falta total de desenvolvimento dentário 

(PINTO, SANTOS e MOURA, 2017). A hipodontia é caracterizada como a falta de 

desenvolvimento de um a seis dentes (SIRIANNI e GONÇALVES, 2019) enquanto a 

oligodontia é definida pela ausência de desenvolvimento de seis ou mais dentes, a 

exceção dos terceiros molares (DHAMO et al., 2017). A falta de desenvolvimento de 

um germe dentário correlaciona-se com a ausência de lâmina dentária apropriada. 

Os terceiros molares seguidos dos incisivos laterais e segundos pré-molares são os 

dentes mais associados a essas anomalias (NEVILLE, DAM, ALLEN e CHI, 2016). 

2.2.4 ANOMALIAS DENTÁRIAS POR FATORES AMBIENTAIS. 

2.2.4.1 IMPACÇÃO 



 

 

Para Urbanowicz, Zadurska e Czochrowska (2016), essa anomalia 

geralmente é assintomática, sendo reconhecida por acaso através de Cirurgiões-

Dentistas clínicos gerais ou ortodontistas quando o paciente faz um check-up de 

rotina. Após a avaliação clínica e radiográfica, se um dente não conseguir irromper, 

devido a um desvio de posição ou a presença de uma barreira física, este é 

denominado dente impactado. (AL-ABDALLAH, ALHADIDI, HAMMAD, DAR-ODEH, 

2018).  Segundo Neville, Damm, Allen e Chi (2016), quando o elemento mostra uma 

perda de força eruptiva são chamados de inclusos. Os dentes mais cometidos por 

essa anomalia são os terceiros molares superiores e inferiores, seguidos pelos 

caninos superiores e pré-molares inferiores (SOL, RODRIGUES, ROCHA, DANTAS, 

2019). O tratamento é multidisciplinar, e envolve as áreas de cirurgia, ortodontia, 

periodontia e odontopediatria. O paciente e o dentista podem optar por um 

tratamento interceptativo, pela extração cirúrgica ou tração cirúrgica-ortodôntica 

(LIU, 2015). 

3. METODOLOGIA 

3.1 TIPO DE PESQUISA 

Trata-se de uma pesquisa retrospectiva com dados descritivos obtidos a partir 

da análise de radiografias panorâmicas presentes no banco de prontuários das 

Clínicas Infantis I e II do Complexo de Saúde da Faculdade Univértix, do dia 11 de 

agosto até o dia 15 de setembro de 2020. A referida instituição, localizada na cidade 

de Matipó, Zona da Mata de Minas Gerais, oferece 13 cursos de graduação e 05 

cursos técnicos. A cidade possui uma área territorial de 266,990 km² e uma 

população estimada em 19.005 pessoas (IBGE, 2020). 

 
3.2 CRITÉRIOS DE INCLUSÃO E EXCLUSÃO 

Foram incluídas todas as radiografias panorâmicas de pacientes em fase de 

dentição mista, atendidos nas Clínicas Infantis I e II do Complexo de Saúde da 

Faculdade Univértix. As radiografias poderiam ser analógicas ou digitais, desde que 

apresentassem um padrão técnico de boa qualidade, com o máximo de nitidez, 

mínima distorção e grau médio de densidade e contraste. Foram excluídas apenas 

duas radiografias panorâmicas por se tratar de pacientes com a dentição 

permanente completa. 

 



 

 

3.3 COLETA DE DADOS 

Os dados foram coletados a partir da análise de uma amostra de 32 

radiografias panorâmicas. As imagens foram analisadas em negatoscópios 

panorâmicos slim (Biotron®) por dois examinadores previamente calibrados. Foram 

registrados os seguintes dados dos pacientes: idade; gênero; anomalias dentárias 

presentes (QUADRO 1) e sequência e cronologia de erupção dos dentes 

permanentes (QUADRO 2). Alguns dados da ficha clínica também foram coletados, 

dados essenciais para o diagnóstico adequado de algumas anomalias dentárias.  

 
Quadro 1- Anomalias dentárias investigadas no estudo. 

Impacção 
Refere-se à ausência do dente quando não se encontra presente no arco, 

após sua época normal de irrupção e o ápice encontra-se fechado. 

Anodontia Refere-se à falta total de desenvolvimento dentário. 

Hiperdontia 
Consiste no desenvolvimento de um número maior de dentes e os 

adicionais são chamados de supranumerários. 

Hipodontia 
 

Consiste na falta de desenvolvimento de um ou mais dentes. 

Oligodontia Consiste na falta de desenvolvimento de seis ou mais dentes. 

Macrodontia 
 

Dentes maiores que o normal. 

Microdontia Presença de dentes menores que o normal. 

Dilaceração radicular É a angulação anormal da raiz dentária. 

Geminação 
 

Consiste na tentativa de um único germe dentário se dividir. 

Fusão 
 

Consiste na união de dois germes dentários normalmente separados. 

Concrescência 
Consiste na união de dois dentes pelo cemento, sem confluência da 

dentina. 

Raízes 
Supranumerárias 

Refere-se ao aumento do número de raízes comparado com aquele 
descrito na anatomia dentária. 

Taurodontia Consiste em um aumento do corpo e da câmara pulpar no sentido apical. 

Hipercementose 
Consiste na deposição não neoplásica excessiva de cemento ao longo do 

cemento radicular normal. 
 

Fonte: VALARELLI et al., 2008 e NEVILLE, DAMM, ALLEN e CHI, 2016. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Quadro 2- Sequência e cronologia de erupção utilizadas no estudo. 

DENTES MENINOS MENINAS 

Incisivos Centrais Superiores 7 a 7,6 6,6 a 7 

Incisivos Centrais Inferiores 6 a 6,6 6,6 a 7 

Incisivos Laterais Superiores 8 a 8,6 7,6 a 8,6 

Incisivos Laterais Inferiores 7 a 7,6 6,6 a 7 

Caninos Superiores 11,6 a 12 10,6 a 11 

Caninos Inferiores 10 a 10,6 9 a 9,6 

Primeiros Pré-molares Superiores 9,6 a 10 9 a 9,6 

Primeiros Pré-Molares Inferiores 9,6 a 10,6 9,6 a 10,6 

Segundos Pré-Molares Superiores 10,6 a 11 10 a 10,6 

Segundos Pré-Molares Inferiores 11 a 12 10,6 a 11 

Primeiros Molares Superiores 6 a 6,6 6 a 6,6 

Primeiros Molares Inferiores 6 a 6,6 5,6 a 6,6 

Segundos Molares Superiores 12 a 12,6 12 a 12,6 

Segundos Molares Inferiores 11,6 a 12 11 a 11,6 

Fonte: PINTO, SANTOS e MOURA, 2012. 

3.4 Análise e processamento de dados 

Os dados obtidos foram tabulados em planilhas do programa Microsoft Office 

Excel® e agrupados para posterior análise. Para a análise dos dados foram obtidas 

as distribuições absolutas e relativas bem como medidas de estatística descritiva, 

como média. 

4. RESULTADOS 

Foram avaliados os prontuários de 32 pacientes pertencentes ao arquivo das 

disciplinas de Odontologia Infantil I e II do Complexo de Saúde da Faculdade 

Univértix, sendo 20 pacientes do gênero feminino (62,5%) e 12 do gênero masculino 



 

 

(37,5%). A idade dos pacientes variou de 4 a 12 anos com a média de 8 anos e 3 

meses. Na Tabela 1, estão apresentados os dados dos pacientes distribuídos pela 

faixa etária e gênero. 

 

 

Tabela 1: Distribuição da amostra por faixa etária e gênero. 

Variável 
Frequência absoluta 

(n) 
Frequência relativa 

(%) 
 

Gênero 
  

Feminino            20        62,5 
Masculino            12        37,5 
Total            32        100,0 
Idade   
4 anos a 6 anos             9         28,1 
7 anos a 9 anos             18         56,2 
10 anos a 12 anos              5         15,7 
Total             32         100,0 
Fonte: Elaborada pelos autores.  

Na Tabela 2 são apresentadas as anomalias dentárias encontradas nos 

pacientes da presente amostra. Dos 32 pacientes investigados, 09 apresentaram 

algum tipo de anomalia dentária. 

Tabela 2: Anomalias dentárias identificadas na pesquisa. 
Anomalias dentárias  Frequência absoluta  

(n) 
Frequência relativa 

(%) 
Hiperdontia           2            6,25 
Hipodontia           5                       15,62 
Impacção           1            3,12 
Dilaceração radicular           1            3,12 
Total           9            28,11 

Fonte: Elaborada pelos autores. 
 

A impacção foi observada em apenas um paciente e os dentes que se 

apresentaram impactados foram os segundos pré-molares inferiores. A hipodontia 

foi observada em 5 pacientes da amostra: em 03 deles a agenesia diagnosticada foi 

de apenas um elemento dentário, enquanto dois indivíduos apresentaram ausência 

congênita de dois dentes permanentes (Segundos pré-molares e incisivos laterais). 

A hiperdontia foi encontrada em dois pacientes da amostra, e os dentes 

supranumerários identificados foram: um mesiodente e um incisivo lateral inferior. 

Outro achado radiográfico foi a dilaceração radicular, encontrada em dois elementos 

dentários de um único paciente. 



 

 

A Tabela 3 apresenta os dados referentes às sequências de erupção 

encontradas nos quatro hemiarcos de cada paciente do estudo, totalizando 128. 

 

 

 

 
 
 
Tabela 3: Distribuição das sequências de erupção encontradas entre os pacientes investigados. 

Sequência de erupção 
Frequência absoluta 

(n) 
Frequência relativa 

(%) 
Arco Superior   
1ºPM, 2ºPM, Canino         56       87,5 
1ºPM, Canino, 2ºPM         6       9,3 
Canino, 1º PM, 2ºPM 
Total 
 

        2 
        64 

      3,2 
      100 

Arco Inferior   
Canino, 1ºPM, 2ºPM         29       45,3 
1ºPM, Canino, 2ºPM         22       34,3 
1ºPM, 2ºPM, Canino         11       17,1 
2ºPM, 1ºPM, Canino         2       3,3 
Total                    64       100 
Fonte: Elaborada pelos autores. 

A Figura 1 ilustra os dados referentes à cronologia de erupção dentária dos 

indivíduos do presente estudo. Os dados foram comparados à tabela de erupção 

proposta por Pinto, Santos e Moura (2012). 

 

Figura 1: Variações identificadas na cronologia de erupção dentária dos pacientes da amostra. 
Fonte: Elaborado pelos autores. 
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 A média de atraso na cronologia de erupção foi de 9,6 meses. Dos 32 

pacientes investigados, 5 apresentaram uma antecipação na erupção dos dentes 

permanentes, com uma média de 11,2 meses. 

 
5. DISCUSSÃO 
 

Variando de alterações morfológicas a quantitativas e estruturais, as 

anomalias dentárias de desenvolvimento podem se manifestar das mais variadas 

formas, apresentando as mais distintas características clínicas (GIRONDI, FENYO-

PEREIRA, CAMPOS e PANELLA, 2006). No presente estudo foram investigados 13 

tipos de anomalias de desenvolvimento e a escolha se deu pela possibilidade de 

serem diagnosticadas através da análise de radiografias panorâmicas.   

A dilaceração radicular que resulta em uma alteração morfológica das raízes 

dentárias é um achado radiográfico de baixa incidência, sem predileção por sexo e 

que raramente acomete mais de um elemento dentário em uma mesma arcada 

(AZEVEDO et al., 2015). Um estudo realizado em 2001 por Erlich, Pereira e Panella 

investigou a prevalência dessa anomalia dentária em uma amostra composta por 

182 pacientes adultos. Os resultados revelaram que 90 dos 182 pacientes 

analisados apresentaram a dilaceração radicular em pelo menos um elemento 

dentário. Os dentes mais acometidos foram os incisivos laterais superiores (22,1%) 

seguidos dos segundos pré-molares (15,47%).  

Apenas um dos 32 pacientes do presente estudo apresentou as raízes 

dilaceradas e os dentes acometidos foram os primeiros molares inferiores. Neville, 

Damm, Allen e Chi (2016) destacaram a maior prevalência de dilacerações nos 

molares e ressaltaram ainda à ausência de problemas clínicos associados a essa 

anomalia dentária. Por se tratar de uma anomalia que acomete preferencialmente a 

dentição permanente, o presente estudo não encontrou um número significativo de 

pacientes com esse tipo de alteração, já que a amostra selecionada foi 

principalmente de pacientes na fase da dentição mista. Além disso, deve-se levar 

em consideração que a radiografia panorâmica não é tão precisa quanto as 

radiografias periapicais para o diagnóstico deste tipo de anomalia, (MUHAMMED e 

MANSON-HING 1982; AHLQWIST et al., 1986) por esse motivo essa prevalência 

pode estar subestimada neste estudo. 



 

 

Anomalias quantitativas de desenvolvimento foram encontradas em 7 dos 32 

pacientes analisados no presente estudo.  A hiperdontia e a hipodontia foram 

diagnosticadas através da investigação da ficha clínica do paciente (dados da 

anamnese) juntamente com a análise radiográfica.  

 A prevalência da hiperdontia na dentição permanente varia entre 0,1% a 3,8% 

e aproximadamente 95% dos casos os dentes supranumerários são encontrados na 

maxila com predileção na região anterior. Na dentição decídua essa prevalência é 

reduzida, com variação de 0,3% a 0,8%. Na maioria dos casos de hiperdontia é 

constatada a presença de um único dente supranumerário e a região mais 

acometida é a de incisivos superiores (NEVILLE, DAMM, ALLEN e CHI, 2016). A 

presença de múltiplos dentes supranumerários é uma condição rara e geralmente 

associada a pacientes sindrômicos (PEREIRA et al., 2011). No estudo em questão 

foram encontrados dois dentes supranumerários, sendo um incisivo lateral inferior, 

que segundo Neville, Damm, Allen e Chi (2016) é uma condição rara e um 

mesiodente, que vai de encontro à maior prevalência relatada pelos autores na 

região de incisivos superiores.  

 A hipodontia ou agenesias dentárias é a malformação craniofacial mais 

prevalente em humanos e pode ocorrer em pacientes sindrômicos ou como um traço 

isolado (AL-ANI et al., 2017). De etiologia multifatorial, fatores genéticos, 

epigenéticos e/ou ambientais já foram associados às ausências dentárias congênitas 

(SOARES, 2018). A prevalência da anomalia relatada por Neville, Damm, Allen e Chi 

(2016) varia entre 3 a 10% na dentição permanente. Na presente pesquisa, 5 dos 32 

pacientes incluídos apresentaram agenesias dentárias, caracterizando a hipodontia. 

Os dentes foram considerados ausentes diante da falta de evidências dos germes 

dentários através da análise das radiografias panorâmicas em associação com os 

dados coletados na anamnese.   

  Os dentes mais comumente ausentes são os terceiros molares seguidos dos 

segundos pré-molares e incisivos laterais (NEVILLE, DAMM, ALLEN e CHI, 2016). 

Resultados semelhantes foram apontados no estudo de Rakhshan (2015) que 

compilou os achados de 81 relatos de casos publicados. Apesar do pequeno número 

amostral do estudo, foram diagnosticadas as ausências de dois incisivos laterais e 

de dois segundos pré-molares, corroborando com os achados supracitados.  

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Rakhshan+V&cauthor_id=26208062


 

 

No entanto foi diagnosticado também a agenesia de dois incisivos centrais 

inferiores e de um incisivo central superior. Segundo Neville, Damm, Allen e Chi 

(2016) os dentes que se ausentam com menor frequência são os incisivos centrais 

(superiores e inferiores). A presença de um incisivo central superior solitário é um 

evento bastante incomum na população e pouco conhecido na comunidade 

odontológica (HALL et al.,1997). 

Dentes permanentes frequentemente se encontram impactados. A 

prevalência de tal anomalia dentária pode chegar a 13,7%, quando são excluídos os 

terceiros molares. Os dentes mais comumente afetados são os caninos, seguidos 

dos segundos pré-molares (AL-ABDALLAH, ALHADIDI, HAMMAD, DAR-ODEH, 

2018). A impacção foi a única anomalia dentária por fatores ambientais investigada 

no presente estudo.  Dentre os fatores que podem desencadear o desenvolvimento 

dessa anomalia se encontra a perda precoce do dente decíduo na arcada 

(RODRIGUES e TAVANO, 1991).O presente estudo encontrou dois segundos pré-

molares impactados e a causa da impacção foi a perda precoce dos segundos 

molares decíduos, que resultou na migração dos dentes adjacentes. 

Existe uma cronologia e uma sequência de erupção considerada normal e 

favorável para os dentes permanentes (VENTURA et al., 2018). A ordem em que os 

dentes irrompem (sequência de erupção) é considerada por alguns autores mais 

importante do que a cronologia de erupção (ALMEIDA, QUINTÃO e CAPELLI 

JÚNIOR, 2008; PINTO, SANTOS e MOURA, 2017). O atraso dessa sequência pode 

estar associado a fatores modificadores característicos da criança, tais como 

hereditários, locais e ambientais (VENTURA et al., 2018). Na arcada superior a 

sequência mais comumente encontrada é a irrupção dos primeiros pré-molares, 

seguidos dos segundos pré-molares e por último dos caninos. Na arcada inferior os 

caninos irrompem primeiro, seguidos dos primeiros pré-molares e dos segundos pré-

molares. Aproximadamente 88% dos hemiarcos superiores analisados apresentaram 

a sequência de erupção supracitada. O mesmo não ocorreu na arcada inferior, 

embora a sequência acima tenha sido a mais frequente (45,3%), outras 3 

modificações foram encontradas.  

A importância de a dentição obedecer a uma sequência de erupção favorável 

está no fato de que certas sequências tendem a diminuir o perímetro do arco, 

enquanto outras são favoráveis para a manutenção deste. Na maxila a sequência 



 

 

mais desfavorável é quando o segundo molar erupcionam antes dos pré-molares e 

caninos (ALMEIDA, QUINTÃO e CAPELLI JÚNIOR, 2008). Essa sequência 

desfavorável não foi observada em nenhum dos indivíduos avaliados no presente 

estudo. Em relação à mandíbula, a sequência mais adversa é aquela na qual os 

caninos erupcionam posteriormente aos pré-molares ou quando os segundos 

molares erupcionam antes de caninos ou pré-molares. Essas situações resultam em 

falta de espaço para o alinhamento dos dentes no arco. Na arcada inferior, essa 

sequência desfavorável foi observada em 13 hemiarcos dos 64 analisados. É 

importante destacar ainda que algumas sequências de erupção analisadas foram 

alteradas devido a perdas precoces de dentes decíduos. 

Alguns fatores etiológicos do atraso na cronologia de erupção dentária já 

foram descritos na literatura, dentre eles destacam-se: defeitos no desenvolvimento 

dos dentes, a presença de barreiras físicas, a presença de supranumerários, cistos 

e/ou tumores. Tais fatores geralmente estão associados a atrasos em regiões 

específicas. Sempre que o atraso na erupção for generalizado associa-se a fatores 

sistêmicos ou genéticos (TELES e MONTERROSO, 2017). Vale destacar que 

fatores genéticos determinam trocas dentárias mais tardias, sem comprometimento 

sistêmico algum. Alterações de épocas de erupção, em relação a tabelas de 

referência preexistentes, ocorrem, e um intervalo de até 12 meses de diferença pode 

ser considerado normal (ALMEIDA, QUINTÃO e CAPELLI JÚNIOR, 2008). No 

presente estudo, a média de atraso na cronologia de erupção dentária encontrada 

foi de 9,6 meses. Na maioria dos indivíduos analisados não foi constado atraso na 

cronologia de erupção dentária e cerca de 15% deles apresentou um avanço na 

cronologia de irrupção. 

Por fim, é importante destacar que, ao se estudar uma tabela de cronologia 

de erupção, deve-se considerar que os indivíduos nela avaliados nem sempre 

possuíam a mesma raça, padrão social, grau de nutrição, sexo e costumes daqueles 

estudados (ALMEIDA, QUINTÃO e CAPELLI JÚNIOR, 2008). 

 
6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

Considerando que a etiologia de alterações na cronologia de irrupção dos 

dentes é multifatorial, o tratamento torna-se um desafio. O reconhecimento da 

importância da anamnese, exame clínico e radiográfico é imprescindível na fase da 



 

 

dentição permanente. A intervenção prévia pode minimizar o impacto de 

determinadas anomalias, que por sua vez são capazes de afetar a cronologia ideal 

de erupção, além de causar uma má oclusão futura, por isso é de grande 

importância que a dentição obedeça a sequência de erupção favorável, pois certas 

sequências podem diminuir o perímetro do arco dental enquanto outras são 

propícias à manutenção deste perímetro. 
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RESUMO: Quando o indivíduo apresenta mais de 3mm de tecido gengival ao sorrir, 
é classificado como sorriso gengival. A busca por um sorriso harmônico tem sido 
cada vez mais a explicação sobre a grande demanda de pacientes que procuram 
tratamento odontológico para fins estéticos. A estética do sorriso é influenciada por 
três componentes anatômicos, sendo eles: dentes, gengiva e lábio, e a 
determinação de um padrão fisiológico gengival é definida por uma margem biselada 
e esculpida, sendo fundamental para a conservação da saúde periodontal, e 
consequentemente para contribuir de forma positiva na saúde bucal ao identificar as 
causas do sorriso gengival. Distintas modalidades terapêuticas são indicadas para o 
tratamento, geralmente utilizam-se modalidades cirúrgicas, como a gengivoplastia 
ou gengivectomia. No caso relatado, a etiologia do sorriso gengival da paciente era 
erupção passiva alterada, que é uma condição que pode ocorrer quando não houver 
uma correta migração apical da margem gengival e parte da coroa anatômica do 
dente que permanece coberta por gengiva, resultando em aparência de coroa clínica 
curta e excesso de tecido gengival. O tratamento proposto foi a técnica cirúrgica de 
gengivoplastia,tendo sido retirado o excesso de tecido gengival dos elementos 12 e 
22, com resultado  satisfatório, ressaltando a eliminação completa do excesso de 
tecido gengival. 
PALAVRAS-CHAVE: Sorriso; gengiva; gengivoplastia; erupção dentária; estética. 

LINHA DE PESQUISA: Clínica Odontológica em suas áreas de concentração. 

 

1. INTRODUÇÃO 

Uma das principais queixas dos pacientes de diferentes idades e classes 

sociais está relacionada ao desejo de melhorar a imagem, sendo o sorriso um dos 

alvos fundamentais. Nessa perspectiva, a busca por um sorriso harmônico tem sido 

cada vez mais a explicação para a grande demanda de pacientes que procuram 

tratamento odontológico para fins estéticos (SOBRAL, 2017; PINI, KHOURY e 

PASCOTTO,2010).  

A estética do sorriso é influenciada por três componentes anatômicos, sendo 

eles: dentes, gengiva e lábio. Dentre as principais queixas estéticas em relação ao 

sorriso estão a disposição dos dentes, bem como o contorno e a quantidade de 

exposição gengival (MAZZUCO e HEXSEL, 2010; CRISPIN, 1994). 

Segundo Mazzuco e Hexsel (2010), o sorriso torna-se visivelmente mais 

agradável quando corresponde uma proporção adequada, harmonizando esses 

componentes. A exposição gengival limitada a 3mm é o ideal, quando essa 



exposição gengival é maior que 3mm caracteriza-se a condição não estética, 

denominada sorriso gengival. Portanto, se há queixa por parte do paciente, é 

necessário que seja feito o planejamento visando corrigir essa exposição gengival 

avaliando sua etiologia (STEFANI, SIQUEIRA JÚNIOR, CHAN e GIANNINI,2008). 

 As causas mais comuns de um sorriso gengival são hiperplasias gengivais, o 

crescimento vertical excessivo da maxila, a hiperatividade do lábio superior, a 

extrusão dento alveolar anterior e erupção passiva alterada (OZTURAN, AY e 

SAGIR, 2014).  

Ao identificar as causas do sorriso gengival, distintas modalidades 

terapêuticas são indicadas para o tratamento, geralmente utilizam-se modalidades 

cirúrgicas, como a gengivoplastia ou gengivectomia (PEDRON, 2014).  

A periodontia tem colaborado de maneira considerável em consequência do 

grande avanço da cirurgia periodontal. A técnica da gengivoplastia é um tipo de 

cirurgia periodontal, altamente recomendada quando o excesso de tecido gengival 

recobre parte da coroa clínica dos dentes, comprometendo esteticamente o sorriso. 

Cabe ao cirurgião-dentista utilizar de seus conhecimentos clínicos para realizar os 

procedimentos de acordo com os padrões estéticos do paciente (OKIDA, RAHAL e 

OKIDA, 2015; LASCALA e MOUSSALLI,1994; MESTRENER e KOMATSU, 2010). 

Diante dos elementos apresentados, o objetivo deste trabalho foi relatar um 

caso de sorriso gengival causado por erupção passiva alterada, desde o 

planejamento à realização da gengivoplastia. 

 

2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

2.1 ESTÉTICA GENGIVAL 

O conhecimento da estética tem origem nos pensadores antigos, a palavra 

“aisthesis” significa sensação, pensamento e noção. Associa-se com a percepção do 

belo de cada ser, e a aparência tem relação com sentimento de bem-estar. O sorriso 

e a face devem manter a harmonia para que esteja dentro do padrão considerado 

estético. Porém, o cirurgião-dentista deve respeitar as expectativas do paciente e 

suas individualidades (HUGON e ROCHA, 2009; TOUATI, 1998).  

Em relação a padrões estéticos, a macroestética é determinada como um 

guia que relaciona o design do sorriso com tecidos moles, dentes e aspectos faciais. 

O contorno gengival é um dos componentes que influi no tamanho da coroa clínica 

dos dentes. O contorno do zênite gengival precisa ser notado em relação à saúde 



gengival no aspecto da estética do sorriso. Os profissionais que procuram alcançar 

um bom tratamento odontológico conciliam o tecido periodontal sadio com a estética 

(MORLEY e EUBANK, 2001; OBRADOVIC-DJURICIC, KOSTIC e MARTINOVIC, 

2005; CLAMAN, ALFARO e MERCADO, 2003; LIMA, 2003). 

Ao sorrir, alguns pontos são observados e considerados para classificar o tipo 

de sorriso do paciente. Um desses pontos a ser observado é a linha do sorriso, que 

é a linha que os lábios formam quando o paciente sorri, sendo classificada como 

baixa, média ou alta. Na linha baixa, aproximadamente 75% ou menos da altura da 

coroa clínica dos dentes ântero-superiores é exposta ao sorrir. Na linha média, é 

exposto o dente por inteiro, ou pelo menos 75% de sua coroa clínica mais as papilas 

interdentais. E na linha alta onde o sorriso é classificado como gengival, a altura 

cérvico-incisal dos dentes ântero-superiores é vista inteiramente, e a quantidade de 

exposição de tecido gengival pode ser igual ou maior que 3 milímetros (OLIVEIRA, 

DANTAS, DANTAS e SEABRA, 2008). 

Conceituar comprimento/largura dental é importante quando um sorriso 

agradável é almejado. Logo, deve-se diminuir o tamanho dos dentes de acordo com 

a proporção geométrica conforme eles prossigam para distal, ou seja, cada dente 

teria que apresentar cerca de 60% do tamanho do dente anterior a ele, conhecido 

como Proporção Áurea (FOWLER, 1999). 

São frequentes as queixas em relação ao sorriso gengival, principalmente em 

relação ao excesso de gengiva que é exposta ao sorrir. O padrão de sorriso 

harmônico deve expor a coroa clínica dos dentes anteriores superiores até os pré-

molares.  No âmbito do atendimento multidisciplinar odontológico, há técnicas que 

promovem a harmonia do sorriso, alterando sua feição, estrutura e cor (TJAN, 

MILLER e THE, 1984; MONNET-CORTI e BORGHETTI, 2002). 

 

2.2 PERIODONTIA 

A saúde tecidual e a sustentação dos dentes são resguardadas pela 

periodontia, adicionando equilíbrio à estética e à funcionalidade, com grande 

relevância para a harmonia do sorriso. Essa harmonia é estabelecida não só pela 

posição, cor e forma dos dentes, como também pelo tecido gengival. A margem 

gengival deve ser delicada de acordo com os padrões seguidos para a estética 

dental. Atualmente, dentistas e pacientes estão mais cientes sobre a importância da 



saúde gengival na estética do sorriso (REZENDE, CARDOSO, OLIVEIRA e 

PORFIRIO, 2009; SILVA et al., 2010; SEIXAS, COSTA-PINTO e ARAÚJO, 2011). 

Existe uma variação de cor do tecido gengival entre indivíduos, normalmente 

apresentam a cor rosada que está aderida firmemente às camadas subjacentes. A 

superfície tecidual aparenta uma textura de “casca de laranja”, que representa o 

biótipo espesso, em consequência da união da superfície do epitélio às fibras 

supracrestais (CAROLI et al., 2008; FRADEANI, 2006). 

As características do biótipo periodontal são definidas por um conjunto de 

fatores como, por exemplo, quantidade de mucosa ceratinizada, espessura gengival 

e arquitetura óssea. Os biótipos periodontais fornecem noções sobre os tecidos 

periodontais e às formas dentais, contribuindo para a previsão em relação aos 

resultados finais dos tratamentos estéticos periodontais. O biótipo fino é delicado, 

com coroas em formato triangular e cristas ósseas interproximais delgadas e é mais 

propício a sofrer retrações gengivais e perdas de gengiva marginal papilar. 

Entretanto, o biótipo espesso é robusto, com processo alveolar e cristas proximais 

espessas, e coroas com formato retangular (DE ROUCK et al., 2009; LIMA, 2003). 

Em relação ao sorriso gengival, as etiologias mais comuns são hiperatividade 

labial, crescimento vertical em excesso, extrusão dento-alveolar, lábio superior curto, 

crescimento gengival e erupção passiva alterada. Sendo que essas duas últimas 

quando diagnosticadas, devem ter intervenção do periodontista (SABA-CHUJFI et 

al., 2007). 

          A erupção passiva alterada (EPA) ocorre devido ao posicionamento coronário 

da margem gengival em relação à junção cemento-esmalte (JCE) e está relacionada 

à assimetria gengival, gerando coroas clínicas curtas e de tamanhos diferentes 

(RAVON, HANDELSMAN e LEVINE, 2008; KAO, DAULT, FRANGADAKIS e 

SALEHIEH, 2008). 

            A erupção passiva abrange quatro etapas: Na primeira etapa, o epitélio 

juncional está localizado na superfície do esmalte; na segunda etapa, o epitélio está 

localizado ainda na superfície do esmalte porem encontra-se também no cemento, 

apical a JAC; na terceira etapa o epitélio está localizado apenas na superfície do 

cemento, e na última etapa acontece uma inflamação onde o epitélio é obrigado a 

migrar mais apicalmente. E decorrente disso, há um desenvolvimento progressivo da 

coroa dentária. (ALPISTE-ILLUECA, 2011) 



              Dolt e Robbins(1997) em busca de justificar a causa da EPA, explica a 

importância do espaço biológico que compreende a distância entre a crista óssea e 

a  junção amelo cementário, pois quando há pouco espaço entre essas estruturas ou 

quando estão situadas ao mesmo nível, significa que há pouco cemento disponível 

apicalmente à JAC e coronalmente à crista óssea para a inserção dos feixes de 

colágeno do complexo do periodonto, o que impede a movimentação normal apical 

do sistema de inserção na etapa final de erupção. 

 O crescimento gengival pode ocorrer devido à ingestão de alguns tipos de 

medicamentos, sendo relatada como hiperplasia gengival medicamentosa (HGM) ou 

hiperplasia gengival secundária ao uso de drogas. Relatada pela primeira vez no 

início dos anos sessenta, quando estava presente em crianças com epilepsia que 

ingeriam dilantina ou fenitoína, logo foi chamada de hiperplasia gengival dilantínica. 

A ciclosporina foi usada em pacientes com psoríase e em transplantes de órgãos 

desde 1984 e bloqueadores de canal de cálcio usados no tratamento da hipertensão 

desde 1978, mostravam quadro clínico similar, especialmente a nifedipina. A 

ciclosporina quando associada à nifedipina, apresentaram um resultado cumulativo 

na produção da hiperplasia gengival medicamentosa e posteriormente a hiperplasia 

gengival dilantínica passou a ser uma das HGM (HASSESSIAN, MARCUCCI e 

GUIMARÃES JÚNIOR, 2003). 

A quantidade excessiva de biofilme proveniente de restos alimentares causa o 

crescimento de bactérias patogênicas e de células inflamatórias, logo a gengiva fica 

edemaciada, frouxa, avermelhada e com sangramento espontâneo. Esses sinais são 

vistos na hiperplasia decorrente da falta de higienização oral. Existe ainda a 

hiperplasia gengival causada pelo uso de aparelho ortodônticos, neste caso a falha 

na higienização oral juntamente com o aumento da síntese proteica e o colágeno 

sem reformar a matriz contribui para a instalação do biofilme dental (PEDRON et al., 

2010; TOMASI et al., 2016). 

A função do periodontista é diagnosticar se o sorriso gengival é decorrente de 

uma divergência na relação junção cemento-esmalte e crista óssea, ou de uma 

hiperplasia gengival. Logo, fotografias, exames imaginológicos e modelos de estudo 

são de suma importância para um diagnóstico e plano de tratamento corretos 

(NAJMEDDINE, CARNEIRO, PASSONI e SCHULDT FILHO, 2017). 

 

2.3 TRATAMENTO PERIODONTAL 



É necessária a realização de um plano de tratamento para correção do sorriso 

gengival que compreenda as diferentes áreas odontológicas, instruindo o 

diagnóstico, planejamento e execução das técnicas utilizadas para reabilitação oral 

(ARRUDA et al.,2009). 

Por meio de uma classificação do nível gengival, é possível fazer um 

diagnóstico correto e um plano de tratamento adequado ao paciente. É 

recomendado considerar um preciso diagnóstico, forma, contorno, proporção 

gengival e sua proporção com os elementos dentários, e também analisar o 

tamanho das coroas clinicamente e anatomicamente (DESAI, UPADHYAY e 

NANDA, 2009; CASTRO et al., 2010). 

Medir o nível de inserção clínica através da sondagem periodontal é 

importante para verificar a presença de bolsas periodontais. O espaço biológico 

periodontal saudável é mensurado em média de 2 a 3 milímetros, estendendo-se da 

crista óssea alveolar até a margem gengival, composto pelo sulco gengival (0,69 

mm), epitélio juncional (0,97 mm) e inserção conjuntiva (1,07 mm). Os tecidos 

inseridos no espaço biológico têm como uma de suas funções proteger contra a 

migração bacteriana, assegurando assim a sustentação do osso alveolar e o 

selamento biológico do periodonto de proteção, e também garantindo a adesão do 

epitélio juncional e da inserção conjuntiva, sendo importante para manter a saúde 

gengival (FERREIRA et al., 2011; DA ROSA, 2014). 

A sonda de Chu, conhecida também como medidor de proporção, é um 

instrumental de fácil e precisa aplicação, que tem grande contribuição no 

planejamento e procedimento cirúrgico de gengivoplastia. Esse instrumental contém 

um cabo com duas extremidades, quatro pontas que possuem braço vertical e 

horizontal para as medições, e também bandas codificadas por cores. Cada banda 

codificada por cor quando posicionada ao dente deve corresponder horizontalmente 

e verticalmente, para garantir a proporção dentária (CHU e HOCHMAN, 2007). 

 

2.4 TRATAMENTO CIRÚRGICO PERIODONTAL 

Ter conhecimento sobre as distintas formas de tratamento plástico 

periodontal, é fundamental para adquirir sucesso no tratamento, principalmente 

quando se alia função e formato. Para os casos de erupção passiva alterada, são 

indicadas a gengivoplastia e gengivectomia (LOURENÇO, LOURENÇO JÚNIOR e 

VITRAL, 2007). 



As atuais técnicas utilizadas foram indicadas por Goldman em 1950. A 

gengivectomia refere-se às áreas em que houve perda óssea, entretanto, a 

gengivoplastia refere-se às áreas onde não houve perda óssea. Ambas as técnicas 

apresentam a mesma sequência cirúrgica iniciada pela delimitação de pontos 

sangrantes e incisões por bisel externo, e tem como pré-requisitos a arquitetura 

óssea habitual e presença de mucosa queratinizada (DUARTE et al., 2003). 

Segundo Kanh et al. (2016) a avaliação do espaço biológico, junção cemento-

esmalte e do biótipo são fundamentais no diagnóstico periodontal, pois são um meio 

de orientação da técnica cirúrgica a ser realizada.  

A classificação proposta por De Rouck et al. (2009) é a mais aceita 

atualmente para a realização do procedimento cirúrgico, na qual são definidos três 

tipos de Periodonto que determinam a técnica cirúrgica a ser realizada (QUADRO 1). 

 

Quadro 1: Classificação do Biótipo Periodontal e Abordagem cirúrgica. 

BIÓTIPO CARACTERÍSTICAS ABORDAGEM CIRÚRGICA 

BIÓTIPO A1 Fino e Festonado Sem abertura de retalho 

BIÓTIPO A2 Espesso e Festonado Retalho de espessura parcial 

BIÓTIPO B Espesso e Plano Retalho total 

Fonte: (Kahn et al., 2016). 

A gengivoplastia é um procedimento cirúrgico que proporciona o contorno 

gengival, reparando ou eliminando deformidades gengivais. Logo, é necessária a 

criação de um contorno gengival harmônico, reestabelecimento dos sulcos 

interdentais e o remanejamento das papilas interdentais. Em casos de correção 

estética e ausência de doença periodontal, é umas das técnicas mais indicadas. 

Tem como finalidade reconstituir e reestabelecer fisiologicamente o espaço biológico 

e  também assegurar que os procedimentos restauradores estejam em harmonia 

com a saúde periodontal, necessitando de uma larga faixa de gengiva queratinizada 

e ausência de deformidades ósseas (CARRANZA, 1997; TUMENAS e 

ISHIKIRIAMA, 2002). 

A gengivectomia é um procedimento cirúrgico que necessita de um 

diagnóstico correto e sem doença periodontal ativa para sua correta realização, 

consiste na retirada do tecido gengival hiperplásico, removendo a gengiva marginal, 

inserida e papilar. É indicada para remoção de bolsas supra-ósseas, hiperplasias 

gengivais induzidas por medicamentos, processos hormonais e inflamatórios, 



remoção de margens espessas e aumento de coroa clínica (PENTEADO, 2015; 

USINGER, RAMOS e DIRSCHNABEL, 2016).  

A gengivoplastia e a gengivectomia apresentam semelhanças, como as 

indicações de correção de hiperplasia gengival por estética e gengivite ulcerativa 

necrosante. Do mesmo modo que a gengivectomia remove tecido mole reduzindo a 

quantidade de gengiva inserida, e a gengivoplastia reconstitui o tecido gengival e 

criando o contorno apropriado (DUARTE, PEREIRA e CASTRO, 2009; PENTEADO, 

2015). 

 

2.6 DIAGNÓSTICO E ACOMPANHAMENTO TERAPÊUTICO 

A fotografia digital está cada vez mais presente no cotidiano dos cirurgiões-

dentistas e,  juntamente com a prática clínica odontológica, auxilia nos tratamentos 

odontológicos. São utilizadas para documentar e avaliar os tratamentos executados, 

orientar os pacientes, esclarecer demandas legais na comunicação entre 

profissionais, e no marketing odontológico (MASIOLI, MASIOLI e LIMA, 2007). Além 

disso, quando realizadas antes, durante e depois do tratamento, permitem um 

acompanhamento detalhado do caso clínico do paciente, proporcionando também a 

comparação dos benefícios do tratamento (OLIVEIRA, POLLONI e IGNACIO, 2011). 

As fotografias realizadas durante o atendimento clínico odontológico têm sido 

fundamentais para auxiliar na avaliação clínica, visto que as imagens têm proporção 

maior que o natural, mostrando patologias e texturas anormais nitidamente, o que 

não é possível notar com mais clareza sem o aumento de imagem (MASIOLI, 

CUNHA e DAMÁZIO, 2007). 

A radiografia convencional ainda é bastante utilizada na Odontologia, através 

dela são feitas análises virtuais de imagens bidimensionais, porém com algumas 

limitações como a incapacidade de verificar alterações na densidade óssea e a 

sensibilidade reduzida (JEFFCOAT e REDDY, 2000; RIBEIRO e FEITOSA, 1999). 

Há métodos com uso favorável na Periodontia com recurso digital, 

apresentando mais precisão na avaliação radiográfica, tais como a subtração 

radiográfica digital, mensuração da distância linear e avaliação dos níveis de cinza. 

Os exames radiográficos convencionais não possibilitam a avaliação tridimensional 

das estruturas, logo existe essa privação no diagnóstico preciso, e 

consequentemente pode prejudicar o planejamento cirúrgico. Na atualidade, a 

Tomografia Computadorizada de Feixe Cônico (TCFC) é de suma importância para 



um diagnóstico melhor e um plano de tratamento apropriado, aperfeiçoando o 

tratamento de casos como defeitos de furca, defeitos ósseos e cirurgias estéticas 

(GREENSTEIN, 1990; BRAMANTE et al., 2007; ACAR e KAMBUROGLU, 2014). 

 

3. RELATO DE CASO 

J.M.A., gênero feminino, 25 anos, natural de Governador Valadares-MG, 

procurou o serviço odontológico da Faculdade Vértice - Univértix para tratamento 

dentário. Feito o atendimento, na história odontológica, observou-se normalidade no 

exame intraoral e extraoral; na história médica a paciente não apresenta 

comprometimento sistêmico. A paciente queixa-se de “insatisfação na harmonia do 

sorriso”, relatando grande insatisfação em relação ao seu “sorriso gengival” e ao 

comprometimento estético que o mesmo lhe causava. 

 Após os exames periodontais, constataram-se tecidos periodontais de 

suporte saudáveis com ausência de sangramento gengival, ausência de placa 

visível, presença de dentes curtos e excesso de tecido gengival nos incisivos laterais 

superiores (12 e 22). Foi feita a fotografia inicial do sorriso da paciente. Avaliou-se o 

biótipo periodontal, classificando-o em fino e festonado. No exame à sondagem, 

observou-se profundidade de sondagem média de 3mm nos incisivos laterais 

superiores. Nos dados imaginológicos foi inclusa a tomografia de feixe cônico, 

constatando que não houve perdas osséas proximais. Notou-se a presença de um 

odontoma na região dos elementos 22 e 23 (FIGURA 1). 

 
Figura 1: corte axial do odontoma, ampliado na região dos elementos 22 e 23. 

Fonte: autores. 

Através dos dados de diagnóstico clínico e imagiológico foi efetuado um 

planejamento digital por meio do programa Keynote (FIGURA 2), no qual projetou-se 



o aumento de coroa clínica, traçando um plano de tratamento a fim de escolher a 

abordagem cirúrgica correta para o caso. 

 
Figura 2: modelo de estudo digital feito com o Keynote. 

Fonte: autores. 

Foi feita a avaliação da altura e largura dos dentes com proporcionador dental 

de Chu, e demarcação dos pontos sangrantes (FIGURA 3). 

 
Figura 3: avaliação da altura e largura dos dentes com proporcionador dental de Chu e 

demarcação dos pontos sangrantes. 

Fonte: autores. 

As técnicas anestésicas utilizadas foram bloqueio dos dois nervos infraorbitais 

e terminais infiltrativas, e o anestésico utilizado foi Articaína a 4% com Epinefrina 

1:100.000. Em seguida, foi feita a incisão inicial com lâmina de bisturi nº15c em um 

ângulo de aproximadamente 90º, seguindo o delineamento feito pelos pontos 

sangrantes.  

Retirou-se o colarinho com o auxílio de cureta Gracey 5-6 (FIGURA 4). Após 

a remoção do colarinho gengival, foi realizado uma nova sondagem para verificação 

da distância de 1mm da junção amelocementária à crista óssea. 



 
Figura 4: remoção do colarinho gengival com a Cureta Gracey 5-6. 

Fonte: autores. 

Com a medida de 1mm promoveu-se a osteotomia (FIGURA 5) removendo o 

tecido ósseo em altura no sentido coroa-raiz através de broca esférica nº8 em alta 

rotação, e irrigação com soro fisiológico. 

 
Figura 5: realização da osteotomia. 

Fonte: autores. 
Foi realizada também a remoção do odontoma no elemento 22 (FIGURA 6).  

 
Figura 6: remoção do odontoma. 

Fonte: autores. 



Durante todo o procedimento cirúrgico, a ferida foi irrigada abundantemente 

com soro fisiológico para que não houvesse um super aquecimento da broca. O 

procedimento foi finalizado com sutura em colchoeiro vertical, utilizando Fio de Nylon 

5.0 (Techsuture®) (FIGURA 7). 

 
Figura 7: procedimento finalizado com sutura em colchoeiro vertical. 

Fonte: autores. 

As recomendações pós-cirúrgicas foram: após quarenta e oito horas fazer 

bochecho com Gluconato de Clorexidina a 0,12% três vezes ao dia no período de 

sete dias, suspensão da escovação durante 15 dias, e ingestão de alimentos 

pastosos e frios. Foi prescrito medicamentos de uso interno como: Dexametasona 

(04mg), Dipirona (500mg) e Amoxicilina (500mg).  

Após 10 dias da cirurgia, a paciente retornou à clínica odontológica para ser 

feita a avaliação da cicatrização da cirurgia, e em seguida com ajuda de soro 

fisiológico e gaze foi realizada a remoção de biofilme dental. Trinta dias depois, foi 

feito o acompanhamento da cicatrização e finalização do caso com fotografias e 

também, um comparativo do sorriso inicial e final do paciente através das fotografias 

( FIGURA 8 e 9). 

 



Figura 8: fotografia inicial do sorriso da paciente. 

Fonte: autores. 

 

Figura 9: fotografia final do sorriso da paciente. 

Fonte: autores. 

4. DISCUSSÃO 

Um sorriso belo e harmonioso é influenciado pela relação dentogengival, 

partindo da perspectiva de que o lábio superior deve estar localizado no mesmo 

nível da margem do tecido gengival dos incisivos centrais superiores. Como 

também, pode haver uma pequena exposição gengival, a qual apresenta uma 

aparência mais jovem (DO NASCIMENTO et al., 2016).  

O formato do contorno gengival acompanha a estrutura óssea subjacente, 

assim como é influenciado por fatores como o tipo de periodonto, a arquitetura da 

junção esmalte-cemento, e também pela posição e forma do dente. Além disso, em 

um periodonto que é clinicamente saudável, o contorno gengival se desenvolve e 

recobre a junção esmalte-cemento (PIRES, SOUZA e MENEZES, 2010). No 

presente relato, os incisivos laterais superiores apresentavam assimetria na altura e 

contorno gengival, e também coroa clínica curta. 

A determinação de um padrão fisiológico gengival é definida por uma margem 

biselada e esculpida, sendo fundamental para a conservação da saúde periodontal, 

e consequentemente para contribuir de forma positiva na saúde bucal. Esse padrão 

fisiológico gengival é alcançado através da gengivoplastia (LISBOA, GOMES, 

JORGE e BOMBARDA, 2011; TERENZI e SAMPAIO, 2013). Para solucionar a 

ausência de estética do periodonto são feitas as técnicas cirúrgicas de 

gengivoplastia e gengivectomia. Esses tratamentos são eficazes quando o 

profissional domina a técnica, e também quando tem boa aprovação por parte do 

paciente (LISBOA, GOMER, JORGE E BOMBARDA, 2011). Diante disso, para 



Castro e colaboradores (2010), todos os casos clínicos que envolvem sorriso 

gengival podem ser corrigidos, envolvendo ou não outras especialidades 

odontológicas, devido a sua etiologia multifatorial. Foi escolhida a gengivoplastia 

com associação da osteotomia, devido ao excesso gengival de 3mm nos elementos 

12 e 22, para melhor cicatrização gengival e menor risco de recidiva de aumento 

gengival.  

Mele et al. (2018) ressalta que a erupção passiva alterada é comumente 

relacionada como etiologia do sorriso gengival, e corrigida através da cirurgia 

periodontal. Na literatura, não há casos de correção dessa etiologia com tratamentos 

não cirúrgicos. No caso clínico abordado, a paciente possuía erupção passiva 

alterada, sendo necessária a correção através da gengivoplastia associada a 

osteotomia 

Nessa mesma vertente, um caso clínico realizado por Borges (2019) no qual a 

paciente apresentava excesso gengival causado por erupção passiva alterada, foi 

realizada a cirurgia plástica gengival com o intuito de reconstituir os tecidos de 

inserção. Foi feita gengivectomia com osteotomia nos dentes anteriores superiores, 

sem exposição da junção cemento-esmalte, apresentando-se eficiente para 

surgimento de coroas clínicas longas. Sendo assim, uma técnica efetiva em casos 

de sorriso gengival. Contrapondo ao estudo pressuposto, a técnica de escolha foi a 

gengivoplastia com remoção óssea adjacente para tratamento de EPA, sem 

exposição da junção cemento-esmalte, com resultados estéticos satisfatórios e 

comprovados através do acompanhamento pré e pós cirúrgicos através de 

fotografias intrabucais. 

Reis e colaboradores (2017) destacaram a importância de fatores como a 

colaboração do paciente, atendimento multidisciplinar, conhecimento e domínio 

técnico do profissional. Quando esses fatores estão associados, ocasionam uma 

combinação  que diminui as chances de recidiva do sorriso gengival, e facilitam a 

obtenção do sucesso estético esperado. É fundamental que o profissional 

compreenda que no tratamento odontológico devem-se atender as exigências do 

paciente, e também considerar que a estética e função mastigatória são diferentes 

de acordo com cada paciente (SILVA et al., 2010). A higiene oral da paciente do 

presente estudo foi de suma importância para o processo de cicatrização da cirurgia, 

como também a análise da função mastigatória para obtenção do sucesso estético.  



Assim, é de comum acordo que, para um correto planejamento da técnica 

cirúrgica é fundamental uma boa anamnese, exame físico e entendimento acerca da 

etiologia, para assim um diagnóstico apropriado ser ascendido, sucessivo da melhor 

opção de tratamento para o paciente portador do sorriso gengival (CASTRO et al., 

2010; SEIXAS, COSTA-PINTO e ARAÚJO, 2011). Nesse caso, o tratamento foi 

baseado na anamnese feita na paciente, que apresentava bom prognóstico devido à 

ausência de comprometimento sistêmico. Também foram feitas orientações em 

relação ao tratamento proposto, e a importância do controle do caso através de 

visitas periódicas à clínica odontológica após a cirurgia.  

Reis, De Oliveira, Feitosa e De Souza (2017) realizaram um estudo, no qual 

foi feito o aumento de coroa clínica para estabelecer o contorno gengival fisiológico 

através da associação da gengivoplastia e gengivectomia, alcançando um bom 

resultado com a redução do sorriso gengival, a simetria do formato dental e também 

com a satisfação do sorriso por parte da paciente. 

 Resultados semelhantes ao do presente estudo, com conformação estética e 

satisfação por parte da paciente, comprovam a eficácia da gengivoplastia com 

finalidade estética. 

 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O sorriso gengival atinge pessoas no mundo todo, porém a forma com que ele 

interfere na vida da pessoa depende da exigência estética do mesmo. A etiologia do 

sorriso gengival é multifatorial, e seu diagnóstico é de suma importância para que o 

tratamento mais apropriado seja proposto ao paciente. Nos casos de EPA, a cirurgia 

plástica periodontal é uma grande aliada para a correção do excesso gengival. O 

comprometimento do paciente aliado à técnica do cirurgião-dentista são 

fundamentais para o sucesso do tratamento, garantindo um resultado estético e 

duradouro. 
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RESUMO 
 
O escurecimento dental em dentes anteriores comprometem a harmonia estética do 
sorriso, atrapalhando a qualidade de vida e autoestima do paciente. O clareamento 
endógeno dental é uma alternativa conservadora no tratamento de dentes 
escurecidos devido a traumatismo dentário, havendo uma preservação da estrutura 
dental não ocasionando desgastes desnecessários se comparado a técnicas mais 
invasivas como a confecção de facetas e coroas totais. O objetivo do presente 
estudo foi abordar através de um caso clínico o clareamento endógeno de um dente 
traumatizado escurecido. Para o proposto foi descrito o caso clínico de uma paciente 
atendida na Clínica de Odontologia da Faculdade Vértice – Univértix, Matipó, MG. 
Após a avaliação clínica e radiográfica observou o escurecimento de um incisivo 
central superior direito, com tratamento endodôntico satisfatório, ausência de 
sintomatologia dolorosa e alterações radiográficas. Diante do prognóstico favorável 
para clareamento endógeno, o plano de tratamento foi proposto a fim de 
reestabelecer a harmonia estética do sorriso por meio da associação da técnica 
clareadora interna mediata e clareadora externa de consultório para potencializar o 
efeito clareador. Após 1 mês do início do tratamento, observou-se uma evolução em 
relação a cor inicial para final. Pode-se concluir  que a associação das técnicas 
clareadoras demonstrou-se eficaz para o reestabelecimento da estética antes 
perdida, harmonizando o sorriso e promovendo qualidade de vida e autoestima a 
paciente. 
 
Palavras chaves: clareamento endógeno, traumatismo dentário, escurecimento 
dental. 
 
Linha de pesquisa: Clínica odontológica em suas áreas de concentração – 
Endodontia. 

1. INTRODUÇÃO 

A estética vem sendo considerada pelas pessoas um valioso meio para 

melhoria de autoestima, felicidade e autoconfiança. Aspectos psicológicos e 

emocionais dos pacientes podem ser influenciados de forma negativa diante de um 

sorriso desarmônico. Dessa forma, em busca de um sorriso mais harmonioso e um 

padrão de estética aceitável, os pacientes, cada vez mais, procuram os consultórios 

odontológicos por procedimentos estéticos para melhoria da coloração, forma e 

função dos dentes (SILVA et al., 2019). 

O acometimento de dentes devido desordens bucais, como o traumatismo 

dentário, pode desempenhar elevada ascendência na qualidade de vida dos 

indivíduos. Considera-se traumatismo dentário desde uma perda pequena de 

esmalte até uma perda total do membro dentário, podendo ser ocasionado devido 



uma queda, durante a prática de esporte e acidente automobilístico. Tendo como 

consequência do trauma estão: sensibilidade, existência de dor, mobilidade dentária, 

reabsorção radicular e necrose pulpar (MARINHO et al., 2019). É possível observar 

também, a diminuição do canal radicular e variação da cor do elemento dentário, 

tornando-o escurecido com o passar do tempo (SOUZA et al., 2017). 

O tratamento de dentes escurecidos pelo traumatismo dentário deve ser 

minuciosamente planejado, pois o efeito desta intervenção pode afetar tanto 

positivamente quanto negativamente a vida do paciente. Em casos onde há perdas 

periodontais consideráveis e desadaptação do fragmento no remanescente dental 

são conferidas técnicas reabilitadoras como a resina composta e até restaurações 

indiretas em cerâmica (MACHADO et al., 2016). 

 Outro método de tratamento é o clareamento dental endógeno, sendo 

indicado em caso de necrose pulpar com o intuito de amenizar a cor e impedir o 

desgaste dental impróprio (SOUZA et al., 2017). O maior risco do clareamento 

endógeno consiste na reabsorção cervical externa, ocorrendo devido a penetração 

de material clareador ao ligamento periodontal, iniciando assim uma reação 

inflamatória (BOAVENTURA et al., 2012). O clareamento externo também pode ser 

associado ao interno, sendo executado pela técnica caseira ou de consultório 

(SOUZA et al., 2017). 

Diante do exposto, o presente trabalho teve por objetivo relatar o caso clínico 

de clareamento endógeno realizado em um paciente com dente traumatizado 

escurecido. A importância de trabalhos relacionados a esse assunto é contribuir para 

melhoria estética do paciente antes perdida devido ao escurecimento dental, 

trazendo novamente a mesma qualidade de vida, autoestima e interesse no convívio 

social. 

 

2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

2.1 Traumatismo dentário 

O traumatismo dentário é conhecido como um acometimento dentário de 

etiologia variada, tendo origem ocasional ou planejada. Este fato possui grande 

relevância se associado aos problemas que agem de maneira direta ou 

indiretamente na qualidade de vida dos indivíduos. Em conjunto com outras 

desordens bucais o traumatismo dentário está situado entre as principais injurias de 

saúde pública mundial (SANTOS et al., 2018).  



O traumatismo dentário tem um maior índice de ocorrência nos elementos 

dentários anteriores superiores permanentes. Considera-se lesões traumáticas, 

desde uma compressão dos tecidos adjacentes ao dente, uma pequena perda de 

esmalte, até uma perda total do membro dentário, podendo ser ocasionado devido a 

acidentes automobilísticos, durante a prática de esportes, quedas, brigas e até 

mesmo maus tratos (SANABE, CAVALCANTE, COLDEBELLA, ABREU-E-LIMA, 

2009 e SILVA et al., 2012). 

Dentre as consequências do traumatismo dentário destacam-se: 

sintomatologia dolorosa, mobilidade dentária, fratura radicular, presença de 

sangramento no sulco gengival, necrose pulpar e escurecimento dental com o 

passar do tempo, podendo gerar também impacto psicológico ao paciente e seus 

familiares (DUARTE et al., 2020). 

 

2.2 Escurecimento dental 

Cumpre esclarecer que quando ocorre escurecimento dos dentes é de 

extremo interesse definir qual razão que levou à descoloração dos elementos 

dentários, observando o grau de escurecimento, o Cirurgião Dentista tem que 

manter o paciente informado sobre as eventuais consequências, que poderão ser ou 

não satisfatórias. (SOUZA et al., 2017).  

De acordo com a sua causa, as alterações cromáticas dos dentes são 

caracterizadas em fatores intrínsecos ou extrínsecos. Os fatores extrínsecos são 

aqueles que demonstram na superfície dentária e são removidos com maior 

simplicidade em comparação aos intrínsecos. Os escurecimentos dentais na maior 

parte são provocados devido à presença de materiais que exibem em sua 

composição iodofórmios e eugenol, assim, quando entra em contato com a câmara 

pulpar, e sem uma correta remoção logo após a finalização do tratamento, podem 

ocorrer a alteração da cor do elemento dental. Frisa-se que os fatores intrínsecos 

são marcados pelo escurecimento de origem interna atingindo a estrutura dentária, 

sendo assim, tendo como uma grande dificuldade de remoção (CANUTO et al., 

2020).  

Noutro ponto, destaca-se que em dentes não vitais, o escurecimento dos 

dentes pode acontecer por diversos motivos, como o resultado de uma hemorragia 

pós-trauma, uso inadequado de restaurações dentárias, detritos esquecidos na 

câmara pulpar em um tratamento endodôntico e também uma possível danificação 



no tecido pulpar (MACIEL; BARBOSA; LINS, 2018). Nesse contexto, de acordo com 

Lucena, Mantovani, Fracalossi e Silva (2018), a polpa tem um papel importante na 

manutenção da cor dos dentes, mas a perda de sua vitalidade pode alterar a 

coloração e o brilho da estrutura dentária. 

 

2.3 Qualidade de vida 

Entende-se como qualidade de vida a percepção das pessoas sobre sua 

posição na vida, dentro do contexto dos sistemas de cultura e valores nas quais 

estão inseridas e em relação ao seus objetivos, expectativas, padrões e 

preocupações (GAMEIRO et al., 2008). 

O traumatismo dentário afeta diretamente a qualidade de vida, autoestima, 

aspectos psicológicos e emocionais dos indivíduos, por estar envolvido na maioria 

dos casos com os elementos dentários anteriores superiores. Tornando assim mais 

difícil a vontade de sorrir e consequentemente aumenta a preocupação com a 

opinião de outras pessoas diante de sua saúde bucal (PINHEIRO, RODRIGUES, 

DANTAS e PAREDES, 2020). 

Os aspectos mais afetados diante da qualidade de vida após a ocorrência do 

traumatismo dentário são: dificuldade ao comer, sorrir e se relacionar com outras 

pessoas. Muitas vezes mesmo após o dente traumatizado ter recebido intervenção 

odontológica o impacto na qualidade de vida ainda prossegue, embora a intervenção 

tenha minimizado os efeitos negativos, ela pode não ter conseguido eliminá-los por 

completo (OLIVEIRA et al., 2013). 

2.4 Possibilidades de tratamento 

Dentes escurecidos por traumatismo dentário possuem algumas 

possibilidades de tratamento. Diante de perdas periodontais excessivas e 

desadaptação do fragmento no remanescente dental são avaliadas técnicas 

reabilitadoras como a resina composta e também restaurações indiretas em 

cerâmica. Com isso, tendo um planejamento adequado, com material de qualidade e 

domínio em relação a técnica, o êxito dos resultados, em relação a função e a 

estética, é mais previsível (MACHADO et al., 2016). 

Entre os procedimentos mais indicados para o tratamento de dentes 

escurecidos encontra-se o clareamento dental, em casos de dentes com necrose 

pulpar e escurecimento dental é recomendado o clareamento endógeno, sendo este 



um passo à frente da técnica restauradora com finalidade de evitar desgastes 

dentais insignificantes. No entanto, esta técnica pode ser agregada com 

restaurações diretas ou indiretas para uma eficácia maior no tratamento em relação 

às alterações de coloração (SOUZA et al., 2017). Para se obter um diagnóstico 

adequado, é de extrema importância que o profissional saiba indicar o melhor 

procedimento em relação as alterações de cor ou até mesmo em combinar uma ou 

mais técnicas (BOAVENTURA et al., 2012). 

 

2.5 Clareamento endógeno 

O clareamento endógeno vem se tornando cada vez mais importante em 

decorrência do elevado desejo de possuir dentes brancos. Ele se sobressai por ser 

mais fácil, rápido e mais barato se confrontado com as demais possibilidades de 

tratamento. O paciente deve sempre ser informado que o clareamento não é uma 

terapia previsível e que o alcance da cor desejada, assim como a sua longevidade, 

não pode ser garantida, em todos os casos. Este procedimento é indicado em caso 

de escurecimento dental e necrose pulpar e contraindicado diante de escurecimento 

devido a medicação sistêmica ou pigmentação metálica (MACIEL; BARBOSA; LINS, 

2018). 

A eficácia do procedimento está diretamente associada a uma correta 

indicação, condução, etiologia, profundidade, localização e tempo do escurecimento 

dental, pois quanto maior for o período do escurecimento, mais incerta é a reversão 

da cor do remanescente dental (CARDOSO, CARDOSO, PAULO JUNIOR e PAULO 

FILHO, 2011). 

O clareamento dental endógeno consiste na possibilidade de aplica-lo de três 

maneiras: mediata, imediata ou mista. A primeira delas consiste na aplicação de 

agente clareador internamente na câmara pulpar, selados e trocados regularmente 

em um período de quatro a sete dias, até que o clareamento seja consumado. Já na 

segunda forma exposta, são colocados agentes clareadores na superfície externa na 

parede vestibular e interna na câmara pulpar dos dentes e removidos na mesma 

sessão, podendo alcançar um resultado clareador logo na primeira sessão. A forma 

mista consiste na associação das duas técnicas, mediata e imediata (MILESKI et al., 

2018). 



 

2.5.1 Vantagens e Limitações do clareamento endógeno 

As maiores vantagens do clareamento endógeno consiste em uma maior 

preservação da estrutura dental, alto índice de sucesso e um custo baixo em 

comparação a procedimentos mais invasivos, como a confecção de coroas totais ou 

facetas (ABBOTT e HEAH, 2009). 

Outras vantagens observadas é que o contorno e a forma original do 

elemento dental são preservados e é evitada a irritação do tecido gengival caso 

algum procedimento mais invasivo seja realizado (ATTIN, PAQUE, AJAM e 

LENNON, 2003). 

Uma das principais limitações é o aparecimento de efeitos colaterais como a 

reabsorção cervical externa e a recidiva de cor, se as etapas do tratamento não 

forem corretamente realizadas, ou se a seleção do caso não for feita de maneira 

criteriosa (SOBRINHO, RODRIGUES e ESMERALDO, 2014).  

Este tipo de procedimento exigem elementos dentários tratados 

endodonticamente, para a pasta clareadora ser inserida na câmara pulpar. Em 

dentes vitais escurecidos, como em decorrência ao uso de tetraciclina ou 

calcificação pulpar, é necessário que faça tratamento endodôntico para que o 

clareamento interno seja realizado, tornando-se assim uma desvantagem desse 

procedimento (ABBOTT e HEAH, 2009). 

O clareamento endógeno não deve ser realizado em situações onde a face 

vestibular do elemento dental está amplamente cariada ou restaurada, presença de 

trincas, restaurações deficientes e canais mal obturados (CARDOSO, CARDOSO, 

PAULO JUNIOR e PAULO FILHO, 2011). 

 

2.6 Reabsorção cervical externa 

Reabsorção cervical externa é uma forma de reabsorção dentária externa 

relativamente rara e de natureza invasiva, podendo acometer qualquer elemento 

dentário da dentição permanente. Geralmente sua causa está associada a 

traumatismo dentário, tratamento ortodôntico ou clareamento endógeno. Por não 

apresentar sintomatologia dolorosa, muitas vezes é diagnosticada por exames 

radiográficos de rotina, dificultando seu diagnóstico no estágio inicial (BARNABÉ et 

al., 2011). 



O efeito nocivo mais citado na literatura que afeta os elementos dentários e 

suas estruturas de suporte é a reabsorção cervical externa. É indicado para prevenir 

esse efeito deletério o uso de agente clareador somente ao nível de epitélio 

juncional e a utilização de uma base protetora cervical (LUCENA, MANTOVANI, 

FRACALOSSI e SILVA, 2015). 

O prognóstico para casos de reabsorção cervical externa baseia-se na 

completa remoção do tecido de granulação, do alisamento das paredes dentinárias e 

completa obliteração dessa cavidade, e esse procedimento depende da localização 

do defeito e da possibilidade de tratamento, viabilizando um tratamento eficaz 

(ITIKAWA, SILVA e IMURA, 2004). 

 

2.7 Recidiva de cor 

A recidiva de cor é uma das limitações do clareamento interno de dentes não 

vitais escurecidos, causada pela difusão de substâncias pigmentadas e pela 

infiltração de bactérias nos espaços presentes entre a restauração e a estrutura 

dentária (ATTIN, PAQUE, AJAM e LENNON, 2003). 

Outras ocorrências para alteração cromática é a redução, dentro dos túbulos 

dentinários dos compostos clareadores, a permeabilidade inerente aos tecidos 

dentais, a substâncias extrínsecas e a restruturação das moléculas mais escuras 

(HOWELL, 2011). 

 

3.  Relato de caso 

Paciente A. C. S. S., do gênero feminino, 32 anos, apresentou-se no dia 06 de 

março de 2020 à Clínica Integrada IV da Faculdade de Odontologia da Univértix, 

situada na cidade de Matipó, Minas Gerais. A queixa principal relatada pela mesma 

foi o escurecimento dental ocorrido pós trauma, provocando um comprometimento 

estético e impactando negativamente em sua qualidade de vida. 

Durante a anamnese, foi exposto pela paciente a ocorrência de um 

traumatismo dentário há 10 anos atrás. Em decorrência do trauma sofrido, na 

ocasião houve necessidade de tratamento endodôntico, que se mostrou satisfatório 

quando considerado o aspecto de sintomatologia, não havendo quadro de dor e de 

contaminação, após eliminação de focos infecciosos. Mas insatisfação estética ao 

longo do tempo, devido ao escurecimento coronário. 



Ao exame clínico inicial foi observado um escurecimento do elemento dentário 

11 (FIGURA 1) o qual sofreu traumatismo dentário. Foi submetida ao exame 

radiográfico (FIGURA 2) para avaliação do remanescente dental, onde constatou a 

presença de um tratamento endodôntico sem nenhuma alteração, não havendo a 

necessidade de retratamento endodôntico. Para a conclusão deste caso, foram 

esclarecidos todas as dúvidas e objetivos a serem alcançados e as possíveis 

limitações. Foram debatidos também as técnicas e materiais a serem utilizados. 

Possibilitando assim o início do tratamento clareador. 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Após a fase de adequação do meio bucal e orientação de higiene oral, a 

paciente foi submetida a tomada fotográfica inicial para obtenção da cor. A cor 

observada de acordo com a escala vitta foi A3 (FIGURA 3). Sequentemente foi 

realizado isolamento absoluto com lençol de borracha e grampo 211 do dente a ser 

realizado a técnica clareadora. A seguir verificou-se o tamanho da coroa clínica com 

uma sonda milimetrada, sendo constatada 11 milímetros (FIGURA 4), para uma 

posterior abertura coronária com brocas esféricas em alta rotação e irrigação 

constante (FIGURA 5). Posicionou-se o cursor de silicone na Gattes-Gliden em 13 

mm, realizando a desobstrução de 2 milímetros de guta percha, seguindo de 

lavagem da cavidade com hipoclorito de sódio a 1% e secagem com bolas de 

algodão estéril. Foi confeccionado o tampão cervical com cimento de ionômero de 

vidro quimicamente ativado (FIGURA 6), feito uma fina camada de 2 mm seguindo o 

contorno da junção amelocementária para evitar uma posível reabsorção cervical 

externa. 

FIGURA 2: Exame radiográfico inicial. 
Fonte: Autores. 
 

FIGURA 1: Aspecto clínico inicial.  
Fonte: Autores.      



 
FIGURA 3: Mensuração da cor antes do início do clareamento endógeno. 

Fonte: Autores 
 
 

 
FIGURA 4: Comprimento da coroa clínica.  

Fonte: Autores. 
 
 

 
FIGURA 5: Abertura coronária. 

Fonte: Autores. 
 



 
FIGURA 6: Tampão cervical com ionômero de vidro quimicamente ativado. 

Fonte: Autores. 
 

Na primeira sessão deu início a realização da técnica de clareamento 

endógeno mediato associado ao clareamento externo. Foi preenchida com perborato 

de sódio no interior da câmara pulpar (FIGURA 7), tendo o cuidado de acomodar o 

produto por todas as paredes do dente evitando excessos, aplicação da técnica de 

clareamento externo, inserindo peróxido de carbamida 37%na face vestibular do 

dente, com três aplicações de 20 minutos cada (FIGURA 8). Para fechar de forma 

provisória, foi colocada uma fina camada de algodão e resina composta A3 (FIGURA 

9). 

 

FIGURA 7: Aplicação interna de perborato de sódio.Fonte: Autores. 

 

FIGURA 8: Aplicação de peróxido de carbamida 37% externamente. Fonte: Autores. 



 

FIGURA 9: Fechamento provisório com resina composta A3. Fonte: Autores. 

 

Na segunda sessão uma semana depois, foi realizada uma nova tomada 

fotográfica de cor (FIGURA 10), substituição do gel clareador perborato de sódio no 

interior da câmara pulpar, aplicação da técnica de clareamento externo, inserindo 

peróxido de carbamida 37% na face vestibular do dente, com três aplicações de 20 

minutos cada e uma nova restauração provisória com uma fina camada de algodão 

e resina composta A2. 

 

 

FIGURA 10: Mensuração da cor antes do início da segunda sessão de clareamento 
endógeno.  

Fonte: Autores. 
 

Na terceira sessão foi realizada uma nova tomada fotográfica de cor (FIGURA 

11), uma nova troca do gel clareador perborato de sódio no interior da câmara 

pulpar, aplicação da técnica de clareamento externo, inserindo peróxido de 

carbamida 37% na face vestibular do dente, com três aplicações de 20 minutos 

cada, e uma nova restauração provisória com uma fina camada de algodão e resina 

composta A2. 



 

FIGURA 11: Mensuração da cor antes do início da terceira sessão de clareamento endógeno.  
Fonte: Autores. 

 

Somente na quarta sessão, o agente clareador interno foi totalmente 

removido da cavidade, e com o intuito de neutralizar a ação do ácido utilizado para o 

clareamento endógeno, colocou-se hidróxido de cálcio (PA) manipulado com soro 

fisiológico, que foi protegido com restauração provisória em ionômero de vidro 

quimicamente ativado. Devido a interferência do agente clareador na adesão dos 

materiais restauradores, foi aguardado em torno de 15 dias para a remoção do 

material provisório e confecção da restauração definitiva em resina composta na cor 

selecionada previamente A1 (Z-250). 

A Figura 12 demonstra o aspecto final do elemento dental 15 dias após a 

finalização do clareamento endógeno. 

 

FIGURA 12: Aspecto final do elemento dental 15 dias após o término do clareamento. 

Fonte: Autores. 

 

4 DISCUSSÃO  

As alterações cromáticas em dentes anteriores são as principais causas de 

insatisfação da estética e harmonia do sorriso, levando a uma grande procura por 

procedimentos que reestabeleça as características do elemento dental. Estas 



alterações podem ser causadas por fatores extrínsecos e intrínsecos. As manchas 

extrínsecas são as que acumulam na superfície dos elementos dentários, por causa 

de um acúmulo de biofilme dentário, cálculo, cigarros, alimentos com corantes, 

bebidas, podendo ser removidas com facilidade. Já os fatores intrínsecos 

determinam escurecimento dentro da estrutura dentária, sendo mais difíceis de 

serem removidas (BARATIERI et al., 1995). 

As principais causas de escurecimento dentários consiste em: traumatismos, 

acessos endodônticos incorretos, necrose pulpar, presença de substâncias 

obturadoras de canal a base de iodofórmios e/ou óleos essenciais (CORRÊA, AUN, 

VIEIRA e ANDO, 1989). A causa mais comum de descoloração após o traumatismo 

dentário é a hemorragia da polpa (ARENS, 1989). 

Dentes com escurecimento devido ao traumatismo dentário possui maior 

probabilidade de apresentarem alterações de cor acinzentada e em tons amarelo 

claro, enquanto remanescentes de materiais utilizados no tratamento endodôntico, 

como necrose pulpar causa alteração de cor amarelo escuro, sendo as alterações 

amarelo escuro a que possui maior dificuldade de clarear (ABBOT e HEAH, 2009). 

As alterações ocorridas a diversos anos, não possui a mesma resposta ao 

clareamento endógeno do que as alterações ocorridas em um curto período de 

tempo (HOWELL, 2011). 

Na busca em retomar a estética, vários procedimentos são indicados para 

dentes escurecidos, desde mais conservadores, como o clareamento dentário, até 

os mais invasivos como facetas diretas e indiretas. Sendo assim os métodos 

reabilitadores para dentes escurecidos torna um imenso obstáculo para o Cirurgião-

Dentista (OLIVEIRA et al., 2019). A alternativa mais conservadora e estética no 

tratamento de dentes não-vitais e escurecidos é o clareamento de dentes 

despolpados, oferecendo uma maior preservação da estrutura dental e um 

insignificante gasto, especificamente quando relacionada aos procedimentos mais 

injuriosos, como facetas e coroas totais (MARTINS et al., 2009).  

No caso clínico abordado, o escurecimento ocorreu devido a um traumatismo 

dentário ocorrido 10 anos atrás, de coloração amarelo claro. O elemento dentário 

apresentou tratamento endodôntico satisfatório sem nenhuma alteração. Portanto o 

prognóstico era favorável para a terapêutica clareadora. 

O clareamento de dentes despolpados vem sendo bastante indicado nos 

consultórios odontológicos. Normalmente, o peróxido de hidrogênio, o peróxido de 



carbamida e o perborato de sódio são os agentes clareadores mais aproveitados no 

tratamento de dentes escurecidos. Esses agentes podem ser utilizados por duas 

técnicas, imediata, e mediata, conhecida também como WalkingBleach. Na técnica 

de WalkingBleach são inseridos gel clareador internamente na câmara pulpar, 

selados e substituído a cada 7 dias. Já na técnica imediata, são posicionados na 

superfície externa e interna dos dentes e assim retirados na mesma sessão de 

atendimento. O clareamento externo pode ser realizado com a aplicação do gel de 

peróxido de carbamida ou peróxido de hidrogênio em uma elevada concentração. A 

combinação das técnicas de clareamento de consultório e da técnica mediata 

(WalkingBleach) vem trazendo resultados satisfatórios, com maior rapidez 

(MARTINS et al., 2009). No caso descrito, foi realizada a associação da técnica 

clareadora interna mediata (WalkingBleach) e a técnica clareadora externa de 

consultório. Sendo considerada satisfatória, promovendo a recuperação estética do 

sorriso sem danos a estrutura e aumentando a eficácia e estabilidade do tratamento 

em longo prazo. 

O material de escolha utilizado na técnica clareadora interna mediata foi o 

perborato de sódio, fazendo trocas periódicas a cada sete dias durante três 

semanas. Na técnica clareadora externa de consultório foi escolhido o peróxido de 

carbamida 37%, realizadas em três sessões clínicas, não havendo aplicação de 

calor durante o clareamento. 

Dentre os efeitos adversos provocados pelo clareamento endógeno a 

reabsorção cervical externa é a mais preocupante relatada na literatura, pois causa 

efeitos prejudiciais aos dentes e sua estrutura de suporte. Uma alternativa para 

tentar evita-la durante o tratamento clareador consiste na confecção de uma barreira 

cervical com intuito de impedir uma infiltração do material clareador no conduto 

radicular, deste modo reduzindo qualquer perspectiva de uma reabsorção radicular 

externa. (TODELO, ALMEIDA, FREITAS E FREITAS, 2009). Habitualmente a 

reabsorção cervical é observada apenas por meio de radiografias de rotina, e 

geralmente é assintomática (ATTIN, PAQUÉ, AJAM e LENNON, 2003). O cuidado 

em dentes que passaram por trauma anteriormente deve ser maior ainda, desta 

forma deve-se acompanhar clinicamente e radiograficamente por pelo menos sete 

anos (RODRIGUES, PANZARINI e PEDRINI, 2006). 

No presente caso clínico, apesar da etiologia do escurecimento ser 

traumatismo dentário, e o mesmo ser o fator de risco mais relevante para reabsorção 



cervical externa, foi realizado um tampão cervical com cimento de ionômero de vidro 

e após o término da técnica clareadora, o emprego de um curativo de demora com 

hidróxido de cálcio (PA), proporcionando a neutralização do ph, evitando assim, um 

risco maior de reabsorção cervical externa. Associado ao acompanhamento clínico e 

radiográfico. 

Outra limitação do clareamento endógeno é a recidiva de cor que ainda é um 

evento que acontece com frequência, pois acredita-se que a estabilidade cromática 

não é provável. Portando deve ser passado ao paciente todos os riscos antes de 

iniciar o tratamento. No entanto em casos de recidiva de cor, deve-se realizar o 

tratamento clareador novamente ou realizar posteriormente tratamentos protéticos 

(MACIEL, BARBOSA e LINS, 2018). 

Diante do exposto, o tratamento clareador em dentes desvitalizados é 

considerado um procedimento eficaz e seguro quando diagnosticado corretamente, 

definido um prognóstico favorável com planejamento e técnica adequada, sendo 

importante o acompanhamento clínico e radiográfico para controle do caso. 

5.  CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A técnica clareadora de dentes não vitais é considerada conservadora, eficaz 

e segura, se realizada de maneira criteriosa, planejada e seguindo suas indicações 

reais, com o intuito de minimizar sequelas e riscos que podem vir a ocorrer após o 

clareamento endógeno. Trazendo assim o reestabelecimento da harmonia e estética 

do sorriso, devolvendo qualidade de vida, autoestima e interesse no convívio social 

a paciente.  
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FECHAMENTO DE DIASTEMA EM AGENESIA DOS INCISIVOS LATERAIS 
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RESUMO 
 Diastemas são considerados um fator antiestético para a sociedade atual, pois a 
busca por um sorriso harmônico é o desejo da maior parte da população. O objetivo 
do presente trabalho é apresentar um relato de caso clínico onde foi realizada a 
reanatomização e fechamento de diastemas decorrentes de uma anomalia dentária, 
denominada agenesia, que tem como definição a ausência congênita de um ou mais 
dentes decíduos ou permanentes. Para a realização desse procedimento lançou-se 
mão da técnica de reanatomização dentária com facetas em resina composta, uma 
técnica minimamente invasiva e que apresenta inúmeras vantagens. Existem outras 
opções de tratamento, porém, os desgastes realizados para a realização dessas 
técnicas são ditos como invasivos e de custo elevado. Diante do que foi exposto no 
caso clínico apresentado, pode-se concluir que o tratamento restaurador direto com 
resina composta, quando corretamente indicado, pode ser considerado uma 
alternativa bastante satisfatória no fechamento de diastema e na reanatomização de 
dente, por ser um procedimento simples, rápido, de baixo custo e apresentar boas 
propriedades mecânicas e resultados estéticos adequados preservando a estrutura 
dental hígida. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Agenesia dental; Diastemas; Restauração Dentária 
Permanente; Estética Dentária. 
 
LINHA DE PESQUISA: Clínica Odontológica em suas áreas de concentração.  
 

 
1 - INTRODUÇÃO 

A sociedade passa por constantes mudanças relacionadas ao padrão de 

beleza, sendo a estética do sorriso cada vez mais valorizada pelos pacientes. Além 

disso, comprometimentos relacionados com a harmonia dos dentes afetam não só a 

autoestima como também podem influenciar no convívio pessoal e profissional 

(MACHADO et al., 2016). 

Um dos fatores que podem interferir na questão estética do paciente são as 

anomalias dentais, as quais são variações que podem causar modificações nos 

dentes, levando a problemas consideráveis, mas se diagnosticadas previamente 

podem mudar o resultado do desenvolvimento futuro da dentição acometida 

(SEABRA et al., 2008). 

Dentre as anomalias dentárias, encontra-se a agenesia dentária que tem 

como definição a ausência congênita de um ou mais dentes decíduos ou 

permanentes (LIU, 2011). Acometem, com mais frequência, incisivos laterais 



superiores e pré-molares inferiores (KOSKINEN et al., 2019), sendo ela resultado de 

disfunções que ocorrem durante a formação dentária e sua etiologia pode estar 

associada a fatores ambientais, genéticos ou, ainda, ser relativa a alguma síndrome 

(LIU, 2011).  

Conhecer a existência desses fatores é de extrema importância e devem ser 

considerados na fase de planejamento, para que não ocorra nenhuma interferência. 

As ausências dentárias podem ser consideradas um problema clínico comum, pela 

razão de provocarem alterações como limitações das funções mastigatórias, 

maloclusões, dificuldades na dicção e comprometimentos estéticos como os 

diastemas (RIBAS, 2014). 

Dentre as principais alterações do sorriso, que mostram a necessidade de 

tratamento odontológico estético, estão os diastemas (SINHORI et al., 2016), que 

são espaços maiores que 0,5mm entre dois ou mais dentes subsequentes 

(SCHWARZ et al., 2013). Além disso, sua presença pode estar relacionada a 

diversos fatores como, por exemplo, estruturas ósseas anormais, anomalias dentais, 

hábitos parafuncionais e agenesias dentais (SINHORI et al., 2016). 

Os diastemas podem ser corrigidos através do tratamento ortodôntico, de 

laminados cerâmicos e de procedimentos minimamente invasivos, como o uso de 

resina composta. Este método consiste na correção do tamanho e forma dos dentes 

por meio do fechamento dos espaços interdentais, fornecendo resultados 

satisfatórios, e se destacando por ser um procedimento prático e conservador, pois 

permite adição de material ao dente com redução mínima de tecido (BERWANGER 

et al., 2016). 

Por isso, a importância em fazer o diagnóstico da etiologia dos diastemas, 

visto que a partir do diagnóstico o Cirurgião-Dentista vai avaliar a melhor maneira de 

tratar. E para um bom planejamento, é necessária uma boa anamnese, exame 

clínico, exames radiográficos, fotografias iniciais e modelos de estudo 

(BERWANGER et al., 2016). 

Sendo assim, o objetivo deste trabalho é relatar o caso clínico de fechamento 

de diastema bilaterais com resina composta de uma paciente que apresenta 

agenesia dos incisivos laterais superiores. 

 

2 - FUNDAMENTACÃO TEÓRICA  



A sociedade moderna é acentuadamente marcada pela constante imposição 

de padrões nas mais variadas questões, especialmente fomentadas pela mídia em 

geral. E a questão não é diferente no que concerne à estética facial, sobretudo 

quando se tem em mente o fato de que as expressões faciais são também 

ferramentas de comunicação social, condicionando, inclusive, uma melhor 

convivência do indivíduo nos grupos sociais (SOUSA et al., 2019). 

A melhora pela estética do sorriso vem crescendo e a procura pelo Cirurgião-

Dentista não é somente por uma odontologia restauradora, mas também por uma 

odontologia preocupada com a aparência. Entretanto, esse procedimento pode 

desencadear algumas ansiedades por algum tratamento, tais como, clareamento ou 

facetas. Contudo, compete ao profissional diagnosticar o que está causando esse 

desconforto e expor as causas e traçar um plano de tratamento (MIYASHITA et al., 

2014). 

Uma das alterações que mais causam desconforto aos pacientes são os 

diastemas, os quais são descritos como espaços interdentais, sendo frequentes em 

dentes anteriores, porém, podem ocorrer também em dentes posteriores (SINHORI 

et al., 2016). 

Segundo Guerra et al. (2017), a presença de diastemas na região de incisivos 

centrais e laterais superiores é considerado um fator negativo, pois a estética dental 

está intimamente relacionada a estética facial. Além disso, assimetrias dentais 

podem afetar a autoestima e o convívio social, pois a aparência do sorriso influencia 

na autoconfiança e na formação da personalidade. Alterações como essa geram 

problemas estéticos para muitos pacientes, os quais manifestam vontade de obter 

um sorriso harmonioso (BERWANGER et al., 2016).  

Normalmente sua causa está associada a vários fatores, tais como, o 

espaçamento decorrente do desenvolvimento dentário durante a infância, que 

representam aspecto de normalidade, dentes supranumerários, microdontia, 

imperfeição da rafe palatina, freios mal posicionados e agenesia (COIMBRA JÚNIOR 

et al., 2016). 

A agenesia é uma das anomalias congênitas mais presente nos seres 

humanos, e é denominada como ausência de um ou mais dentes permanentes. 

Encontram-se variados termos para se referir à ausência dentária, de acordo com o 

número de dentes que estão faltando, como hipodontia, oligodontia ou anodontia 

(SCHWARZ et al., 2013) (RIBAS, 2014). 



Para fazer o diagnóstico de agenesia, além do exame clínico, é necessária a 

utilização de radiografias, as quais apresentam extrema importância para um 

diagnóstico preciso, assegurando assim a ausência dos dentes, permitindo a 

diferenciação entre os dentes permanentes que não romperam e estão retidos ou 

ausência de algum elemento dental (RIBAS, 2014). 

Esta anomalia exige um correto diagnóstico e planejamento, a fim de devolver 

a função e a estética do sorriso (MARCHI, 2010), pois a ausência dentária pode 

comprometer a oclusão, originando inúmeras interferências na posição dos dentes, 

diastemas, distúrbios mastigatórios e na fala, além de influenciar negativamente na 

estética, qualidade de vida e bem-estar do paciente. Quanto antes for diagnosticada 

melhor será o prognóstico do tratamento, possibilitando uma intervenção mais 

adequada (RIBAS, 2014). 

É constante a busca por tratamentos visando a solução de diastemas nos 

dentes anteriores superiores, mostrando-se necessárias abordagens em distintas 

áreas da odontologia para a resolução (SCOTT et al., 2019). 

Dentre os métodos para correções de tamanho e forma dos dentes anteriores, 

para o fechamento dos espaços interdentais encontram-se, confecções de coroas 

totais e facetas de porcelana, no entanto, mesmo que tenham resultados estéticos e 

funcionais satisfatórios, os desgastes realizados para a realização dessas técnicas 

são ditos como invasivos e de custo elevado (FIGUEIREDO et al., 2008) 

(CAMPAGNOLO et al., 2019). 

A aplicação da técnica de reanatomização dentária com facetas diretas em 

resina composta também é uma opção propícia, é uma técnica minimamente 

invasiva (CAMPAGNOLO et al., 2019), apresenta numerosas vantagens, por ser um 

procedimento rápido, de baixo custo, possibilidade de reversão e com longevidade 

clínica, quando comparado a outros (SCHWARZ et al., 2013). 

Além disso, a reanatomização possibilita que os dentes afetados possam 

restabelecer a função e aparência adequada, com tamanho, forma e contorno, 

harmonizando o sorriso e estabelecendo a estética facial desejada (CAMPOS et al., 

2015). A técnica restauradora direta em resina composta apresenta boas 

propriedades mecânicas e os resultados estéticos são cada vez mais retratados 

(CAMPAGNOLO et al., 2019).  

Vale ressaltar também que o mercado oferece materiais restauradores 

diretos, como resina composta que apresentam cor e translucidez muito próximas 



dos elementos dentários (ARAÚJO et al., 2009) possibilitando ao Cirurgião-Dentista 

reproduzir a anatomia dentária com precisão (CORREIA et al., 2005). 

Portanto, a abordagem restauradora em resina composta é considerada uma 

boa opção principalmente para pacientes jovens, tendo em vista a sua longevidade 

clínica, e a técnica minimamente invasiva. Ademais, os cirurgiões-dentistas devem 

ter um diagnóstico preciso, bom planejamento, conhecer as diversas formas, ter 

habilidade para executar o procedimento, visto que o tratamento restaurador estético 

visa ter resultado semelhante ao natural, para que exista um sucesso clínico 

(GUERRA et al., 2017; CAMPAGNOLO et al., 2019; SCOTT et al., 2019). 

 

3- RELATO DE CASO 

Paciente R.G.K., 21 anos, sexo feminino, compareceu à clínica de 

Odontologia da Faculdade Vértice Univértix, campus Matipó-MG, se queixando da 

estética dos incisivos laterais superiores. Após o preenchimento da anamnese não 

foram constatadas alterações sistêmicas e a paciente relatou que havia feito 

tratamento ortodôntico prévio. 

No exame clínico intraoral foi observada a presença de diastemas entre os 

dentes superiores anteriores, decorrente da ausência congênita dos incisivos laterais 

superiores. A paciente relatou descontentamento em relação aos espaços que ainda 

apresentavam, os quais comprometiam a estética do sorriso.  

Foram realizadas fotografias extra e intraoral (FIGURAS 1, 2 e 3). Após as 

fotografias foi realizada a moldagem e confeccionados modelos de estudo os quais 

foram montados em articulador para a realização de enceramento diagnóstico. Os 

modelos obtidos foram encaminhados a um laboratório de prótese para a realização 

do enceramento (FIGURA 4).  

 

 

 

 

 

 
Figura 1 e 2: Fotografias extraorais 
Fonte: Autores  



 

 

 

 

 

 

 
Figura 4: Modelo de estudo encerado 
Fonte: Autores  
 

Após o enceramento diagnóstico foi feita uma muralha de silicone de 

condensação Zetalabor -Zhermack, que foi utilizada como um guia palatina para os 

acréscimos de resina, nas porções que foram reanatomizadas (FIGURA 5). 

 

Figura 5: Guia de silicone 
Fonte: Autores  

Figura 3: Fotografia intraoral 
Fonte: Autores 



Após a profilaxia com pedra pomes e água, utilizando escova Robinson e taça 

de borracha, foi realizada a seleção de cor da resina composta através da escala de 

cor Vita Classical, a cor selecionada para os dentes 14 e 24 foram B1B e B1E, para 

os dentes 13 e 23 WB e WE. 

Após a seleção de cor foi feito um isolamento relativo combinado (spandex, 

rolo de algodão e sugador), condicionamento com ácido fosfórico a 35% (Ultra Etch 

Indispense – Ultradent) no esmalte dos dentes por 30 segundos, tanto pela face 

vestibular quanto pela face palatina, dos dentes envolvidos (FIGURA 6). Após, foi 

realizada lavagem abundante na área condicionada e aplicou-se o sistema adesivo 

Single Bond Universal 3M, de acordo com as instruções do fabricante (FIGURA 7). 

Em seguida foi realizada a fotopolimerização de todas as faces por 40 segundos, 

uttilizando o fotopolimerizador Valo-Ultradent (FIGURA 8). 

’        :

   
Figura 6: Ataque ácido                                                              Figura 7: Sistema Adesivo 
Fonte: Autores                                                                           Fonte: Autores  



 

Figura 8: Fotopolimerização 
Fonte: Autores                                 

Depois do preparo da estrutura dental, o guia de silicone foi posicionado na 

face palatina dos dentes a serem restaurados e usado como auxilio para a inserção 

da resina composta (FIGURA 9). 

 Os incrementos de resina foram inseridos com auxílio de uma espátula 

suprafil, as faces proximais foram feitas usando uma matriz unimatrix –TDV, 

garantindo assim adequado posicionamento do ponto de contato a fim de alcançar a 

reanatomização dos dentes (FIGURA 10 e 11). 

 

Figura 10: Posicionamento do guia de silicone e inserção de resina composta na face palatina 
Fonte: Autores   
 



 

Figura 11: Inserção da resina composta nas faces proximais 
Fonte: Autores  

 

 Para a realização da face palatina foi usada uma resina de corpo (Z350- 3M). 

Na etapa seguinte o guia de silicone foi removido para verificação de possíveis 

falhas durante a inserção da resina. Em seguida, a resina foi inserida na face 

vestibular a fim de devolver forma e função aos elementos dentários envolvidos. 

Foram realizados os ajustes oclusais, com broca multilaminada 12 lâminas 

cilíndrica FG- Angelus Prima Dental, finas e ultrafinas em alta rotação verificando os 

contatos oclusais em máxima intercuspidação habitual, protusiva, lateralidade 

esquerda e direita, os quais estavam ideais. O polimento da resina composta foi 

realizado por meio de discos de lixas (Sof-Lex Pop On- 3M), Polidor diamantado 

EVE Diacomp Plus Twist Espiral, e por último discos de Feltro Diamond- FGM 

associado a Pasta de polimentos Diamond Polish Mint- Ultradent, para a obtenção 

adequada de lisura superficial e textura das restaurações. 

A paciente aprovou o resultado clínico final e na consulta seguinte não relatou 

sensibilidade pós-operatória imediata. Foram passadas orientações a serem 

seguidas pela paciente no intuito de preservação a longo prazo das restaurações. 

Alem disso, a mesma foi conscientizada sobre a importância das visitas periódicas 

ao Cirurgião- Dentista para reavaliação das restaurações (FIGURA 12). 



 

Figura 12: vista final após polimento 
Fonte: Autores  

 

4 - DISCUSSÃO 

Tratamentos odontológicos que visam melhorar a aparência do sorriso estão 

se tornando rotineiros, especificamente quando se trata dos dentes anteriores 

(BERWANGER et al., 2016). Concordando com o que foi escrito, Latempa et al. 

(2012) relata que, nos dias de hoje, ter uma melhor aparência estética passou a ser 

uma necessidade, portanto, qualquer problema oral, como o diastema envolvendo 

os dentes ânterosuperiores, pode causar uma desvalorização do sorriso. 

Os diastemas podem ser definidos como espaços dentários entre dois ou 

mais dentes adjacentes. Embora possam ser vistos em qualquer região do arco, são 

mais frequentes em dentes anteriores, sendo esses uma insatisfação estética muito 

relatada pelos pacientes. Isso acarreta uma baixa autoestima no indivíduo, podendo 

inclusive afetar suas relações sociais e profissionais (GUERRA et al., 2017). 

Segundo Berwanger et al. (2016) o fechamento de diastemas é um 

procedimento clínico que visa reestabelecer a estética do sorriso, fornecendo um 

resultado simétrico e harmonioso aos dentes anteriores. Algumas opções de 

tratamento para o fechamento de diastemas incluem correções com aparelhos 

ortodônticos, laminados cerâmicos e restaurações diretas de resina composta, 

sendo que as restaurações diretas são minimamente invasivas, o que torna o 

procedimento prático e conservador. 

Além disso, a opção de tratamento que usa a restauração direta em resina 

composta pode ser realizada em uma única sessão, proporcionando um resultado 

estético favorável, podendo ser indicadas em casos de pequenos diastemas. 

Ademais, com a evolução no que diz respeito aos materiais restauradores, as 



resinas compostas vêm apresentando características favoráveis relacionadas à 

estética, durabilidade e custo benefício (SOUSA et al., 2019).  

Corroborando com o trabalho anterior, Araújo et al. (2009) afirmam que o 

sucessivo desenvolvimento desses materiais proporciona uma grande diversidade, 

transformando-os cada vez mais adequados para esse tipo de tratamento, pois se 

assemelham à cor dos dentes, o que os tornam mais estéticos. Além disso, 

necessitam de um menor tempo de trabalho, possuem excelentes propriedades 

mecânicas e físicas e se encaixam perfeitamente ao conceito de tratamento 

minimamente invasivo. 

Sabe- se que para se obter um bom prognóstico, são necessário bons 

materiais restauradores, bem como a capacidade do profissional (ARAÚJO et al., 

2009), pois além de ter uma visão multidisciplinar, que lhe assegure diagnosticar e 

planejar o caso devidamente, a dentística estética requer observação, paciência e 

aplicação meticulosa para desenvolver a técnica de escolha (ARANHA et al., 2003; 

SCHWARZ et al., 2013). 

Para um bom planejamento é fundamental a confecção do modelo de estudo, 

pois através do enceramento o paciente consegue visualizar o tratamento proposto e 

ainda evitar possíveis transtornos relacionados a sua insatisfação (GUERRA et al., 

2017; CALIXTO et al., 2011). Através do enceramento diagnóstico é possível a 

confecção do guia de silicone, tendo como vantagem o auxílio no momento da 

inserção do material restaurador, além do ponto de vista anatômico e funcional 

(LIMA et al., 2019). 

A partir do enceramento diagnóstico realizado em um modelo de gesso, é 

possível criar um guia de silicone, o qual será um método muito útil, facilitando assim 

a transferência dimensional das restaurações que serão executadas, além de um 

arranjo funcional e estético (CAMPAGNOLO et al., 2019). 

A estabilidade oclusal pode ser considerada uma garantia de longevidade do 

procedimento restaurador, portanto, deve salientar a importância do ajuste oclusal, 

realizando em máxima intercuspidação, protrusão e lateralidade a fim de se 

identificarem alterações que podem causar falhas nas reabilitações orais (SOUZA, 

2018) 

Após o término das restaurações deve ser feito o ajuste oclusal, o qual é 

essencial para que não exista nenhum contato prematuro (GUERRA et al., 2017), 



adequando assim as restaurações no ponto de vista estético, biológico e funcional 

(SCHWARZ et al., 2013).  

Destaca-se também, a importância do acabamento e polimento das 

restaurações em resina composta, uma vez que são eles um dos responsáveis pela 

longevidade e a estética do tratamento (CAMPAGNOLO et al., 2019).  

Nesse contexto, Menezes et al. (2014), citaram que o acabamento e 

polimento devem ser feitos para auxiliar na conservação das restaurações, 

reduzindo assim a agregação de placa, logo a pigmentação extrínseca e colonização 

de bactérias. Desta forma, o brilho e a lisura são restabelecidos aumentando a 

longevidade dessas restaurações. 

No presente caso clínico, a paciente relatava insatisfação em relação à 

estética do seu sorriso, e por meio da técnica de restauração direta em resina 

composta, foi realizável a harmonia almejada utilizando proposições e mimetização 

adequadas. 

 

5- CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Assim sendo, conclui-se que o tratamento restaurador direto com resina 

composta vai ao encontro de um procedimento de mínima intervenção. A técnica de 

faceta direta em resina composta é indicada e viável para reanatomização de dentes 

anteriores, reabilitando e reproduzindo a forma, função e  o tamanho e a cor dos 

dentes.  
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GESTÃO DE CLIENTES EM ODONTOLOGIA 
 
Acadêmicos: Amanda Trindade De Faria Filgueiras e Marco Antônio Lopes Athadeu 
Orientadora: Maria Luiza Stoupa De Sá Otoni 
 
RESUMO 
O principal objetivo dos profissionais formados em odontologia é fornecer qualidade 
de vida por meio da saúde bucal. Porém, quando esses decidem abrir o seu próprio 
consultório odontológico é necessário que tenham também um pensamento 
empreendedor para que consigam alcançar o objetivo principal: Qualidade de vida 
por meio da saúde bucal que deve ter a boa gestão como aliada. Um consultório 
precisa de uma estrutura bem projetada quanto ao seu espaço físico bem como um 
planejamento estratégico a geri-lo. Esse plano deve ser usado nas áreas 
administrativas e de recursos humanos - equipe de saúde bucal – e dará suporte 
para todos profissionais envolvidos. O consultório deve funcionar como uma 
empresa tendo diversos setores diferentes que precisam trabalhar de forma 
sincronizada para que os processos rotineiros não se tornem burocráticos, 
complicados ou apresentar erros. Uma boa gestão só pode ser alcançada com 
esses objetivos alinhados e inserida na rotina diária do consultório. O presente 
trabalho tem como objetivo avaliar a gestão de uma Clínica Odontológica situada no 
município de Matipó no interior de Minas Gerais no ano de 2019 que usa o software 
de gestão denominado de controleODONTO® considerando o absenteísmo ou falta 
às consultas e seus motivos bem como a relação das especialidades odontológicas 
disponibilizadas e o mesmo absenteísmo, tempo de agendamento, atraso dos 
usuários e tempo na sala de espera. 
 
 
PALAVRA-CHAVE: Gestão, absenteísmo, fluxo de pacientes.  

LINHA DE PESQUISA: Clínica odontológica. 

 

1. INTRODUÇÃO 

Os serviços prestados pelos profissionais da Odontologia estão ligados ao 

processo saúde-doença em seus diferentes níveis de atenção com ações de 

prevenção, recuperação da qualidade de vida e estética. Entretanto, os profissionais 

da área devem organizar-se como empresas, desenvolver conhecimentos e 

habilidades técnicas para atender aos clientes com excelência. A prestação de 

serviços com qualidade por toda a equipe passa a ser um desafio tão importante 

quanto ao adequado procedimento clínico. O mau gestor, além de prejudicar seus 

clientes, colaboradores e sociedade, influencia aspectos que impactam a qualidade 

de vida dos agentes organizacionais (Ribas et al. , 2010). 

Segundo o SEBRAE (2020), o empreendedor tem como papel fundamental 

visualizar uma situação futura, planejar e monitorar a realização dessa busca 

desejada, mobilizar recursos, ser um agente de agregação e inspiração, revitalizar 



 

 

negócios e, principalmente, inovar, sendo que as maiores causas de falência de 

empresas são devidas à falta de planejamento prévio, gestão empresarial e o 

comportamento do empreendedor. (SEBRAE, 2014). 

 

Atualmente o Brasil possui 344.121 cirurgiões dentistas cadastrados em 

Conselhos de Classe. A maior concentração de profissionais é na região sudeste 

(52,5%) – acesso em 06/11/2020 (CFO) - o que evidencia a necessidade de 

destaque em relação aos outros profissionais da saúde. 

A tendência dos profissionais recém-formados na área é abrir seu próprio 

negócio, porém o maior desafio é a gestão dessa empresa, considerando-se que a 

maioria das faculdades não possuem essa disciplina na grade curricular, segundo 

Andrade, Santana e Gnoatto (2013). 

Segundo Ferrel, o desafio da empresa é manter o cliente satisfeito, 

oferecendo produtos e serviços de qualidade. É necessário um olhar para o cliente 

desde o desejo pela compra até o pós-venda. O marketing vai além da venda do 

produto e está associado à satisfação do paciente. Ele pode ser considerado na 

odontologia como o método para atrair pacientes ao consultório seguindo o que rege 

o Código de Ética Odontológica (FERREL 2015) (JULIEN et al., 1992 citado por 

SANTOS, 2019). 

O presente trabalho tem como objetivo avaliar dados referentes aos 

agendamentos de consultas e absenteísmo na clínica odontológica, além de 

identificar as carências do setor. 

 

2.   FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA  

 

A resolução CNE/CES 3, de 19 de fevereiro de 2002, traz as Diretrizes 

Curriculares Nacionais – DCN - do Curso de Graduação em Odontologia e uma das 

competências apontadas por essa é a capacidade de gerenciar e administrar tanto a 

força de trabalho quanto os recursos físicos, materiais e de informação. Os 

cirurgiões-dentistas devem estar aptos a atuar como gestores, empregadores ou 

lideranças na equipe de saúde.  

A gestão prioriza a qualidade no atendimento com necessidade de estar 

habilitado a atender às expectativas dos clientes. O objetivo dela é o de se adequar 

às mudanças do mundo tendo menor custo e maior valor agregado incluindo outras 



 

 

responsabilidades e, logo, maior desenvolvimento pessoal (SOUZA, LUSTOSA e 

TAVARES, 2012).  

Na área da saúde a formação acadêmica decorre de forma que nem sempre 

há os ensinamentos necessários entre as diferentes áreas de conhecimento, 

deixando os alunos com uma concepção limitada do que é sua área de atuação. O 

processo do gestor envolve viabilização da prestação do atendimento abrangendo 

questões de qualidade do serviço. É necessário que, uma vez graduados, esses 

profissionais se comportem como gestores desenvolvendo uma visão do mercado 

consumidor e administração. (RIBAS, SIQUEIRA e BINOTTO 2010). 

Segundo Rocha e Higarashi (2019) é preciso fazer uma abordagem durante a 

graduação com carga horária adequada voltada para gestão em saúde em todas as 

matrizes curriculares de forma a preparar o cirurgião-dentista para atuar também 

nessa área.  

Chiavenato (2010) defende que boas estratégias são necessárias para que a 

empresa planeje, desloque, adeque e ajuste seus recursos disponíveis e, assim, 

executar atividades com excelência. Elas constituem a analise do aumento do 

rendimento, da capacidade, do desempenho, da produção e competência dos 

funcionários.  

Sendo assim, Santos (2013) ressalva que toda gestão precisa possuir um 

estratégia de funcionamento. É preciso usar ferramentas que agreguem a essa 

gestão definindo metas, tempo de execução do atendimento e avaliação dos 

resultados obtidos. Melhorar a qualidade do trabalho, definir metas e vislumbrar 

objetivos específicos são instrumentos conhecidos para analisar a qualidade da 

gestão. 

Ceccon (2008) prioriza que existem habilidades necessárias para um bom 

gestor destacando a disponibilidade, atitude, inovação e compreensão de si como 

pilares do perfil desejado. Comunicação e ética também foram apresentadas pelos 

entrevistados como fatores importantes para o perfil do novo profissional de gestão. 

Em 2010 foi realizada uma pesquisa sobre o perfil e grau de satisfação 

profissional de cirurgiões-dentistas credenciados a uma operadora de planos 

odontológicos. Ficou evidenciado que aqueles que participaram estavam insatisfeitos 

financeiramente e apontaram características que julgam serem necessárias 

atualmente como a de se atualizar e estudar constantemente, saber administrar, 

gerenciar e ter noções de marketing, ter conhecimento técnico-científico, habilidade 



 

 

social, boa relação interpessoal, multidisciplinariedade e integração com as demais 

especialidades e áreas da saúde, amar a profissão, ter paciência, ser bom 

comerciante, ter caráter e honestidade e ter boa formação universitária (VILELA, 

2010). 

Segundo Chiavenato (2005) ao se desempenhar uma tarefa, as organizações 

se defrontam com a carência de analisar diferentes desempenhos como financeiros, 

operacionais, marketing, qualidade dos produtos, produtividade da empresa e 

desempenho profissional. Sendo assim, o treinamento dos funcionários é primordial 

para proceder a um bom andamento da empresa em questão, atingindo excelência 

em níveis de produção, satisfação e qualidade do serviço além de evitar falhas 

operacionais e garantir a qualidade.  

Um dos fatores para determinar o nível de percepção que um usuário tem 

sobre um serviço de saúde está relacionado com a satisfação deles com os serviços 

oferecidos. Essa é a chave para o sucesso do tratamento e, conseqüentemente, a 

fidelização do cliente. Essa satisfação ocorre quando o resultado alcançado supera 

suas expectativas, exigindo uma constante identificação de fatores que vão 

promover, no mínimo, a expectativa almejada pelo paciente (VALENÇA, LINS, LINS, 

LIMA, 2011). 

É fundamental assegurar-se do sucesso no atendimento também como 

estratégia para fidelização dos clientes. Os resultados da empresa estão diretamente 

ligados à capacidade de seus profissionais e, quando não se investe em 

capacitação, o potencial técnico é ignorado (COSTA, 2015). 

Segundo Ribeiro (2006) existem pontos negativos que a profissão vem 

sofrendo como a diminuição da receita dos consultórios particulares por reflexo da 

queda do número de pacientes somado a fatores como o aumento dos custos junto 

ao avanço da tecnologia como, por exemplo, materiais, instrumentais, aparelhos, 

salário de secretárias e atendentes, o aumento da concorrência, convênios e planos 

de saúde, a interrupção de tratamentos pelo paciente, o grande número de cursos 

de graduação e a quantidade de inadimplências. Sendo assim Riveira (2003, p. 219) 

defendeu: 

 “A necessidade de gerir organizações profissionais, entre as 
quais se situam as da saúde, obriga a pensar os termos de 
comunicação e negociação como elementos decisivos de um 
determinado modelo de gestão”. 

 



 

 

A decisão estratégica é a mais importante da empresa. Ela tem a capacidade 

de mudar o rumo do negócio, mas é necessário planejamento onde se define a 

relação entre organização e o ambiente interno e externo, objetivos organizacionais 

e definição de alternativas. O sucesso do consultório odontológico depende desse 

planejamento com qualidade e gestão administrativa. Esse desafio é maior para 

recém-formados por falta de experiência com o mercado. É indispensável que o 

profissional que opte por abrir seu próprio negócio tenha conhecimentos sobre 

organização e orientação estratégica, pois é um serviço que envolve alta diversidade 

a envolver vários tipos de materiais, fornecedores, equipe auxiliar e profissionais 

especializados (SOUZA, LUSTOSA e TAVARES, 2012) (MAXIMINIANO, 2006). 

O profissional da área da odontologia é exposto à situações que necessitam 

de conhecimento em gestão independente de qual área que escolha atuar (serviço 

público ou privado). A discrepância entre a formação acadêmica e a gestão precisa 

ser quebrada para que a formação seja repensada, pois pode prejudicar o 

desempenho profissional e a comunidade em que se está inserido. O odontólogo 

precisa interagir com a sociedade, ter capacidade de liderança, sensibilidade social, 

vivência clínica, técnicas avançadas de cura sustentada por uma sólida base teórica 

e prática que possa atender em consultório privado, mas que se adapte a trabalhos 

multidisciplinares e serviços socializados. (ROCHA E HIGARASHI, 2019).   

A gestão é vista como um dos pilares para ser um bom profissional. A 

ausência de estudos mais recentes sobre esse assunto realça ser uma área que 

ainda precisa de atenção. 

 

3.  METODOLOGIA 

 

Trata-se de uma pesquisa descritiva de abordagem quantitativa. Para Marconi 

e Lakatos (2007), a pesquisa quantitativa usufrui de técnicas padronizadas para 

coleta de dados em que são observados, consolidados, analisados, divididos em 

classe e interpretados, inexistindo interferências dos pesquisadores. Essa tipologia 

de pesquisa utiliza métodos estatísticos que são traduzidos em representação 

numérica as opiniões e informações no qual são divididos em classes e analisados. 

A pesquisa de natureza descritiva tem por objetivo descrever as 

características de determinada população, fenomenologicamente ou estabelecendo 

relação com outras variáveis, envolvendo técnicas padronizadas de coleta de dados, 



 

 

questionário e observação ordenada. De modo geral apresenta métodos de 

levantamentos (SILVA e MENEZES, 2001). 

O estudo foi realizado em uma Clínica Odontológica no centro do município 

de Matipó, localizado na Zona da Mata do Estado de Minas Gerais. A população 

dessa cidade é de aproximadamente 19.005 habitantes (IBGE, 2020). As principais 

atividades econômicas são produção de café, agropecuária e comércios. 

A clínica odontológica está disposta com oito cirurgiões dentistas e são 

oferecidos serviços de Periodontia, Ortodontia, Cirurgia Buco-Maxilo, Endodontia, 

Prótese, Dentística, Odontopediatria, Clínico Geral e Implantodontia. 

Como critério de inclusão no estudo, participaram da pesquisa pacientes 

atendidos nessa clínica que possuem cadastro eletrônico no software 

controleODONTO®, onde são fornecidas informações como nome, naturalidade, 

telefone, formação profissional, endereço, último atendimento, além de horário de 

chegada e saída, tempo de espera e ausência às consultas. Possível, ainda, o 

suporte às compras e estoque, ao controle de retorno, ao marketing e publicidade, à 

gestão financeira, aos atendimentos e de pacientes.  Também foi necessário que 

estes pacientes tenham sido atendidos no período de 01 de Janeiro de 2019 a 31 de 

Dezembro de 2019. Os dados obtidos foram tabulados por meio das estatísticas 

descritivas no Microsoft Excel 2010 ®. 

 

 

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO  

 

A função que exige maior conhecimento é o atendimento prestado por uma 

empresa. Devido ao fato do atendimento transitar a comunicação, informação, ação 

comercial e, principalmente, a imagem da empresa, a qualidade do atendimento ao 

público funciona como o diferencial competitivo. Esta qualidade atua como fator 

decisivo para o sucesso ou fracasso de um empreendimento que atua na realidade 

de um mercado cada vez mais competitivo (KOTLER, 2000) (MILET, 1997).  

O ato praticado pelo paciente que não comparece às consultas e aos 

procedimentos agendados é definido como absenteísmo (SPEEDO, 2010). O 

atendimento não realizado em razão dessa falta representa a perda de oportunidade 

em oferecer assistência a outro individuo e prejuízo financeiro, visto que o 

profissional está deixando de ganhar dinheiro (GONÇALVES, 2015). Quando esse 



 

 

absenteísmo ultrapassa certos limites gera um problema no modelo de assistência. 

É preciso gerir de forma que se contabilize o número de pacientes agendados e 

quantidade de atendimentos em benefício da economia e da solvência dos 

problemas coletivos e individuais de saúde (BITTAR, 2016). 

O presente estudo analisou no decorrer do período: 01 de janeiro de 2019 a 

31 de dezembro de 2019 um total de 6.089 pacientes agendados. Destes pacientes, 

5.417 (n=88,96%) foram atendidos e 672 (n=11,04%) pacientes faltaram. A figura 1 

mostra a quantidade de pacientes atendidos e pacientes ausentes no decorrer do 

período analisado.  

 

Figura 1: Pacientes atendidos e pacientes ausentes. 

Fonte: Elaborado pelos pesquisadores. 

 

Em um estudo realizado por Cruz na rede pública de saúde (2018) foi 

identificado um considerável número de causas de absenteísmo em serviços na área 

da saúde. Dentre essas estão: elevado tempo de espera da marcação da consulta, 

esquecimento, impossibilidade de ausentar-se ao trabalho ou escola, adoecimento 

no dia da consulta, insatisfação com o profissional ou com a unidade de saúde, 

indisponibilidade de deslocamento, não entendimento do sistema, mudanças de 

endereço, medo e/ou ansiedade, falta de tratamento completo na rede atendida, 

impossibilidade do acompanhante responsável comparecer, usuário ser um cuidador 

de criança, idoso ou acamado, gestação, perda de confiança no tratamento, 

falecimento do paciente, marcação feita para especialidade errada, problemas 

estruturais e funcionais como falta de materiais e de manutenção de equipamentos, 

não recebimento do comprovante de agendamento, incapacidade de localizar o 

endereço da consulta, outro compromisso no dia da consulta, antecipação do 



 

 

atendimento sem informar ao usuário e falta de interesse pelo tratamento geralmente 

associado à melhora dos sintomas. 

Segundo Miotto (2015) o esquecimento foi identificado como a principal causa 

do absenteísmo (48,2%) em consultas odontológicas. Melo (2011) e Almeida (2009) 

também encontraram o esquecimento como principal causa para o absenteísmo, 

compreendendo, respectivamente, 23,7% e 59,1% nos estudos citados.  

O tempo de espera pode contribuir para o esquecimento (ROCHA E BECH, 

2000).  Além disso, Melo (2011) defende que a urgência ou motivo da busca pelo 

atendimento pode influenciar a percepção do tempo. Outro problema foi apontado 

por Almeida (2009) que em sua pesquisa, 95,5% dos entrevistados não receberam 

aviso prévio da unidade para confirmação da consulta como forma de relembrar o 

paciente desse compromisso. Dessa forma, a inclusão de confirmações de consultas 

reduziria o absenteísmo causado por esquecimento.  

Em outra pesquisa, Gonçalves (2015) destaca como a principal causa do 

absenteísmo o fato do agendamento da consulta ser em horário de trabalho (28%). 

Já outros estudos indicaram que o trabalho aparece como causas secundárias para 

as referidas faltas. Foram encontrados resultados por Miotto (2015) de 33% dos 

casos, Ferreira (2016) com 18,4% e Almeida (2009) com 13,6%.  

Ferreira (2016) analisou as razões para as ausências nas consultas 

odontológicas quando predominou como principal motivo o esquecimento com 

percentual de 28%, razões de trabalho em 18,4%, relato de estar cuidando dos 

filhos, estudando, horário inadequado, viagem em 17,6%, doença em 12%, não pôde 

ser acompanhado pelos responsáveis perfazendo 9,6%, desistiram do tratamento ou 

estavam insatisfeitos com 8,8% e medo em 4,8%. 

A figura 2 representa a quantidade de pacientes atendidos e pacientes 

ausentes no decorrer do período analisado, após remarcar os pacientes ausentes 

dentro do próprio mês.  



 

 

 

   Figura 2: Pacientes atendidos e pacientes ausentes após remarcar os pacientes ausentes  

   dentro do próprio mês.  

   Fonte: Elaborado pelos pesquisadores. 

 

O total de pacientes ausentes representa 0,23% e de acordo com o aplicativo 

é considerada uma boa gestão, pois quando ultrapassa 7% é considerada uma má 

gestão. O sistema de gestão dessa clínica tem como intuito remarcar o paciente que 

está ausente dentro do próprio mês, para que aconteça um fluxo contínuo de 

pacientes e também evitar atrasos nos procedimentos. Com esse objetivo, no final 

do mês os pacientes que realmente ficaram sem atendimentos foram poucos. 

A figura 3 demonstra a comparação de pacientes ausentes mensalmente no 

decorrer do ano e evidencia outubro o mês com maior indice.  

 
Figura 3: Pacientes Ausentes no decorrer do período analisado. 

Fonte: Elaborado pelos pesquisadores. 



 

 

 

O absenteísmo é um fenômeno de variadas causas onde as relações de 

causa e efeito perpassam todos os envolvidos - trabalhador, gestão e usuário. Trata-

se de apontar para a necessidade de investigá-lo, explorando seu significado e suas 

razões do ponto de vista do usuário. Produzir um “diagnóstico” desse problema 

levando em conta suas dimensões econômicas, sociais e culturais é fundamental 

tanto para auxiliar os gestores na tomada de decisões e na organização de um 

sistema mais resolutivo e produtivo e em tempo oportuno de forma a promover 

igualmente a autonomia dos usuários na condução estratégica de suas questões de 

saúde sem, com isso, comprometer as rotinas dos serviços. (CAVALCANTI, 2013). 

Alguns autores constataram que quanto maior o tempo de espera, maior a 

tendência a faltar a consultas (ALMEIDA et al., 2009) (BENDER et al., 2010). 

A figura 4 refere-se as especialidades com maior índice de faltas por mês no 

decorrer do ano analisado. 

 

Figura 4: Especialidades com maior índice de faltas por mês. 

Fonte: Elaborado pelos pesquisadores. 

 

Após analise dos dados, evidenciou-se que não tem especialidade que ocorra 

mais faltas no mês já que quase todas aparecem no índice em algum mês no ano. 

Assim, inexiste uma especialidade que evidencia maior faltas do que a outra. 

A figura 5 refere-se ao tempo médio que o paciente aguarda na sala de 

espera no decorrer do ano pesquisado. 

 



 

 

 

Figura 5: Tempo médio na sala de espera. 

Fonte: Elaborado pelos pesquisadores. 

 

A Manchester Triage Group do Reino Unido desenvolveu em 1996 a 

Manchester Triage Scale (MTS) que é uma ferramenta capaz de definir prioridades 

clínicas categorizadas em cinco níveis com a representação por cores e a 

determinação do tempo máximo de espera: 1 – Vermelho: atendimento imediato (0 

minuto); 2 – Laranja: muito urgente com atendimento em até 10 minutos; 3 – 

Amarelo: urgente com atendimento em até 60 minutos; 4 – Verde: padrão com 

atendimento em até 120 minutos e 5 – Azul: não urgente com atendimento em até 

240 minutos. Porém, quando se trata de consultório particular pode ser um pouco 

diferente já que os pacientes são marcados com antecedência e essas consultas 

são confirmadas por telefone na véspera do atendimento diminuindo, assim, o 

absenteísmo. 

É possível realizar promoção da saúde por meio da educação. A literatura 

demonstra que salas de espera de consultórios odontológicos podem atuar como 

espaços importantes para o desenvolvimento de atividades educativas contribuindo 

para a melhoria das condições de saúde da população e satisfação em relação aos 

serviços. Temas de interesse para a odontologia podem ser abordados utilizando 

métodos participativos de educação em saúde.  

A figura 6 refere-se ao tempo médio de atraso dos pacientes no decorrer do 

ano analisado. 



 

 

 

Figura 6: Tempo médio de atraso dos pacientes. 

Fonte: Elaborado pelos pesquisadores. 

 

O tempo médio de atraso do paciente para a consulta foi considerado normal 

em janeiro, julho e dezembro já que o tempo médio normal é  de 06min, segundo o 

aplicativo, e os outros meses foram considerados aceitáveis já que o tempo médio 

aceitável é de 15min, segundo o aplicativo, e o máximo foi em abril  com 11min.  

 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Através desta pesquisa pode-se observar que a gestão é cada vez mais 

necessária no meio odontológico. A conduta do profissional deverá ser técnica e 

gestora e esse deve atuar como líder melhorando a experiência do paciente com um 

atendimento humanizado dominando técnicas e tendo capacidade administrativa. A 

confirmação do agendamento e definição de prioridades clínicas são ferramentas 

necessárias para diminuir o índice de faltas ou evitar atrasos. 
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PERMANENTES E SUA CORRELAÇÃO COM HÁBITOS ALIMENTARES 
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Orientadora: Marina de Cássia Silva. 
 
RESUMO  
O objetivo do estudo foi identificar a prevalência de cáries proximais em dentes 
molares decíduos e permanentes em crianças de 3 a 12 anos de idade que 
buscaram atendimento na Clínica de Odontologia da Faculdade Vértice-Univértix da 
cidade de Matipó-MG. Para a coleta de dados, foram utilizados os prontuários 
clínicos de cada paciente nessa faixa etária e que contivessem o Termo de 
Consentimento Livre e Esclarecido assinado pelos responsáveis. Das 84 fichas 
avaliadas individualmente, 54% (45) dos pacientes possuíam um predomínio do uso 
de açúcar de forma frequente na dieta alimentar. O predomínio de lesões de cárie 
representa 87,5% no dente 55 e 70% no dente 36, indicando que esses foram os 
molares mais afetados devido aos maus hábitos de consumo de açúcar. Foram 
identificados 603 molares com cárie proximal após a investigação de 1206 faces, 
tendo como resultado uma prevalência de 17% (208 faces). Concluiu-se que, apesar 
de ser considerada baixa essa prevalência, é necessária a orientação preventiva 
sobre os cuidados de higiene bucal e hábitos alimentares que visem a melhorar a 
qualidade da saúde bucal. Esse cuidado precoce quanto à dieta é relevante, pois os 
primeiros molares permanentes são os elementos dentários que irrompem por volta 
dos 6 anos de idade iniciando a dentição mista. 

 
PALAVRAS-CHAVE: Cárie Dentária; Consumo de Açúcar; Hábitos Alimentares. 
 
1.INTRODUÇÃO 

As doenças bucais sobrecarregam os serviços de odontologia dos postos de 

atendimentos públicos de saúde ao redor de todo o mundo, principalmente em 

países em desenvolvimento. Um estudo retrospectivo conduzido na Índia, por 

Samuel et al. (2018) com 447 pacientes de 2 a 15 anos de idade, identificou que 

33,1% das extrações de dentes decíduos ocorreram nos primeiros molares e 28,1% 

nos segundos molares, resultando em 61,2% a perda de dentes posteriores 

decíduos.  

No Brasil, um estudo conduzido por Souza et al. (2017) identificou que a 

prevalência de experiência de cárie em crianças entre 0 a 6 anos foi de 69,3 %. De 

acordo com a última Pesquisa Nacional de Saúde Bucal de 2010, SB-Brasil 2010, a 

prevalência de cárie é de 56% na população adolescente brasileira (BRASIL, 2012). 

A cárie é uma doença multifatorial resultante de uma disbiose microbiana que, 

uma vez presente na cavidade oral, provoca uma elevação do número de bactérias 

cariogênicas, desencadeando uma diminuição da saliva com consequente 

desmineralização do esmalte dentário e instalação da lesão de cárie. Um fator 



considerado determinante para cárie é a condição socioeconômica, pois a baixa 

renda está associada ao grau de educação, estilo de vida e ao acesso à informação 

sobre os cuidados com a saúde bucal (DIAS E MARQUES, 2017; ZAN, 2018; 

QUIAN DU et al., 2020). 

Apesar de possuir uma etiologia multifatorial, a dieta rica em açúcar — que 

pode ser identificada por meio dos hábitos alimentares do paciente — é um fator 

preponderante na produção dos ácidos envolvidos na dinâmica cariogênica (DIAS et 

al., 2019).  

O quadro clínico da doença cárie envolve dor, problemas de mastigação e 

perdas dentárias. Esse quadro leva ao afastamento social, acarretando problemas 

psicossociais que afetam tanto o convívio quanto a aprendizado. A perda dentária 

precoce afeta diretamente a qualidade de vida de adultos e, principalmente, de 

pacientes pediátricos. Nesses, a cárie provoca consequências negativas na 

“autoimagem e interação social” levando a dificuldades em suas atividades do dia a 

dia (GUEDES E FONTES, 2018; NOBREGA et. al., 2019).  

A disponibilidade e acessibilidade dos serviços de saúde pública são 

limitados, causando um prejuízo na saúde bucal e, consequentemente, na nutrição 

do indivíduo. Desse modo, estudos que relacionam fatores etiológicos dessa 

patologia  —  contribuindo na prevenção da perda precoce  —  auxiliam o 

entendimento do processo evolutivo da cárie e o desenvolvimento de estratégias 

preventivas (SAMUEL et al., 2018). 

Portanto, este estudo busca identificar a prevalência de cáries proximais em 

dentes molares decíduos e permanentes em crianças de 3 a 12 anos de idade que 

buscaram atendimento na Clínica de Odontologia da Faculdade Vértice – Univértix, 

campus de Matipó-MG, no período de 03 de fevereiro de 2019 a 30 de março de 

2020. 

2.FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

Os dentes são órgãos mineralizados, constituídos de duas partes —  a coroa 

e a raiz  —  que se desenvolvem na cavidade oral sobre os ossos maxilares e 

mandibulares, preenchendo o processo alveolar e que irrompem o tecido gengival, 

conhecido como periodonto de proteção. Esse processo ocorre a partir dos 6 meses 

de idade com a migração do dente da posição intragengival e se completa por volta 

dos 30 meses com o irrompimento dos segundo molares. Essa primeira dentição é 



denominada de dentição decídua e se completa até a idade de 30 meses com a 

erupção dos 20 dentes decíduos. Esse processo fisiológico é conhecido como 

primeira dentição (HULLAND, LUCAS, WAKE, HESKETH, 2000; LAM et al., 2016). 

A cárie é uma disbiose açúcar dependente, que se manifesta por meio da 

desmineralização dos diversos tecidos dentários. Ela pode se manifestar no esmalte, 

dentina e raiz, levando ao aparecimento de manchas decorrentes de 

desmineralização (quando afeta o esmalte) e de cavidades (atingindo esmalte, 

dentina e raiz), características de suas manifestações clínicas. Diversos são os 

fatores predisponentes ao aparecimento da lesão de cárie, porém o desequilíbrio da 

flora oral  —  devido ao consumo exagerado de açúcar, aliado à uma falha na 

higienização da cavidade bucal  —  é o principal responsável pela instalação dessa 

lesão (CAUFIELD et al., 2015; ARAÚJO, ALEXANDRIA, LETIERI, SOARES, 2018). 

A cárie dentária é determinada por fatores biológicos, comportamentais e 

psicossociais relacionados ao meio do indivíduo. Cárie na Primeira Infância é 

considerada uma doença de dinâmica multifatorial, que envolve consumo de açúcar 

e mediada por biofilme resultando no desequilíbrio entre os processos de 

desmineralização e remineralização dos tecidos duros dentários. O consumo 

excessivo de açúcar determina produção prolongada de ácidos a partir de bactérias 

que se aderem ao dente. Ocorre, então, uma mudança na composição da microbiota 

oral e pH do biofilme. Quando esse processo se mantém, as estruturas do dente são 

desmineralizadas, ocorrendo a quebra dos cristais de hidroxiapatita e formando cárie 

ativa ou inativa.  A Cárie na Primeira Infância (CPI) pode estar associada aos 

defeitos de desenvolvimento do esmalte, afetando, em primeiro plano, a dentição 

decídua e, posteriormente, a permanente. Como consequência, a função 

ameloblástica é prejudicada. Algumas doenças não transmissíveis relacionadas à 

CPI compartilham fatores de risco comuns decorrentes do consumo excessivo de 

açúcar, como doença cardiovascular, diabetes e obesidade (PITTS, BAEZ, DIAZ- 

GUALLORY et al., 2019). 

A CPI é definida como a presença de uma ou mais superfícies cariadas — 

sejam elas cavitadas ou não cavitadas, perdidas ou restauradas (devido à cárie) — 

em qualquer dente decíduo de uma criança com menos de seis anos de idade. Os 

dentes decíduos possuem várias funcionalidades e uma delas é manter o espaço 

para a dentição permanente. Eles são essenciais para o bem-estar da criança, uma 

vez que cárie dentária na dentição decídua pode desencadear dor crônica, infecções 



e outras morbidades. Atualmente, mais de 600 milhões de crianças no mundo são 

afetadas pela CPI. Embora ela seja prevenida, geralmente não é tratada, trazendo 

como consequência um grande impacto na qualidade de vida de crianças e suas 

famílias e representando um impacto desnecessário para a sociedade (PITTS, 

BAEZ, DIAZ-GUALLORY et al., 2019). 

Considera-se uma dieta cariogênica aquela caracterizada por um consumo 

exagerado de carboidratos, principalmente sacarose, glicose, frutose e amido. Esses 

são utilizados pelas bactérias acidogênicas, presentes na cavidade oral, dentre elas 

Streptococcus do grupo mutans e Lactobacilus sp. Assim — dentre os fatores 

determinantes para aparecimento da cárie —  a associação das espécies 

bacterianas citadas ao consumo exagerado de carboidratos acelera o processo 

carioso (LOSSO et al., 2009; CAUFIELD et al., 2015; GUEDES-PINTO, 2017). 

O aumento da frequência do consumo de açúcar relaciona-se diretamente à 

alta taxa de cárie. A progressão da cárie depende de três variáveis: consumo, 

quantidade/ frequência da ingestão do carboidrato e o seu tipo. Estudos apontam 

que indivíduos que possuem uma maior frequência de ingestão de açúcar 

desenvolvem cárie severa. E, ainda, a presença de bactérias cariogênicas, 

associadas a esse consumo exagerado e frequente, aumenta o número de 

substratos favoráveis à formação de biofilmes. Assim, devido à presença desses 

açúcares, haverá produção de energia favorecendo a formação desse biofilme, o 

qual vai aderir à superfície do esmalte dentário, favorecer a retenção alimentar e 

desencadear de diversas doenças bucais, além da cárie. Um exemplo disso são as 

doenças periodontais, sustentando a hipótese de uma teoria ecológica comum na 

origem dessas doenças e da cárie (HEAD, DEVINE, MARSH, 2017; NYVAD E 

TAKAHASHI, 2020; QUIAN DU et al., 2020). 

A prevalência é um estudo descritivo populacional com um delineamento 

transversal ou de corte-transversal, em que se obtém a frequência de um 

determinado fenômeno ou patologia. É utilizado na investigação das associações 

entre fatores de risco e doenças em diversas áreas da saúde, pois permitem uma 

avaliação durante um período ou um curto espaço de tempo (ARAGÃO, 2011). 

 Dentre os estudos de prevalência utilizados para avaliar a saúde bucal de 

uma população, o índice preconizado — e mais utilizado pela Organização Mundial 

de Saúde, OMS, na avaliação do índice populacional de cárie — é o CPO-D, que 

significa Dentes Cariados Perdidos e Obturados aos 12 anos de idade. Essa 



ferramenta de avaliação foi desenvolvida por Klein e Palmer, em 1937, e, desde, 

então é utilizada em inquéritos nacionais para avaliação do índice populacional de 

cárie em diversos países do mundo. Segundo esse parâmetro, o valor ideal 

significando um bom controle de cárie frente à população estudada é 1,2.  

No Brasil, o primeiro estudo nacional de prevalência de cárie utilizando essa 

metodologia foi publicado em 1986. Na ocasião, o CPO-D nacional atingiu 7,3, 

sendo considerado pela OMS um índice muito alto. Desde então, foram realizados 

mais 3 inquéritos populacionais (1996, 2003 e 2010) denominados de Saúde Bucal 

Brasil (SB Brasil). O último apresentou uma redução significativa de 2,1. Porém esse 

valor ainda é considerado alto pela OMS, sendo necessária outras estratégias 

somadas àquelas desenvolvidas até 2010 para se obter um controle efetivo da cárie 

no Brasil (NARVAI et al., 2006; AGNELLI, 2015). 

Dentre os principais fatores que levaram à redução do índice de CPO-D de 

1986 a 2010, encontra-se a fluoretação da água de abastecimento público. O flúor é 

o elemento químico mais eletronegativo da tabela periódica, apresenta propriedades 

bactericidas e bacteriostática, além de se ligar a metais com facilidade. Suas 

propriedades anticariogênicas foram descobertas em 1901 por Frederick McKay no 

estado do Colorado, nos Estados Unidos da América. Atualmente, sabe-se que o 

mecanismo de ação do flúor na prevenção da cárie consiste na redução da 

mineralização e diminuição da desmineralização do dente. Essa redução da 

desmineralização reduz a instalação e os efeitos da lesão de cárie. Os compostos 

que contém flúor, além da água de abastecimento, utilizados para prevenção de 

cárie, são: dentifrícios, gel ou verniz fluoretado (MARINHO et al., 2003; TENUTA et 

al., 2009). 

A avaliação da saúde bucal em crianças e em adolescentes pode ocorrer 

mediante a realização de dois tipos de índices, o CPO-D (aos 12 anos de idade) e o 

dente cariados extraídos obturados, ceo-d (aos 5 anos de idade). De acordo com o 

SB Brasil 2010, 53,4 % das crianças possuem cárie na dentição decídua calculado 

pelo ceo-d e 56,5 % na dentição permanente calculado pelo CPO-D (Ministério da 

Saúde, 2012). 

 

3.METODOLOGIA 

Esse trabalho é de natureza descritiva, com uma abordagem quantitativa. 

Segundo Diehl (2004), esse tipo de trabalho realiza uma quantificação tanto na 



coleta quanto no tratamento das informações obtidas, proporcionando análises e 

interpretações técnicas e estatísticas que levam à uma maior margem de segurança 

dos resultados da pesquisa.  

Este estudo foi realizado na Clínica Escola do Curso de Odontologia, do 

Complexo de Saúde da Faculdade Vértice - Univértix, sediada em Matipó, Minas 

Gerais, Brasil. O município de Matipó está localizado na mesorregião da Zona da 

Mata do estado de Minas Gerais, com uma população estimada em 18.908 pessoas 

(de acordo com os dados do IBGE, 2010). Sua economia é baseada nos setores de 

serviços e do agronegócio, os quais geram o maior número de empregos e, 

consequentemente, representam fonte de renda da população. A principal fonte de 

renda é a agropecuária com maior destaque a cafeicultura. 

Os dados foram obtidos por meio de 84 prontuários de paciente na faixa 

etária de 3 a 12 anos, descritos na Ficha Pediátrica da Clínica Odontológica da 

Faculdade Univértix, obtidos do dia 03 de fevereiro de 2020 a 30 de março de 2020. 

Foram excluídas todas as fichas de pacientes pediátricos cujo preenchimento estava 

incorreto. Também foram suprimidas crianças fora da faixa etária escolhida. Os 

principais problemas levantados foram fichas de crianças preenchidas em ficha de 

adultos, pois elas não possuem informações sobre hábitos alimentares. Além disso, 

verificaram-se fichas pediátricas com odontogramas preenchidos de maneira 

incorreta quanto à identificação da dentição decídua, mista ou permanente, bem 

como de dentes decíduos e permanentes. Ainda, identificaram-se fichas com dados 

incompletos quanto à escovação e à escolaridade.  

Todos os procedimentos éticos relativos à pesquisa foram obedecidos 

considerando a lei n°466/2012 que trata das questões éticas referentes à dignidade, 

liberdade e autonomia do ser humano que levam ao progresso e avanço da ciência e 

da tecnologia. Todas as fichas da clínica possuem um Termo de Consentimento 

Livre e Esclarecido (TCLE) assinado pelos pais ou responsáveis dos pacientes. 

Os parâmetros analisados nos prontuários foram identificação do paciente, 

história médica natal, hábitos bucais e odontograma. Quanto à identificação, os 

dados analisados foram: idade, gênero, cor, naturalidade, nacionalidade, local 

procedência, escolaridade; quanto à história médica natal, foram analisados o 

período de amamentação, conteúdo da mamadeira; quanto aos hábitos bucais foram 

analisados o uso de creme dental e a frequência de escovação; quanto aos hábitos 

alimentares foi analisado a frequência da ingestão de açúcar, frequência da 



higienização dental; por fim, quanto ao odontograma, foram analisados o tipo de 

dentição, o número de molares presentes nas arcadas inferior e superior, o estado 

de saúde destes e a prevalência da experiência de cárie proximais ou não em 

molares decíduos e permanentes em pacientes de 3 a 12 anos. 

  Os dados foram tabulados e avaliados mediante estatística descritiva por 

meio de tabelas e gráficos. Para verificar a associação entre os hábitos alimentares 

e a dieta cariogênica, foi realizado o teste do qui quadrado com um nível de 

significância de 95 % e erro amostral de 5 %. Para a realização de todas as análises 

dos resultados, foi utilizado o aplicativo Excel 2019. 

 

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Estudos de levantamento epidemiológico são de extrema importância na 

saúde pública, pois servem para identificar perfis de morbidades e permitem 

correlacionar fatores que, ao serem levantados, podem melhorar os quadros 

identificados. Dessa forma, esse tipo de estudo ajuda na tomada de decisões, pois 

contribui com dados de prevalência sobre o fenômeno comportamental ou doença 

que se queira identificar em uma população. Na presente pesquisa, dos 84 

prontuários pesquisados, 56 % (47) eram do gênero feminino e 44% (37) eram do 

gênero masculino, demonstrando não haver grande diferença percentual em relação 

ao gênero. De fato, levantamentos epidemiológicos semelhantes em pacientes entre 

3 a 19 anos não apresentam diferença significativa quando se utiliza a variável 

gênero na diferenciação de experiência de cárie (SOUZA FILHO et al., 2010; SILVA 

et al., 2019). 

Quanto à história médica natal, 94,9 % (80) foram amamentados. Trabalhos 

conduzidos por Leite, Medeiros e Moura (2007) abordaram a importância da 

amamentação como um fator primordial para a obtenção de uma harmonia do plano 

oclusal, sendo ainda importante na prevenção quanto ao desenvolvimento da 

respiração bucal, hábitos de deglutição atípica e aquisição de hábitos deletérios 

relacionados à sucção não nutricional, fatores estes que contribuem para o 

desenvolvimento de uma má oclusão. Como se observa nos resultados obtidos, os 

pacientes que, porventura, se encontram em má oclusão não sofreram influência na 

falta do hábito da amamentação. Essa constatação foi corroborada pelo trabalho de 

Cassimiro et al. (2019), cujo tema abordou a importância da amamentação natural 

para o sistema estomatognático, reafirmando ser o aleitamento materno, nos 



primeiros 6 meses de vida, uma prática indispensável para obtenção de uma oclusão 

dentária normal.  

A figura 1 representa o período de amamentação dos pacientes pesquisados. 

 
Figura 1: História médica natal, período de amamentação em meses.  
Fonte: Os autores. 
 

  De acordo com a figura 1, é possível observar que 48% (40) dos pacientes 

realizaram a amamentação entre 0 a 6 meses, regredindo a partir do sétimo mês. O 

estudo de Casagrande et al. (2008), relata que a amamentação natural gera fadiga 

muscular o que leva à saciedade do desejo de sucção da criança. Essa 

amamentação previne mutações mio funcionais e estimula o crescimento ósseo, 

levando ao desenvolvimento correto do sistema estomatognático. Um trabalho de 

Caminha et al. (2010) destaca que o crescimento craniofacial harmônico é 

favorecido mediante à sucção natural, quando essa ocorre nos primeiros 6 meses de 

vida do indivíduo. Essa prática estimula a correção da retrusão mandibular e auxilia 

no correto posicionamento da língua na cavidade oral, facilitando o desenvolvimento 

de uma erupção dentária ideal. Consequentemente, os resultados da figura 1 

suportam a hipótese de que 48% (40) dos pacientes desse estudo têm maiores 



chances de alcançarem uma oclusão adequada, mastigação satisfatória e uma 

correta deglutição e respiração. 

Quanto ao conteúdo da mamadeira (diária e noturna), 40% (33) dos pacientes 

ingerem leite de origem materna ou misturados com café ou, até mesmo, leite em 

pó. Dos participantes do estudo, 29,9% (24) misturam o leite ao cereal em pó, 23,3 

% (19) com achocolatado e 6,8 % (8) com café puro. O uso da mamadeira, a longo 

prazo, associado à uma alimentação cariogênica pode levar ao desenvolvimento de 

anormalidades funcionais e estruturais no sistema estomatognático, além de levar ao 

desenvolvimento de cárie caso o paciente não possua hábitos adequados de 

escovação. A cárie precoce — outrora cárie de mamadeira ou de amamentação  —  

consiste em um importante fator quando se considera o conteúdo da mamadeira, 

devido ao fato de que, na maioria das vezes, ele é composto por açúcar ou 

alimentos açucarados. Trabalhos que analisaram o surgimento da cárie precoce 

decorrentes da mamadeira apontam que 60% das crianças desenvolveram cárie a 

partir do conteúdo ingerido associado à uma não higienização (WALTER, 2001; 

MEDEIROS; FERREIRA; FELICIO, 2009; CASSIMIRO et al., 2019). 

Os hábitos bucais foram avaliados em relação ao uso de creme dental e à 

frequência de escovação. Essa pesquisa identificou que 92,59 % (78) fazem uso de 

creme dental. Estudos de Frazão (2012) relatam que o uso diário de creme dental 

fluoretado consiste em uma medida eficaz na prevenção da lesão de cárie. De fato, 

após a implementação do uso de água fluoretada, de instruções de higiene oral e de 

uma ação estratégica de combate à cárie —  realizada após três inquéritos 

populacionais dos programas Saúde bucal Brasil (1996, 2003 e 2010) —  houve uma 

diminuição significativa dos índices de cárie, atingindo 2,1 no último inquérito 

realizado em 2010. Todavia esse valor ainda é considerado alto pela OMS, sendo 

necessárias outras estratégias somadas àquelas desenvolvidas até 2010 para se 

obter um controle efetivo da cárie no Brasil (AGNELLI, 2015). 

A figura 2 corresponde à frequência de escovação dos pacientes 

pesquisados. 



 
Figura 2: Frequência de escovação dos pacientes pesquisados. 
Fonte: Os autores. 
 

Como se pode observar na figura 2, 51% (43) dos pacientes pesquisados 

escovam os dentes de 1 a 2 vezes ao dia e 44% (37) escovam os dentes mais de 3 

vezes ao dia. Nossos resultados corroboram o trabalho de Silva et al. (2019) que 

realizaram um levantamento sobre a frequência de escovação e a perda de molares 

permanentes nas publicações de 2009, 2012 e 2018 escritas pelos autores 

Dayvoglio, Ghanim e Silva, respectivamente. Naquele trabalho, em 204 pacientes 

pesquisados, a frequência da escovação encontrada foi de 51,19 % (104) entre os 

pacientes que escovam os dentes 1 a 2 vezes ao dia e 48,81% (100) mais de 3 

vezes ao dia.  

No presente estudo, ao se analisar a frequência de escovação, observou-se 

que 51,19% dos pacientes escovavam os dentes de 1 a 2 vezes ao dia e 48,81% 

escovavam mais de 3 vezes, diferentemente dos resultados obtidos por Ghanim et 

al. (2012) em que 75,5% dos 823 indivíduos estudados escovavam de 1 a 2 vezes 

ao dia; e por Silva et al. (2018) em que 33,3% dos 390 adolescentes da amostra 

escovavam com a mesma frequência. Já no estudo de Davoglio et al. (2009), 



realizado com 1.170 adolescentes, 77,8% destes realizavam escovação com uma 

frequência de, pelo menos, 3 vezes ao dia. 

Em relação aos hábitos alimentares, 69,3% (58) relataram ter uma dieta 

equilibrada, 40% (34) declaram que possuem uma dieta não cariogênica, 37,7 % 

(32) possuem dieta cariogênica e 22,3% (19) não responderam e nem justificaram. 

Esses dados não corroboram o recente trabalho publicado por Silva et al. (2019) que 

avaliaram a dieta cariogênica associada à saúde bucal e concluíram que a dieta 

cariogênica relaciona-se à perda dentária precoce dos pacientes estudados. Esse 

estudo apresentou uma frequência de 59,72 % de pacientes com tal dieta.  

Para se verificar a associação entre a alimentação equilibrada e a dieta 

cariogênica, foi executado o teste do qui quadrado que avalia a associação entre 

dois fatores estudados. Nossos resultados não foram significativos (p=0,03) em um 

nível de significância de 95 % e erro amostral de 5 %. Esse resultado não 

significativo corrobora os trabalhos de Melo et al. (2011), Samuel et al. (2018) e Silva 

et al. (2019) que — ao avaliarem a associação entre perda dentária por cárie e 

hábitos alimentares — também obtiveram resultados não significativos. Portanto, 

nosso trabalho demonstra, assim como os citados, a necessidade de se realizarem 

novos estudos relacionados com essa questão. 

A figura 3 apresenta o perfil da frequência da ingestão de açúcar dos 

pacientes. 

 
Figura 3: Levantamento da Ingestão de açúcar. 



Fonte: Os autores. 
 

A figura 3 demonstra que 54% (45) pacientes possuem um predomínio do uso 

de açúcar de forma frequente a exagerada na dieta. Estudos conduzidos por Santos 

et al. (2016), seguidos de Oliveira et al. (2020), apontam que hábitos alimentares 

inadequados — contendo dieta com alto consumo de açúcar e bebidas adoçadas — 

associados a uma higiene inadequada constituem os principais fatores de risco para 

o desenvolvimento de cárie precoce. Myata, Bonini, Calvo e Politano (2014) apontam 

que, como consequência da cárie precoce, a criança sente dor, devido a 

complicações decorrentes da contaminação da cavidade oral, podendo desenvolver 

mau hálito e perdas dentárias, levando a dificuldade nas refeições, no sono e na 

aprendizagem. Enfim, pode-se contribuir para a queda de sua autoestima e 

autoconfiança, podendo resultar em um isolamento social. 

Foram avaliados, por meio do odontograma, o número de molares hígidos e a 

frequência de cárie em molares decíduos e permanentes, considerando todas as 

faces cariadas e, em especial, as faces proximais.  A tabela 1 representa o resultado 

da análise do odontograma. 

 

Tabela 1: Resultado do Odontograma relativo aos dentes molares em pacientes de 3 a 12 anos. 

Fonte: Os autores. 

 

Elemento 
Dentário 

Hígido Cariado Cárie Proximal 

 
Frequência 

(N=499) 
Frequência 

(N=346) 
Frequência (N=104) 

 
Absoluta 

Relativa 
(%) 

Absoluta 
Relativa 

(%) 
Absoluta 

Relativa 
(%) 

54 48 9,62 28 8,09 13 12,5 
55 41 8,22 36 10,4 16 15,38 
64 50 10,02 25 7,23 15 14,42 
65 46 9,22 29 8,38 12 11,54 
74 39 7,82 35 10,12 15 14,42 
75 38 7,62 36 10,4 8 7,69 
84 41 8,22 30 8,67 13 12,5 
85 33 6,61 37 10,69 6 5,77 
16 48 9,62 21 6,07 2 1,92 
26 49 9,82 20 5,78 1 0,96 
36 24 4,81 26 7,51 1 0,96 
46 42 8,42 23 6,65 2 1,92 



Em relação à análise de cárie coronária em molares decíduos e permanentes, 

obteve-se uma frequência de 87,5% no elemento 55 e 70% no elemento 36, 

indicando que esses foram os molares mais afetados devido aos hábitos alimentares 

com presença de dieta cariogênica. Estudo de Teo et al. (2016) aponta que o 

primeiro molar permanente é o elemento dentário mais acometido da doença cárie, 

sujeito a defeito de desenvolvimento e hipomineralização. Esse fato torna a 

presença da lesão de cárie nos primeiros molares permanentes um marcador de um 

prognóstico reservado quanto à saúde bucal a longo prazo e à necessidade de 

exodontia desses elementos. E, ainda, o trabalho de Suzler et al. (2018) aponta que, 

quanto à cronologia da erupção dos elementos inferiores, os primeiros molares 

inferiores logo são expostos ao desafio cariogênico, podendo, portanto, desenvolver 

cárie no caso de pacientes que possuam hábitos inadequados associados a uma 

dieta cariogênica. 

A tabela 2 representa a experiência de cárie em molares decíduos e 

permanentes dos odontograma analisados, considerando todas as faces hígidas e 

cariadas.  

 

Tabela 2: Prevalência de lesão de cárie nas cinco faces de dentes molares decíduos e permanentes 
em pacientes de 3 a 12 anos. 
 

 

 

 

 

Fonte: Os autores. 

 

A tabela 2 apresenta uma prevalência de 41% (346) de molares decíduos e 

permanentes com a presença de cárie. Foram analisados, no odontograma dos 

pacientes, 499 molares, avaliando-se cinco faces dentárias (mesial, distal, oclusal, 

vestibular e lingual/palatina) por elemento, totalizando 4225 faces. Um trabalho 

realizado no México relata que há 3,9 bilhões de pessoas com problemas de saúde 

bucal ao redor do mundo. Em relação à doença cárie, 35% (1,365 bilhões) 

acometem dentes permanentes e 9% (351 milhões) dentes decíduos. A cárie tem 

como consequência a perda do dente acometido e, caso não seja tratada, pode ser 

 
N° de dentes 

(N=845) 
N° faces dentais 

(N=4225) 

 
Absoluto Prevalência Absoluto Prevalência 

Hígido 499 59% 2495 59% 
Cariado 346 41% 1730 41% 
Total 845 100% 4225 100% 



uma doença prevalente em crianças em idade pré-escolar e escolar, além de ser 

considerada a causa principal da perda dentária prematura na infância. A American 

Academy of Pediatric Dentistry (AAPD) classifica como cárie prematura na infância a 

presença de um ou mais dentes decíduos cariados, com ou sem cavitações, ou que 

foram perdidos decorrentes da presença de cáries ou de restaurações antes do 71 

meses de idade (LOSSO, TAVARES, SILVA, URBAN, 2009).  

A tabela 3 representa a experiência de cárie em molares decíduos e 

permanentes dos odontograma analisados, considerando somente as faces 

proximais hígidas e cariadas.  

Tabela 3: Prevalência de lesão de cárie nas faces proximais de dentes molares decíduos e 
permanentes em pacientes de 3 a 12 anos 
 

 

 

 

 

Fonte: Os autores. 

 

Foram identificados 603 molares com cárie proximal após a investigação de 

1206 faces, tendo como resultado uma prevalência de 17% (208 faces). Em um 

estudo semelhante de Batalla (2016), a prevalência obtida na investigação de lesões 

cariosas nas faces mesial e distal de 276 dentes de crianças de 4 a 9 anos foi de 

18,7%. Apesar de ser considerada baixa, essa prevalência demonstra a necessidade 

de orientação preventiva sobre os hábitos de higiene oral e a identificação precoce 

quanto à dieta e hábitos alimentares que visem a melhorar a qualidade da saúde 

bucal. Os primeiros molares permanentes são os elementos que irrompem primeiro 

iniciando a dentição mista, por volta dos 6 anos de idade. Assim, a falta de um hábito 

correto de higiene bucal compromete os elementos permanentes que estão para 

irromper. Dessa forma, a criança já inicia sua dentição mista comprometendo a sua 

dentição permanente, devido ao aparecimento de lesões cariosas que levarão à dor, 

perda dentária, mau hálito e afastamento social gradativo (DIAS E MARQUES, 

2017). 

5- CONCLUSÃO 

 
N° de dentes 

(N=603) 
N° faces dentais 

(N=1206) 

 
Absoluto Prevalência Absoluto Prevalência 

Hígido 499 83% 998 83% 
Cariado 104 17% 208 17% 
Total 603 100% 1206 100% 



Por meio deste estudo, foram identificados 603 molares decíduos e 

permanentes com cárie proximal resultando em uma prevalência de 17% em 

pacientes de 3 a 12 anos de idade que foram atendidos na Clínica da Faculdade 

Vértice-Univértix, no período de 3 de fevereiro até 30 de março de 2020. 

Demonstrou-se, portanto, a necessidade do aumento de atividades que 

desenvolvam orientação preventiva quanto aos hábitos alimentares e identificação 

precoce da lesão de cárie. Os primeiros molares permanentes são os elementos que 

irrompem iniciando a dentição mista por volta dos 6 anos de idade. Sendo assim, a 

associação de hábitos de higiene precários relacionada à dieta cariogênica pode 

levar a complicações da saúde bucal a longo prazo. Tal prognóstico pode ser 

estimado pela presença da lesão de cárie nos primeiros molares. E, ainda, a cárie 

proximal em molar é indicativa de hábitos inadequados de higiene bucal, 

relacionados a uma técnica incorreta de escovação, uso de dentifrícios e fio dental.  

Quanto aos hábitos alimentares, identificou-se que os pacientes deste estudo 

utilizam mamadeira com conteúdo cariogênico que pode ter contribuído na 

prevalência de cárie proximal em molares obtido nesse estudo. Em relação a uma 

possível associação entre a alimentação equilibrada e a dieta cariogênica, nossos 

resultados estatísticos corroboraram estudos semelhantes que, até o momento, não 

obtiveram diferença significativa na análise conjunta dessas duas variáveis. 

Portanto, são necessários estudos com desenhos metodológicos mais aprofundados 

para esclarecer essa lacuna do conhecimento.  

Ademais, estudos epidemiológicos como este consistem em ferramentas 

colaborativas para tomada de decisões que levem à diminuição de cárie proximal em 

molares. A cárie precoce desencadeia, além da dor física, um sofrimento emocional 

e, sobretudo, — como argumentado neste estudo — isolamento social devido a uma 

saúde bucal deficiente. 
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RESUMO 

As lesões patológicas periapicais são inflamações nos tecidos de suporte e proteção 
ao redor dos dentes que são desencadeadas mediante a necrose pulpar ocorre 
contaminação bacteriana do canal radicular. A inflamação está vinculada a 
sangramento, sondagem periodontal, supuração e a perda de suporte ósseo. O 
objetivo desse trabalho é relatar o caso, e descrever a conduta de um tratamento em 
um quadro de lesão periapical extensa com envolvimento de múltiplos elementos. 
No caso relatado, o tratamento endodôntico não cirúrgico foi realizado, e bem 
sucedido, O resultado ressaltou na eliminação completa dos processos infecciosos 
existentes nos canais radiculares, permitindo assim a  reformação óssea periapical e 
ausência de sintomatologia dolorosa,  devido a limpeza, modelagem, e a 
desinfecção dos sistemas de canais radiculares, juntamente com o hipoclorito de 
sódio a 12 %, medicação intracanal a base de hidróxido de cálcio, a obturação e 
selamento dos canais laterais e periapicais, e também com medicação intra-oral. Um 
correto diagnostico e um tratamento adequado é o ideal para evitar uma intervenção 
cirúrgica desnecessária e proporcionar um prognostico favorável a longo prazo. Em 
alguns casos, quando é observado o insucesso do tratamento endodôntico, a 
cirurgia periapical deve ser realizada, mas sempre como a última opção antes de 
considerar a extração. 

 
PALAVRAS CHAVE: lesão periapical, endodontia, cirurgia periapical 
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1. INTRODUÇÃO 

  As lesões patológicas periapicais correspondem a reações inflamatórias que 

são desencadeadas mediante a necrose pulpar e contaminação bacteriana do canal 

radicular (ROMANO MARCO et al., 2015).  Quando o agente etiológico é de origem 

bacteriana acredita-se que, ao removê-lo a inflamação é reduzida e a obturação do 

canal radicular pode ser realizada. Tornando possível reestabelecer a normalidade 

do Periápice e de seus tecidos (ROMANO MARCO et al., 2015). 

 Nos exames complementares como nas radiografias as lesões são vistas 

como radiolúcidas circunscritas, e são relacionadas com o dente sem vitalidade 

pulpar. Observa-se que as lesões periapicais têm diferentes formas e estágios de 



acordo com o seu desenvolvimento, possibilitando classificá-las como: Pericementite 

apical aguda, Granuloma, Cisto periapical, Abscesso periapical e Cisto residual 

(VENTICINQUE RODRIGO et al., 2019) 

O tratamento endodôntico deve ser sempre a primeira escolha para dentes 

não vitais (KHASAWNAH et al., 2018). Ele tem como objetivo recuperar porções da 

polpa dentária, dos canais e dos tecidos periapicais radiculares que foram afetados. 

Em alguns casos, quando o tratamento endodôntico não é bem-sucedido há 

indicação de cirurgia periapical, conhecida também por ressecção da raiz, cirurgia 

parendodôntica, cirurgia perirradicular ou apicectomia (DEL FABBRO et al., 2016). 

A cirurgia parendodôntica tem o principal objetivo de corrigir alguma falha ou 

insucesso do tratamento endodôntico, e pode ser considerada como uma forma 

conservadora, pois preserva a estrutura dental na cavidade oral (SOARES N. et al., 

2019).  Em casos de inflamações decorrente de trauma oclusal, a conduta deve ser 

ajuste oclusal e em casos de infecção por medicamentos será indicado o uso de 

anti-inflamatórios, ajuste oclusal e uma reavaliação medicamentosa (VENTICINQUE 

RODRIGO et al., 2019). 

Após o tratamento e medicação o paciente precisa ser acompanhado 

radiograficamente no mínimo durante dois anos, caso não haja regressão da lesão, 

e a infecção não regrida, pode ou não interferir cirurgicamente. Contudo se a lesão 

continuar em expansão é necessário a intervenção cirúrgica. (KIRCHHOFF et al., 

2013). 

Diante do exposto, o presente trabalho teve por finalidade relatar o caso do 

tratamento endodôntico de uma paciente com lesão periapical extensa com o 

envolvimento de múltiplos elementos, a mesma foi atendida na Clínica Odontológica 

da Faculdade Vértice-Univértix. 

2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA  

2.1 LESÕES PERIAPICAIS  

A classificação das doenças periodontais vem se modificado constantemente 

no decorrer dos anos, (SANZ-SANCHEZ; BASCONESMARTINEZ et al 2008). O 

nome lesão endoperiodontal é usado para descrever as lesões de origem 

inflamatória tanto no periodonto, como na polpa. (WALKER et al 2001).  

A lesão periapical de origem endodôntica, está associado ao desenvolvimento 

e a migração de microorganismos ou produtos excretados pelo sistema de canais 



radiculares, onde nos tecidos periodontais de suporte induzem uma resposta 

inflamatória (MANIGLIA-FERREIRA et al., 2016).  

As lesões caracterizadas como periodontal estão presentes quando tem 

agentes lesivos aos tecidos sendo físicos, químicos e biológicos. Presume-se que 

quando acontece uma alteração nos tecidos, polpa e ligamento periodontal, podem 

ser ligadas à sua origem ou pode ter correlação, originando assim a lesão 

periodontal. (KERNS; GLICKMAN et al., 2011). 

As Lesões Periapicais são inflamações nos tecidos de suporte e proteção ao 

redor dente. A inflamação está vinculada a sangramento, sondagem periodontal, 

supuração e a perda de suporte ósseo (KHASAWNAH et al., 2018). 

Em lesões de origem endodôntica o processo imuno-inflamatório enquadra 

variedades de células como a ativação de células endoteliais, neutrófilos, 

macrófagos, linfócitos e osteoclastos que ao mesmo tempo cooperam para a 

extinguir o osso (DE OLIVEIRA et al., 2017). Só conseguimos saber a natureza da 

lesão periapical após o correto diagnostico analisado histologicamente. 

 

 2.2 TRATAMENTO DE LESÕES PERIAPICAIS.  

 2.2.1 Tratamento endodôntico não cirúrgico  

No tratamento de lesão periapical não cirúrgico é abordado uma técnica de 

tratamento endodôntico mais conservadora, menos traumática e mais confortável 

para o paciente. Apresentando uma técnica de cicatrização de até 85% (MOSHARIA 

et al.,).  

Muitas estruturas então envolvidas no processo de inflamação e reparação, 

dentre elas, estão drenagem linfática, suprimento sanguíneo, e abundantes células 

indiferenciadas. É sabido que o tecido tem muito potencial para cicatrização, o 

tratamento das lesões tende a serem conduzidos para a retirada do fator causal 

(SOOD et al., 2015).  

O tratamento endodôntico convencional tem passado por grandes 

modificações durante os anos, devido ao rápido desenvolvimento da ciência e da 

tecnologia, tendo cada vez melhores resultados. No entanto, para o sucesso do 

tratamento todas as etapas devem ser seguidas corretamente, desde o diagnóstico, 

seleção dos casos, até as etapas operatórias. Apesar dos erros apresentar-se em 

uma porcentagem reduzida, o maior motivo ainda é a iatrogenia. (GOMES, et al., 

2003). 



 

 

 

2.2.1.1 Técnica de Óregon 

A técnica de Instrumentação de Oregon foi desenvolvida por um professor na 

universidade do Óregon, Dr. J.B. Pappin em 1978. Com o passar do tempo muitas 

modificações foram feitas na técnica original, mas o princípio básico foi preservado, 

sendo denominada técnica de Óregon Modificada. (CESAR; PÉCORA; GUERISOLI 

et al., 2004). 

 Nesta técnica, uma lima compatível com o diâmetro do canal radicular e 

brocas Gattes Glidden para acessar o terço cervical e médio em direção a coroa-

ápice. Após o escalonamento da coroa-ápice, é feito o batente apical e seguida as 

partes do terço apical, médio e terço cervical são modelados com uma técnica 

escalonada ápice coroa, e por motivo é dado o nome bi escalonada. Foi estudada 

variedade de técnicas de instrumentação, e constatou-se que a técnica de Óregon 

provoca menos extrusão apical, do que as técnicas que utilizam recapitulação.  

A técnica Coroa-Ápices de Óregon seguem as seguintes etapas: 

1- Acesso Coronário:  

● A câmara pulpar deve ser aberta e preparada com as observâncias dos 

princípios que regem a cirurgia de acesso endodôntico; 

● Deve-se proporcionar forma de conveniência, de modo que os orifícios de 

entrada dos canais radiculares fiquem bem visíveis; 

● A irrigação deve ser abundante, para remover completamente os tecidos 

pulpares, restos necróticos e partículas de dentina soltas. 

As soluções utilizadas na desinfecção química são de muita importância no 

tratamento da polpa dentária, pois seu papel promove a lubrificação dos condutos e 

ajuda a retirar mecanicamente os biofilmes e os resíduos causados pelo atrito entre 

a lima e a parede do conduto, tem o efeito antibacteriano porque causa degradação 

e dissolução de ácidos graxos Fosfolipídios bacterianos sem danificar os tecidos ao 

redor da raiz (ESTRELA et al., 2014). 

2- Preparo do Canal Radicular: 

 As radiografias de diagnóstico, tomadas em várias angulações, fornecem ao 

operador uma ideia do comprimento do dente. Essa medida recebe o nome 



de Comprimento Provisório de Trabalho (CPT), que servirá para orientar o 

profissional. 

 Verificar o CPT pela radiografia de diagnóstico. 

 Acesso coronário correto (forma de contorno e de conveniência corretas). 

 O CPT deve ser o comprimento do dente na radiografia menos 1 milímetro, 

desde que a técnica de tomada da radiografia seja a do paralelismo. Caso 

contrário, o CPT será o tamanho do dente na radiografia diminuído de 4 mm 

 Preparo do orifício de entrada dos canais radiculares. Esse preparo pode ser 

realizado com dilatador de orifício e, uma vez concluído, coloque uma lima ou 

alargador de calibre próximo ao do orifício, de modo que ele penetre até que 

toque as paredes do canal radicular e fique preso sem pressão. Caso o 

profissional esteja usando um alargador, dê 1/2 volta no sentido horário ao 

instrumento; em seguida, retire-o. Se o operador está utilizando uma lima, os 

movimentos são: penetração da lima, 1/4 de volta no sentido horário e 1/4 no 

sentido anti-horário; depois, remoção. Durante a utilização dos instrumentos, 

a irrigação deve ser abundante e a câmara deve estar sempre repleta de 

líquido. 

● Ao atingir essa etapa, segue com a odontometria. Com o comprimento de 

trabalho (CT), repita toda as operações descritas anteriormente, até que o 

canal esteja preparado no CT real. Nesta técnica, as brocas de Gates-Glidden 

podem ser utilizadas para facilitar a operação. 

● Quando o orifício do canal recebe a lima 40, ele tem diâmetro suficiente para 

receber a broca GG 1 e, quando tem diâmetro 60, a broca GG 2 pode ser 

utilizada. Entre cada ação de lima, o canal deve ser abundantemente irrigado.   

 

2.2.1.2 Terapia medicamentosa intracanal  

A terapia medicamentosa intracanal é aplicada para a eliminação de bactérias 

no canal radicular, que não foram suprimidos após a preparação química-cirúrgica, 

sendo um avanço importante para o sucesso do tratamento endodôntico. (SOUZA; 

DANTAS, 2002; ESTRELA; ESTRELA; PÉCORA, 2003; BARBIZAM et al., 2008; 

SINGH et al., 2013).  

Dentre alguns medicamentos utilizados para medicação intracanal, o Hidróxido 

de Cálcio é considerado o mais utilizado no tratamento endodôntico. Uma vez que, 



apresenta propriedades esperadas para o tratamento, devido a seu agente 

antibacteriano, correspondente ao seu pH alto, os íons de hidróxido liberados pelo 

material destroem a membrana celular bacteriana e penetram nos túbulos da dentina 

(SHOKRANEH et al., 2014). 

O Hidróxido de Cálcio apresenta também a capacidade de dissolver tecido 

orgânico e tem propriedades anti-inflamatórias, efeito antirreabsortivos e promove a 

cicatrização dos tecidos periapicais (SHOKRANEH et al., 2014). 

Além desses mecanismos de ação, o Ca(OH)2 impede e/ou dificulta 

reabsorção inflamatória, estimulando, ainda, a formação de barreira de tecido duro 

na área apical para posterior obturação do canal (ANDREASEN e ANDREASEN, 

2001). 

 

2.2.1.3 Obturação do canal radicular.  

A obturação do canal radicular determina uma conduta significativa e 

relevante da tríade endodôntica, abertura coronária, limpeza e selamento dos 

condutos. Isso destaca a definição da relevância em eliminação de espaços no 

interior dos canais (RAYMUNDO et al., 2005).  

A guta percha deve ser o material primordial na parte sólida da obturação, os 

cimentos endodônticos são utilizados para eliminar a interface existentes entre as 

paredes do canal e a guta-percha. Eles são usados para cobrir as imperfeições no 

canal principal, acessório e lateral e as lacunas, excluindo as interfaces que existem 

entre os cones de guta-percha, fazendo assim que a obturação mais homogônia 

quando é usada a técnica de condensação lateral (JOHNSON et al., 2007). 

 

2.2.2 Tratamento cirúrgico das lesões periapicais  

Em alguns casos, quando é observado o insucesso do tratamento 

endodôntico, a cirurgia periapical deve ser realizada, mas como a última opção 

antes de considerar a extração (SERRANOGIMÉNEZ et al., 2015) 

A finalidade da cirurgia periapical é remover toda a inflamação e realizar 

selagem do Sistema de Canais Radiculares, devido à qual os tecidos periapicais 

cicatrizam e formam uma barreira que impede aos irritantes localizados no dente 

afetado contaminem região periapical (SERRANO-GIMÉNEZ et al., 2015). 

As indicações da cirurgia periapical, segundo (BRAMANTE E COLS et al., 1995) 

seguem alguns critérios sendo eles: Quando a remoção da lesão periapical não é 



possível por via órtrogada; Lesão periapical afetando dente permanente sujeitado a 

tratamento endodôntico bem executado, mas, com dor e inflamação; patologia 

periapical com restauração conservativa ou prostodôntica de difícil remoção. -Lesão 

radiolúcida maior que 8 a 10mm em diâmetro; sobre obturação de guta-percha 

sintomática, ou presença de corpo estranho não susceptível a remoção ortógrada 

(Ex: lima fraturada); outras indicações como quando o paciente requer tratamento 

endodôntico e cirurgia periapical numa única sessão, fratura do terço apical e 

Condição periodontal estável (≤ 25% de perda óssea vertical e bolsas). 

 

2.2.3 Tratamento de lesões de origem endo-periodontal  

Existem inúmeras formas que o periodonto pode se comunicar com a polpa, 

inclusive na propagação da infecção pulpar para periodonto ou mutuamente. A 

simultaneidade das lesões endodônticas e periodontais pode interferir no correto 

diagnóstico, e no plano de tratamento (ANAND; NANDAKUMAR et al., 2005). 

Contudo é de suma importância conhecer a origem da lesão endo periodontal, uma 

vez que o prognostico e a terapêutica sejam relacionados a origem da lesão 

(ESTRELA et al., 2004).   

 O tratamento é indicado de acordo com a origem da lesão, na lesão 

endodôntica primaria é recomendado o tratamento endodôntico convencional, caso 

não haja regressão, e a drenagem persistir é necessário a cirurgia para raspagem 

periapical. Na doença periodontal primária é indicado o tratamento de raspagem e 

alisamento radicular, cirúrgico ou não, e é levado em consideração a extensão da 

lesão a cooperação do paciente para higiene oral. (ROTSTEIN; SIMON, 2000; 

ROTSTEIN; SIMON, 2006; ABBOTT; SALGADO, 2009; KERNS; GLICKMAN, 2011; 

SINGH, 2011). 

A doença endodôntica primária com envolvimento periodontal secundário e a 

doença periodontal com envolvimento endodôntico secundário, necessitam de 

ambos os tratamentos, endodôntico e periodontal. O tratamento deve ser iniciado 

pela limpeza do canal radicular e preenchido com pasta hidróxido de cálcio, e avaliar 

os resultados durante 2 a 3 meses, e só depois realizar o tratamento periodontal, e 

quando os resultados forem favoráveis e obtiver cura, realizar a obturação definitiva 

do canal. (ROTSTEIN; SIMON, 2006; SUNITHA., 2008; SHENOY; SHENOY, 2010; 

KERNS; GLICKMAN, 2011; SINGH. et al., 2011 ). 



Quando o tratamento endodôntico e periodontal convencional não são o 

suficiente, para os dentes afetados, o profissional pode usar tratamentos 

alternativos, são eles, ressecção radicular ou extração dentária e as técnicas 

regenerativas (KERNS; GLICKMAN et al.,2011). 

 

2.3 PROGNÓSTICO E PRESERVAÇÃO  

Existem muitos estudos sobre os fatores que afetam o sucesso do tratamento 

endodôntico. Limpeza, modelagem e selamento são as chaves para o sucesso do 

Tratamento. O processo correto de tratamento do canal radicular inclui pelo menos: 

avaliação correta dos casos, métodos de tratamento, preenchimento do canal 

radicular, experiência do cirurgião dentista , dificuldade e complicações  técnica dos 

casos, recursos de tempo de tratamento, uma compreensão abrangente da 

anatomia dental,  obtenção de raios-X de alta qualidade para pesquisa, calcificação,  

inclinação dos dentes relacionados à arcada dentária, determinação do cumprimento 

de trabalho, desinfecção entre duas vezes e controle radiológico da qualidade do 

preenchimento. (ESPÍNDOLA, 2002; SOARES & CÉSAR, 2001; TRAVASSOS et al., 

2003;  

 Fatores básicos e o sucesso do tratamento da polpa dentária pode ser 

resumido da seguinte forma: silêncio clínico (sem dor, edema, fístula), estrutura 

óssea periapical normal (uniformidade da camada dura, espaço periodontal normal, 

falta ou redução, a escassez óssea, falta ou interrupção, absorção radicular dos 

dentes). Existe um selo funcional e perfeito da artéria coronária, melhor velocidade e 

sucesso nos dentes vitais, não nos dentes que sofreram necrose pulpar. 

(ESPÍNDOLA, 2002; SOARES & CÉSAR, 2001; TRAVASSOS et al., 2003;  

            Após tratamento e medicação, os casos de lesão periapical devem ser 

acompanhamento de imagens por pelo menos dois anos. Caso a infecção não 

possa ser resolvida pelo tratamento endodôntico, mas a lesão não progrediu, pode 

ou não realizar intervenção cirúrgica (ESTRELA et al., 2014). 

 

3.  METODOLOGIA 

3.1 Aspectos éticos 

A paciente assinou um Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) e 

concedendo a permissão da realização de tal estudo.  



 

3.2 Relato de caso 

Paciente R. L. S. do gênero feminino, 46 anos de idade, apresentou-se no dia 

21 de fevereiro de 2019 à Clínica Odontológica da Faculdade Univértix, localizada 

na cidade de Matipó, Minas Gerais. Sua queixa principal foi dor na região anterior 

inferior da boca, sensibilidade e gosto desagradável com frequência.  

Na anamnese, foi relatado pela paciente um quadro de muita dor, incômodo 

com ingestão de alimentos frios e quentes, odor, inchaço e escoamento de pús na 

região do desconforto. Alegou que não tinha condições de procurar atendimento 

particular e tomou medicamentos sem prescrições odontológicas e métodos para 

cessar a supuração. Ao submeter-se ao exame clinico observou-se cárie mesial no 

elemento 41, cárie distal nos dentes 31 e 32, edema e mobilidade Grau I. Ao exame 

radiográfico foi identificado uma extensa lesão periapical, que após testes de 

sensibilidade pulpar e inspeção clínica, definiu-se de origem endodôntica (FIGURAS 

1 e 2) 

                
Figuras 1 e 2: aspecto inicial radiográfico 

O procedimento realizado foi o tratamento endodôntico dos elementos 

31,32,41 e 42, utilizando a mesma técnica de instrumentação e obturação dos 

canais radiculares para todos os elementos. Com o auxílio do exame radiográfico, foi 

estabelecido o Comprimento de Trabalho (CT) através da Odontometria. Em 

seguida, foi realizada a remoção de tecido cariado com broca esférica e o acesso 

endodôntico com broca Endo-Z, expondo a polpa coronária e a entrada do canal 

radicular. Em seguida concretizou o isolamento absoluto para controle de infecção e 

melhor visualização do campo de trabalho. Seguindo a técnica de Óregon Modifica 

iniciou-se a instrumentação com a sequência de brocas Gattes Gliden, foi feito 
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o alargamento cervical a 2/3 do CT. O tratamento realizado com limas manuais do 

tipo k e irrigação com hipoclorito de sódio 2,5%. Foi indicado o uso de 

medicação intracanal com Hidróxido de Cálcio PA para observação da regressão de 

lesão. Os elementos foram acessados e instrumentados nos dias 28 de fevereiro, 11 

de abril e 02 de maio de 2019, com frequência de troca de curativo e 

reinstrumentação para obter-se um resultado satisfatório. Os elementos 41 e 42 

foram obturados no dia 05 de setembro de 2019 observando o tempo de mediação 

intracanal de 5 meses.  A obturação final do canal radicular foi por técnica híbrida de 

Tagger, com cone de Guta-percha e cimento endodôntico Endofill, com o cone 

mantido à 1mm aquém do ápice radiográfico e MacSpadden como instrumento 

auxiliar na termoplastificação da Guta-percha.  

Nos dias 11 de abril e 02 de maio de 2019, os elementos 31 e 32 foram 

acessados respectivamente, com técnica similar a descrita anteriormente, foi 

utilizada medicação intracanal hidróxido de cálcio PA e observação durante 4 

meses. No dia 12 de setembro de 2019 foi realizado a obturação dos elementos 31 e 

32 seguindo o mesmo protocolo adotado para os elementos 41 e 42 (FIGURAS 3 e 

4). 

 

                 
Figuras 3 e 4: momento de obturação dos canais  

Em relação ao elemento 31, foi observado por radiografias um 

extravasamento de Guta-percha indesejado, mas que pode ocorrer mediante a um 

tratamento endodôntico. Optou-se pelo acompanhamento clínico e radiográfico para 

averiguar possíveis alterações. O acompanhamento foi feito durante 5 meses e não 

sofreu alteração. (FIGURAS 4 e 5)  
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       Figuras 5 e 6: extravasamento da Guta-percha 

 

Durante o tratamento, ao iniciar e nas consultas subsequentes, houve 

necessidade de prescrição medicamentosa de acordo com a sintomatologia relatada 

pela paciente e os sinais apresentados. Os medicamentos prescritos de acordo com 

os quadros apresentados foram: NIMESULIDA 500 mg de 01 comprimidos de 12 em 

12 horas, durante 21dias na consulta inicial, DIPIRONA 500 mg de 06 em 06 horas 

durante todo o tratamento, apenas quando a paciente relatou sintomatologia 

dolorosa. Contudo, foi prescrito IBUPROFENO 600 mg 01 comprimido de 08 em 08 

horas, quando houveram sinais de inflamação presentes.  

Ao acompanhamento radiográfico, foi possível observar a regressão da lesão, 

evidenciando lâmina dura e ao exame clínico apresentou menor mobilidade, sendo 

assim foi considerado um quadro de sucesso mediato, havendo, portanto, 

necessidade de acompanhamento radiográfico durante a preservação. A paciente 

relatou ainda o desaparecimento dos sintomas apresentados inicialmente, 

confirmando o quando de sucesso do tratamento endodôntico. 

 

4. DISCUSSÃO 

Um dos principais objetivos do tratamento endodôntico é a eliminação de 

bactérias em canais radiculares infectados e prevenção da recontaminação. 

(BYSTRÖM, SUNDQVIST, 1981). A finalidade do preparo químico-mecânico tem o 

objetivo da desinfecção, limpeza e modelagem dos canais radiculares. É 

indispensável a função mecânica dos instrumentos endodônticos, a utilização de 

substâncias químicas auxiliares e soluções irrigantes. 
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O hipoclorito de sódio passou a ser uma espécie de agente não quelante, é 

adequado para todas as fases da preparação biomecânica com ou sem dentes em 

vitalidade, seu controle bactericida é baseado no cloro liberado, denominado cloro 

ativo. Ambas as atividades antimicrobianas e solvente requerem soluções 

concentradas. Por isto, soluções imersas mostram maior eficácia nesse sentido 

(PASCON, 2007; PINTOS, 2018). No presente relato realizou-se a limpeza e 

desinfecção utilizando hipoclorito de sódio como substâncias irrigadora auxiliar, foi 

demonstrando sucesso na desinfecção como comprovado pelos autores acima. 

No caso em questão optou-se pela utilização do Hidróxido de Cálcio P. A. 

como medicação intracanal. Demonstrado por alguns autores, que produtos à base 

de hidróxido de cálcio têm sido bastante empregados na área odontológica devido 

às suas propriedades físicas, mecânicas, baixo custo e mecanismo de ação próprio, 

desde exposição da polpa dentária em diversas situações clínicas é amplamente 

utilizado. Portanto, é um   material mais próximo do ideal (ALMEIDA FREIRES; 

CAVALCANTI, 2011).  

Segundo PEREIRA et al., (2010) tem eficácia cauterizante na polpa dentária 

exposta que causa necrose superficial por coagulação, pois reduz a liberação de 

mediadores químicos inflamatórios, permite que o tecido pulpar se recupere mais 

rápido e completamente formando uma barreira mineralizada (PEREIRA et al., 

2014). 

O extravasamento indesejado de uma pequena parte do cimento endodôntico 

não é suficiente para prejudicar o sucesso do tratamento endodôntico, porém pode 

invadir o espaço periapical e pode causar inflamação permanente, levando a curto 

ou longo prazo o insucesso (TAHAN et al., 2010). Durante a obturação de um dos 

elementos dentários houve o extravasamento de material obturador, no entanto a 

paciente encontra-se assintomática no que diz respeito ao elemento em questão. 

 De acordo com (FERREIRA et al., 1988 e WAYMAN 
et al.,1992) as lesões 

periodontais estão não somente relacionadas com a sintomatologia, mas sim na 

proliferação de infecção bacteriana para os seios nasais e várias áreas da cabeça e 

pescoço. Com tudo é de suma importância saber as origens das espécies de 

bactérias comprometidas na lesão periapical, para assim determinarmos o método a 

ser seguido seja no tratamento endodôntico, cirúrgico e também no tratamento 

medicamentoso, para assim conseguirmos um sucesso.   



 Para COUTINHO et al.,1998; FELDMAN et al., 1974; NAGAI et al., 1986; 

OLIVEIRA, 2003. O sucesso do tratamento endodôntico está vinculado em todas as 

etapas realizadas de forma criteriosa, usando a irrigação e instrumentação 

adequada. A modelagem do canal deve ser feita progressivamente cônica, dente a 

câmara pulpar até o ápice radiográfico, preservando sempre que possível a 

anatomia do dente. Existem muitas fazes no decorrer do tratamento, deve ter 

cautela máxima no preparo biomecânico, pois é onde ocorrer maior acidentes de 

fratura de instrumentos, perfurações, e desvio devido a anatomia e complexa 

curvatura devido a atrésia e calcificações.  

          Segundo Pinheiro e Pardini et al., (1995). O sucesso do tratamento 

endodôntico é definido como um resultado final da terapia endodôntica, o dente deve 

apresentar clinicamente assintomático, funcionalmente ativo, e sem patologia 

radiográfica, afirmaram que pós tratamento endodôntico e a medicação nos casos 

de lesão periapical devem ser acompanhamento de imagens por pelo menos dois 

anos, caso a infecção não possa ser resolvida pelo tratamento endodôntico, mas a 

lesão não progredir, pode ou não realizar intervenção cirúrgica. O caso relatado no 

presente trabalho obteve sucesso imediato com regressão parcial da lesão, após a 

finalização do tratamento endodôntico dos quatro elementos anteriores inferiores.

  

 

5- CONSIDERAÇÕES FINAIS  

No presente trabalho, o tratamento endodôntico em múltiplos dentes foi bem-

sucedido e satisfatório para eliminar os processos infecciosos do sistema de canais 

radiculares, permitindo a neoformação óssea periapical e ausência de sintomatologia 

dolorosa, por meio do aumento da eficácia na limpeza e desinfecção do sistema de 

canais radiculares, associado ao uso de medicação intracanal à base de hidróxido 

de cálcio e a obturação com a técnica híbrida de Tagger. Sendo assim é de extrema 

importância a avaliação cautelosa e um tratamento adequado, eliminando focos de 

contaminação no organismo, o que possibilita a regressão da lesão do periápice e a 

preservação dos elementos dentários sem necessidade de intervenção cirúrgica.   
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TRATAMENTO DE MORDIDA ABERTA ANTERIOR DENTÁRIA COM O USO DE 
GRADE PALATINA: RELATO DE CASO 
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RESUMO 
A mordida aberta anterior (MAA) dentária ocorre durante a erupção dos dentes e do 
crescimento do processo alveolar, sem associação com desordens esqueléticas. 
Dentre os fatores etiológicos associados à MMA destacam-se os hábitos nocivos, 
também denominados de hábitos orais deletérios. A sucção digital, hábito de sucção 
do polegar, tem um potencial nocivo para a arcada dentária, podendo provocar uma 
desarmonia muscular e o aparecimento de deformidades nos sentidos verticais e 
transversais da arcada. O objetivo do presente trabalho é descrever o caso clínico 
de um paciente com mordida aberta anterior dentária, em tratamento na Clínica 
Odontológica da Faculdade Univértix.  A intervenção precoce foi realizada em um 
paciente do sexo masculino, com sete anos de idade, diagnosticado com MAA por 
hábito de sucção digital. Foram realizados exames intrabucais, odontograma e 
avaliação do polegar da criança, procedimentos de moldagem e confecção do 
aparelho do tipo grade palatina e a cimentação. O acompanhamento foi realizado 
por meio de consultas clínicas e acompanhamento fotográfico. O aparelho foi 
utilizado por 12 meses, obtendo o fechamento da mordida aberta anterior e a criação 
do overbite. O tratamento realizado teve o objetivo de reestabelecer a função e a 
estética da criança, podendo concluir que a grade palatina demonstrou ser um 
dispositivo eficaz na correção da mordida aberta anterior do paciente. O paciente 
seguirá em tratamento com a instalação de esporões para reposicionamento da 
língua de forma a evitar recidivas no caso. 
 

PALAVRAS-CHAVE: Má oclusão; mordida aberta; sucção de dedo. 

LINHA DE PESQUISA: Clínica Odontológica em suas áreas de concentração. 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

A maloclusão é considerada um problema de saúde pública devido à sua alta 

prevalência e capacidade de intervir de forma negativa na qualidade de vida das 

pessoas (MARTINS et al., 2019). Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), 

as maloclusões possuem a terceira maior prevalência entre as patologias bucais, 

com índices menores apenas que a cárie dentária e a doença periodontal (BRASIL, 

2010). 

Dentre as maloclusões, destaca-se a mordida aberta, definida por diversos 

autores como a falta de contato incisal/oclusal, ou quando a sobremordida é menor 

do que aquela considerada normal (SHAPIRO, 2002) (COZZA; MUCEDERO; 

BACETTI; FRANCHI, 2005) (ZURROF et al., 2010). Entende-se por Mordida Aberta 



Anterior (MMA) a ausência de contato incisal dos dentes anteriores em relação 

cêntrica (ARTESE et al., 2011). A mordida aberta anterior pode ser classificada 

como dentária ou esquelética, de acordo com sua etiologia. A MAA dentária ocorre 

durante a erupção dos dentes e do crescimento do processo alveolar, sem 

associação com desordens esqueléticas (ALIMERE; THOMAZINHO; FELÍCIO, 

2005). 

Como consequência da mordida aberta, os pacientes podem apresentar um 

contato labial deficiente, respiração bucal, fonação atípica, constrição do arco 

maxilar, aumento do terço inferior da face, tecidos gengivais edemaciados além de 

uma inclinação do plano mandibular (FREITAS et al., 2003) (MONGUILHOTT, 

FRANZZON; CHEREM, 2003). 

Dentre os fatores etiológicos associados à MMA destacam-se os hábitos 

nocivos, também denominados de hábitos orais deletérios (ALMEIDA; QUINTÃO; 

CAPELLI, 2008). Considerados como fatores deformadores do crescimento e 

desenvolvimento ósseo, além de alterarem as posições dentárias, esses hábitos 

introduzem forças anormais no sistema estomatognático. A sucção digital, hábito de 

sucção do polegar tem um potencial nocivo para a arcada dentária, podendo 

provocar uma desarmonia muscular e o aparecimento de deformidades nos sentidos 

verticais e transversais da arcada (MIOTTO et al., 2014). Quando o hábito é 

interrompido precocemente, essas desordens podem ser reversíveis pela própria 

ação muscular. No entanto, a partir da erupção dos incisivos os problemas podem se 

agravar, tornando necessárias as intervenções ortodônticas ou outros tratamentos 

cirúrgicos que deverão ser escolhidos de forma individualizada (SANTOS; 

ARANTES; MARQUES; PIGNATA, 2004). 

O tratamento desse tipo de maloclusão pode variar desde a interrupção do 

hábito até o emprego de procedimentos mais complexos. A grade palatina é um 

dispositivo ortodôntico amplamente utilizado na correção da mordida aberta anterior 

dentária associada a hábitos orais deletérios (MIRANDA et al., 2014). Diante do 

exposto o objetivo do presente trabalho é descrever o caso clínico de um paciente 

de 7 anos de idade, com mordida aberta anterior dentária, em tratamento na Clínica 

Odontológica da Faculdade Univértix. 

 

2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 



2.1 CONSIDERAÇÕES GERAIS 

 

A oclusão dentária é um complexo formado pelos maxilares, pela articulação 

temporomandibular (ATM) e pelos músculos depressores e elevadores da 

mandíbula. A maloclusão é definida pela relação anormal dos dentes em contato 

com o arco antagonista e é considerada como um problema de saúde pública devido 

a sua alta prevalência. Diversos fatores podem estar relacionados a etiologia das 

maloclusões, tais como: morfológicos; adquiridos; biomecânicos; ambientais; 

hereditários; genéticos e; congênitos (SILVA; FREITAS; CAVASSAN, 1990) 

(TOMITA; SHEIAM; BIJELLA; FRANCO, 2000) (SADAKYIO; DEGAN; PIGNATARO; 

PUPPIN, 2004) (CAMPOS et al., 2013). 

A alta prevalência de maloclusões enfatiza não apenas a importância do seu 

diagnóstico precoce pelos Cirurgiões-Dentistas, como também a necessidade de 

medidas preventivas, que podem muitas vezes eliminar ou reduzir a gravidade de 

maloclusões futuras (BAUME,1950) (LEITE, 1999) (GIMENEZ, et al., 2008). 

 

2.2 A MORDIDA ABERTA (MA) 

 

A mordida aberta é um tipo de maloclusão que provoca grandes malefícios 

estético-funcionais para o paciente. O termo “mordida aberta” foi descrito pela 

primeira vez por Caravelli em 1842 (MATOS; CARVALHO; GONÇALVES; SILVA, 

2019). Definida como um trespasse vertical negativo entre os dentes antagonistas 

(MONGUILHOTTET et al., 2003) ou como um desvio no relacionamento vertical dos 

arcos maxilares e mandibulares (HENRIQUES et al., 2000), a mordida aberta pode 

acometer tanto a região anterior como a posterior, ou, ocasionalmente, ambas. 

Quando a ausência de contato entre os dentes se localiza na região de incisivos 

e/ou caninos, a maloclusão é denominada de mordida aberta anterior (MAA) 

(MOYERS, 1991), com alta prevalência na dentição decídua e mista (ARTESE et al., 

2018).  

 

2.2.1 Classificação da mordida aberta anterior (MAA) 

 

A MAA pode ser classificada em duas categorias: dentária e esquelética, sendo as dentárias 

decorrentes da interrupção do desenvolvimento vertical normal dos dentes anteriores e as 



esqueléticas, envolvendo displasias craniofaciais (REIS; PINHEIRO; MALAFAIA, 2007). O 

diagnóstico diferencial entre as duas categorias de MMA é extremamente importante para a 

indicação e a execução do tratamento mais adequado ao paciente, uma vez que essas 

maloclusões possuem etiologias e características morfofisiológicas específicas (ALIMERE; 

THOMAZINHO ;FELÍCIO, 2005). 

A MAA dentária está fortemente associada à presença de hábitos bucais 

deletérios (CAMPOS et al., 2013), dentre eles, a sucção digital ou de chupeta, o uso 

de mamadeiras, o posicionamento lingual atípico e a interposição lingual entre os 

incisivos (BRONZI et al., 2002). 

Os hábitos bucais deletérios são padrões de contração muscular aprendidos 

que, quando realizados com frequência, tornam-se inconscientes e passam a fazer 

parte do cotidiano do indivíduo (MOYERS; 1991) (SILVA, 2006). Alguns hábitos 

bucais infantis surgem pela necessidade neural de sucção e podem perdurar por 

tempo suficiente para alterar o crescimento normal ósseo, distorcendo o 

desenvolvimento normal da arcada dentária (GIMIENEZ et al., 2008) (GISFREDE et 

al., 2016). Portanto, uma MAA dentária pode se tornar esquelética, caso não 

diagnosticada e tratada precocemente (ALBOCHA; TAKAHASHI; SAWAN, 2015).  

Nos primeiros meses de vida da criança, a boca é extremamente importante, 

pois por meio dela o recém-nascido realiza a sucção, que proporciona segurança e 

suporte emocional. O ato de sugar é considerado um reflexo inato, existente antes 

mesmo do nascimento. Desde a vida intrauterina o ser humano suga a língua, os 

lábios e os dedos, satisfazendo-se emocionalmente (GUEDES-PINTO, 2019). A 

sucção é realizada por dois motivos: a sucção nutritiva, na qual a criança se 

alimenta, e que supre sua satisfação nutricional, e a sucção não nutritiva, que é 

aquela utilizada com a finalidade de satisfazer a necessidade afetiva. O bebê pode 

permanecer insatisfeito mesmo após alcançar a saciedade da fome, por esse motivo 

continua a sugar para se satisfazer emocionalmente, buscando na chupeta ou no 

dedo, as sensações agradáveis que a amamentação o pode proporcionar 

(CORRÊA; DISSENHA ;WEFFORT, 2005) (GUEDES-PINTO, 2019). 

A sucção digital ou de chupeta tem sido fonte de estudo por ser frequente e 

pelos prejuízos que pode provocar. Assim, é de grande importância o conhecimento 

da prevalência e das causas relacionadas à sua instalação e persistência. Muitas 

pesquisas demonstraram que os hábitos orais de sucção podem afetar o equilíbrio 

das estruturas e funções do sistema estomatognático, causando alterações 



significativas (MORESCA; FERES, 1996) (SOARES; TOTTI, 1996) (CAVASSANI et 

al., 2003) (SANTOS et al., 2009;). A sucção digital pode provocar várias alterações 

na dentição, na musculatura peribucal e na oclusão. A sucção de chupeta pode 

gerar alterações semelhantes, entretanto, o aspecto da mordida aberta anterior, 

apresenta-se mais circular. Apesar dessas alterações serem semelhantes, sugere-se 

que devido à dificuldade da interrupção da sucção digital, este hábito pode ser 

considerado mais prejudicial e resultar em maiores efeitos deletérios (QUELUZ; 

GIMENEZ, 2000). As mudanças miofuncionais que podem ocorrer numa criança que 

apresenta um ou mais hábitos orais deletérios dependerá de vários fatores, 

mencionados na tríade de graber, como intensidade, frequência e duração, hábito, 

predisposição genética e a idade na qual se iniciou o hábito (SOUZA; SOUZA 

MELO; BOTELHO, 2017). 

Segundo Margolis (1980), a utilização da chupeta ortodôntica é o mais 

recomendado para complementação da necessidade de sucção do bebê, pois 

acompanha o movimento de sucção nutritiva e se adequa melhor à boca, 

proporcionando um contato maior com a língua, palato duro e deglutição. Cunha, 

Corrêa, Oliveira e Schalka (1998), afirmam que os efeitos nocivos desse hábito são 

reduzidos, devido ao seu formato anatômico. 

De acordo com alguns autores, até os 3 anos de idade, hábitos deletérios não 

causam danos permanentes a oclusão, visto que, na dentição decídua as condições 

de autocorreções são maiores. No entanto, caso ocorra a persistência do hábito 

superior à idade supracitada, as alterações dentais poderão se agravar (SOARES et 

al., 2016). 

 

2.2.2 O tratamento da mordida aberta anterior (MAA) 

 

O sucesso do tratamento da MAA depende de um diagnóstico preciso e 

precoce. O plano de tratamento deve ser estabelecido de acordo com a etiologia da 

mordida aberta (SANTOS et al., 2004) (ARROYO, 2017). 

Várias abordagens terapêuticas têm sido destacadas para a correção da 

mordida aberta anterior, dentre elas o uso de dispositivos ortodônticos do tipo grade 

palatina, aparelhos ortopédicos, aparelhos extrabucal de tração alta, biteblocks, 

extrações dentárias, miniplacas de titânio com sistema de ancoragem esquelética 

(SAS), mini-implantes e cirurgias ortognáticas (MAIA et al., 2008) (MATOS et al., 



2019). A escolha por determinado tipo de tratamento deve levar em consideração a 

etiologia da MMA (dentária ou esquelética), além da idade do paciente e da 

extensão da maloclusão (ANTOUN et al., 2018). 

Para o sucesso do tratamento, é necessário estabelecer uma boa conversa 

com o paciente e explicar a necessidade da interrupção do hábito. Quando o 

paciente não demonstra interesse em interromper o hábito, destruindo portanto os 

aparelhos, é indicado que seja encaminhado para terapia psicológica associada ao 

tratamento ortodôntico (ALMEIDA; QUINTÃO; CAPELLI, 2008). Na dentadura 

permanente, o tratamento mais citado na literatura são extrações dentais quando 

com a utilização de aparelho fixo ortodôntico, com elástico associado aos esporões, 

com a finalidade de realizar a extrusão dentaria anterior e os esporões fixados no 

palatino dos dentes anteriores-superiores têm o objetivo de impedir o hábito oral 

(TAVARES; CAPISTRANO; FONSECA JR.; VALENÇA, 2011). 

 Na dentição decídua, a remoção do fator causal pode ser suficiente para a 

correção da MAA, nessa fase o processo alveolar normaliza seu desenvolvimento e, 

com isso, ocorre a autocorreção. Nesse caso, alguns procedimentos podem auxiliar 

na interrupção do hábito de sucção digital, como o uso de luvas para dormir, uso de 

fita adesiva no dedo que a criança suga, mas são procedimentos indicados quando 

o paciente tem vontade de eliminar o hábito (ALMEIDA; QUINTÃO; CAPELLI, 2008).   

Após os 5 anos de idade, o tratamento mais indicado pelos autores é a 

instalação da grade palatina, um dispositivo ortodôntico que pode ser fixo ou 

removível, de acordo com a idade e condição do paciente. Também conhecido como 

“aparelho recordatório”, a grade tem o objetivo não só lembrar a criança, mas 

também impedir o hábito deletério e a interposição lingual (TAVARES et al., 2011) 

(JANSON et al., 2003) (HENRIQUES, 2000). 

A grade palatina é um dispositivo ortodôntico que não exerce forças sobre os 

dentes. Quando removível, o dispositivo é confeccionado com fio ortodôntico de aço, 

seu tamanho irá variar de acordo com a extensão da má oclusão e da idade do 

paciente (ALMEIDA et al., 1998) (RAKOSI, 1999) 

A grade palatina funciona como um obstáculo, uma barreira física que impede 

que a criança realize a sucção digital ou da chupeta. Além disso, o uso do 

dispositivo ajuda na manutenção da língua em uma posição póstero-inferior, 

impedindo sua interposição entre os incisivos. Com a interrupção do hábito, ocorre a 

verticalização dos incisivos e a extrusão dentoalveolar, promovendo o fechamento 



da mordida (DEMITO; RAMOS ;FURQUIM, 2018). 

 

 

3 RELATO DE CASO 

 

Paciente D. G. S, gênero masculino, 7 anos de idade, procurou atendimento 

odontológico na Faculdade Vértice – Univértix, acompanhado por sua mãe no dia 5 

de novembro de 2019. Apresentou como queixa principal “um espaço entre os 

dentes da frente”, conforme relatado pela mãe. Ao exame físico intrabucal foi 

possível verificar a presença de uma dentição mista. Estavam presentes os dentes 

decíduos 52, 53, 54, 55, 62, 63, 64, 65, 73, 74, 75, 83, 84, 85 e os dentes 

permanentes 11,16, 21, 26, 31, 36, 41, 42 e 46. Lesões cariosas cavitadas foram 

diagnosticadas nas faces oclusais dos elementos 55 e 65. Notou-se a ausência de 

contato dos dentes anteriores, configurando-se a presença da maloclusão do tipo 

mordida aberta anterior dentária (Figura 1). 

 
 

Durante a coleta de dados da ficha clínica, a mãe do paciente destacou o 

hábito de sucção digital realizado pela criança. Os sinais clínicos da realização de tal 

hábito foram observados ao avaliar o polegar do paciente e a mordida aberta 

anterior, diagnosticada através do exame físico intrabucal. 

O plano de tratamento proposto incluiu a adequação do meio bucal com a 

remoção de tecido cariado dos dentes 55 e 65 e a restauração dos elementos com 



resina composta pela técnica direta e a correção da mordida aberta anterior, através 

da instalação de um aparelho ortodôntico interceptativo, do tipo grade palatina. Foi 

solicitado ao paciente a realização de uma radiografia panorâmica. O tratamento 

proposto foi discutido com a responsável pelo paciente, que concordou com o 

planejamento sugerido e assinou um Termo de Consentimento Livre Esclarecido 

(TCLE). 

Após uma profilaxia prévia, os dentes 55 e 65 foram restaurados em uma 

mesma seção com resina composta, na cor A1 (Filtek Z250 xt – 3M®). Na seção 

seguinte foram colocados elásticos ortodônticos de separação entre os dentes 55/16 

e 65/26 (Figura 2). Os elásticos foram mantidos por uma semana. Na consulta 

seguinte, dia 19 de novembro de 2019, foi realizada a moldagem de transferência da 

arcada superior (Figura 3). Para a instalação das bandas ortodônticas foram 

utilizados um alicate saca banda (Zatty®) e dois calcadores de banda (Morelli®). A 

moldagem foi realizada com o alginato (Denstiply®) e o vazamento em gesso foi 

obtido utilizando o gesso pedra tipo III (Asfer®). 

 
 

Após a obtenção do modelo de trabalho, o aparelho ortodôntico interceptativo 

do tipo grade palatina foi confeccionado pelas acadêmicas, utilizando fio ortodôntico 

de aço inoxidável de 0.9mm de espessura (Morelli®) (Figura 4). Na seção seguinte, 

dia 26 de novembro, o aparelho foi cimentado com cimento de ionômero de vidro – 

Maxxion C (FGM®). Nas Figuras 5 e 6 é possível observar o aspecto oclusal e frontal 

do dispositivo após sua cimentação. 

 



 

 

 

Após a instalação da grade palatina, consultas mensais foram realizadas para 

controle e avaliação do tratamento. No dia 30 de fevereiro de 2020 – 03 meses após 

a instalação do aparelho – já foi possível observar um fechamento considerável da 

mordida. Os incisivos centrais superiores começaram a cobrir a face vestibular dos 

incisivos centrais inferiores, criando assim um overjet inicial (Figura 7). Nessa 

consulta, o paciente retornou antecipadamente pela necessidade de recimentação 

do dispositivo ortodôntico, que havia sido removido pelo paciente.  

Neste mesmo dia, a mãe do referido paciente relatou o cessar do hábito de 

sucção digital pelo filho. Mesmo diante dessa informação a grade palatina foi 

recimentada. Apesar da interrupção do hábito de sucção digital, um hábito 



secundário de interposição lingual ainda precisava ser corrigido para que os 

processos alveolares continuassem o seu desenvolvimento vertical normal, 

estabelecendo, assim, uma sobremordida normal. 

  

 

 

A Figura 8 apresenta o resultado obtido após 9 meses de tratamento com o 

uso da grade palatina, em que é possível verificar um trespasse vertical de 

aproximadamente 1/3. A fotografia representada na Figura 8 foi realizada no dia 26 

de novembro de 2020. Nessa consulta, o aparelho foi novamente recimentado. O 

paciente segue em tratamento com o uso do dispositivo ortodôntico. 

 



 

A radiografia panorâmica solicitada no início do tratamento, não realizada 

inicialmente pelo paciente, foi feita e entregue às acadêmicas na consulta do dia 26 

de novembro. Aspectos de normalidade foram observados na imagem radiográfica 

em questão. Os germes de todos os dentes permanentes estavam presentes, à 

exceção dos terceiros molares (Figura 9). 

 

 

 

 

 

4 DISCUSSÃO  

 
 Dentre as causas da MAA, os hábitos bucais deletérios têm sido um assunto 

bastante relatado por diversos autores, em decorrência de suas consequências na 

oclusão e por estarem associados ao aspecto comportamental das crianças 

(NOWAK; SMTH; ERENBERG, 1995) (VINHA;  CARVALHO; BRANDÃO, 2008) 

(GISFREDE et al., 2016). Ao avaliar 289 crianças com hábitos bucais deletérios, 

Pereira (2017) afirmou que a persistência de tais hábitos podem alterar as estruturas 

bucais e provocar uma desarmonia muscular, comprometendo não apenas a 

oclusão, mas todo o sistema estomatognático. 

 O hábito de sucção digital é apontado como o mais nocivo dos hábitos não 



nutritivos ao sistema estomatognático (FONSECA et al., 2019), devido à força 

exercida pelo polegar no palato e pela dificuldade na interrupção deste. O polegar é 

o dedo geralmente escolhido para praticar tal ato, que tem por finalidade satisfazer a 

necessidade nutritiva desempenhando uma sensação prazerosa para a criança 

(VALDRIGHI et al., 2009).  

 As principais alterações consequentes do hábito de sucção digital são: 

retrognatismo mandibular; atresia do palato; interposição da língua; calo ósseo na 

região do polegar e; assimetria anterior (GISFREDE et al., 2016). No presente caso, 

o referido paciente foi diagnosticado com a maloclusão do tipo mordida aberta 

anterior dentária, causada pelo hábito de sucção digital e as alterações verificadas 

em decorrência do hábito foram à interposição lingual e o calo ósseo na região do 

polegar. 

 Nem todos os pacientes com o hábito de sucção digital desenvolvem uma 

mordida aberta. A instalação da maloclusão depende da chamada Tríade de Graber, 

que remete à frequência, a intensidade e a duração com que o hábito é realizado 

pela criança, além do crescimento facial de cada criança (ALMEIDA; SANTOS 

NAKAMURA; SANTOS, 1998) (ALMEIDA; QUINTÃO; CAPELLI, 2008) (GARBIN et 

al., 2014). A criança relatada neste estudo realizava o hábito durante a maior parte 

do dia e enquanto dormia, conforme relatos da mãe. Todo hábito deletério nocivo 

deve ser diagnosticado e eliminado precocemente (MOTA; SOUZA; MELO; 

BOTELHO, 2017) a fim de evitar ou minimizar o aparecimento e a gravidade das 

maloclusões. Embora ainda não diagnosticado na dentição decídua, o hábito 

deletério exercido pelo paciente do presente caso foi detectado a tempo de uma 

correção mais favorável da mordida aberta anterior já estabelecida.  

O surgimento de hábitos de sucção digital origina-se da necessidade de suprir 

carências afetivas ou neurais de sucção. Quando não se sentem satisfeitas após a 

amamentação, as crianças buscam a satisfação por meio de hábitos de sucção não 

nutritivos. Esses hábitos são realizados em diversas situações: na hora de dormir, ao 

acordar, quando se sentem aborrecidas ou frustradas, com o intuito de se 

acalmarem (MARQUES et al., 2017) (TANAKA; KREIA; BEZERRA; MARUO, 2004). 

A sucção digital é considerada um dos hábitos não nutritivos mais frequentes na 

infância, diretamente ligado ao estado psicoemocional da criança (GUEDES, 2003). 

Um estudo realizado com 1.308 crianças na cidade do Recife encontrou uma 

prevalência de hábitos não nutritivos de sucção (chupeta e sucção digital) de 40%. 



Dentre as crianças aproximadamente 30% desenvolveram a mordida aberta anterior 

(VASCONCELOS et al., 2011). A mordida aberta anterior causada por hábitos 

deletérios pode ser autocorrigida caso a intervenção seja realizada precocemente. 

Se o hábito não for interrompido, a alteração dentária pode evoluir com envolvimento 

esquelético (SILVA; REGO; CAVASSAN, 2005). A fase da dentição mista é citada 

como a fase ideal de intervenção com prognóstico favorável (ALMEIDA et al., 1998). 

Conforme já destacado, o paciente do presente relato se encontrava na fase da 

dentição mista, quando o tratamento interceptativo foi proposto e iniciado. 

Miranda et al. (2014), descreveram um tratamento com uma grade palatina 

removível em um paciente de 5 anos de idade, que apresentava dentição decídua e 

mordida aberta anterior. Os resultados apresentados foram satisfatórios e o tempo 

de uso do dispositivo foi de 6 meses. Bastos (2005) relatou o caso clínico de um 

paciente de 8 anos de idade com a dentição mista e mordida aberta anterior dentária 

tratada com o uso da grade palatina. Nesse caso, o tempo de tratamento foi de 15 

meses. Silva et al. (2019) afirmaram que quando a mordida aberta anterior é 

diagnosticada e tratada no período da dentição decídua ou início da dentição mista, 

melhores são os resultados e menor o tempo de tratamento.  

O tratamento do paciente do presente relato já dura 9 meses e os resultados 

foram considerados satisfatórios. A manutenção do dispositivo ortodôntico visa o 

reposicionamento da língua para a estabilização do resultado obtido (ALMEIDA; 

QUINTÃO; CAPELLI, 2008), uma vez que o hábito secundário de interposição 

lingual foi estabelecido a partir do hábito de sucção digital. Se não tratada em fases 

precoces, a mordida aberta pode assumir um caráter esquelético ao final do período 

de crescimento e desenvolvimento facial, podendo aumentar o tempo de tratamento 

e não alcançar resultados satisfatórios (SILVA et al., 2019). 

O tratamento da MAA é considerado um desafio frente às dificuldades na 

determinação e na abordagem dos fatores etiológicos, além do potencial de recidiva 

da dimensão vertical pós-tratamento (GREENLEE et al., 2011). Embora as opções 

de tratamento para a correção precoce da mordida aberta anterior ainda sejam 

controversas (CAPRIOGLO; FASTUCA, 2016), a grade palatina é apontada como 

um dispositivo ortodôntico eficaz para essa finalidade (PINHO, 2011) (PACHECO et 

al., 2012). 

Uma vez diagnosticada a impossibilidade de abandono espontâneo do hábito 

de sucção digital pelo paciente relatado no trabalho, o plano de tratamento traçado 

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Greenlee+GM&cauthor_id=21300243


envolveu o uso da grade palatina fixa. Disponível como um aparelho ortodôntico fixo 

ou removível, a opção pela grade fixa se deu pela não dependência da cooperação 

do paciente (SILVA; OKADA; SANTOS, 1986). A função da grade palatina é impedir 

que a criança realize o hábito nocivo por meio de uma barreira física e melhorar o 

posicionamento dos incisivos (LARSSON, 1979). Após 3 meses de uso da grade 

palatina, o paciente relatado neste estudo abandonou o hábito de sucção digital e já 

foi possível observar o melhor posicionamento dos incisivos. No decorrer do 

tratamento ficou ainda mais evidente o reposicionamento dos incisivos superiores. 

Segundo Bona et al. (2016), em alguns casos de tratamento da MAA pode ser 

necessário uma abordagem multidisciplinar com ortodontistas, fonoaudiólogos e 

psicológicos. O ortodontista pode intervir com a instalação de aparelhos ortodônticos 

na correção da mordida, o fonoaudiólogo na correção do posicionamento lingual e 

lábios durante a deglutição e fala e o psicólogo poderá fornecer ajuda ao paciente 

quanto aos aspectos afetivos que o levam a realizar o hábito. O paciente relatado foi 

encaminhado às especialidades supracitadas, porém a responsável legal pelo 

mesmo não relatou ter seguido as orientações. Portanto, o tratamento da maloclusão 

neste caso e de todos os aspectos envolvidos ficou restrita ao tratamento ortodôntico 

realizado na Clínica Odontológica da Faculdade Univértix. O paciente segue em 

acompanhamento na Instituição. 

 

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
Os hábitos deletérios contribuem diretamente para o desenvolvimento da 

mordida aberta anterior dentária. É importante um diagnóstico precoce e preciso 

para definir o melhor tratamento de escolha para o paciente, devolvendo, além de 

estética, sua função oclusal e fonética. A eliminação do hábito desencadeante desta 

maloclusão é fundamental para o sucesso do tratamento. Considerando o caso 

relatado, conclui-se que a grade palatina demonstrou ser um dispositivo eficaz na 

correção da mordida aberta anterior do paciente. 
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